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SaftA 2 ıı•ı• f'{H- fili 12 EYLUL • 
Tariht Bayük Tefrika Ziraat Vekili Bisirn Kaşeınis: 
~~"'~""'"'""""'"""'"""""""~ ~~ 

Plevne Muhlis B. Gireson Ticaretoda
sında Bir Hasbihal Y aotı 

suıu Bozliklaı 
'rüı·k Qocuğu: Hayat arkad&ıfJın ancak 

soyundan olmalıdır. E~ini yabancılardan sefi -3- -. Gireson 10 (~. A) - Zirut etraflı izahat vermiılerdir. ~ . " ,,. . . 

Kıraliçe Viktorya; Şehzade vekili Muhlis bey dün Ticare· Fındık iatihsalinin çoğalma· topraklara evlAt dıye ne oldugu belırsız 
todaıında oda ve borsa aza· ıı için hastalıklarla olan mli· bozuk mahluklar salıvermiye hakkın yoktll 

Murada neden iltifat etsindi? lariyle Fındık m6dahsil ve cadelenin vekaletçe liboratu- ·- • -• 
tüccarlarını kabul ederek bun- varJaıtarılacağıaı ve bu müeı· Arkadaıım hafifce dlrtti: 

1 

onlara acıyoruz, hayır 
Sultan Murat; Serasker H&· doj'ru dejildir. Sultan Aziz )arın temennilerini dinlemiı sesenin Tilrkiye . fındık ~ın· - Şa delikanlıya g6rilyor· ruz.. Kazıyoruz. .• 

seyia Avni paıadan (Sultan tahta çakar, çıkmaz İ>irader ve Fındığın istihsalinde, satı· takdsınk mtrke._zı oJan Gıre· musun? Dedi. Babası oldukça Bu topraklara ilim 
Azizin vefatı haberini) alır. zadesi Murat Efendi haıta ol şında ve ihracında tesadüf ~o: al ~r.u •.c•gını ve ~yr;ca milhim bir mevki itral eden lu diye yollandıklan A 
almaz deli, divane oldu. Haıin mak llıere 'bü.t&n ıehzadeler edilen müşkilit hakkında rı:ı!e ;;:~l~ş~~~:e:~ıe ag•:ı:~ bir Tlirk~llr. Fakat. bu CleB: dan İ•ce bellere dud• 
ıert bir adam olan HBseyin hakkında teriibat afdll'mıı ve kendileriyle üç Hat kadar mücadelenin daha esaslı bir kanlı gagsünde Faııst rozeti nazenialeri ıırtlanıp d6 
Avni paıadan daha Şehzade· hepsini birer tarafa hapset- görüşmüştür. tekilde devam edeceğini be- taııyor!. fendiler ; ocak ve yavtO 
lijinde • ödü-kopardı. Kencliıi mişti. Veliaht Murat Efendi Bu mlişkillerden bir kı!lmı- yan etmişlerdir. Vekil bey Hayret ettim, nasıl oluyor· ıisiae blltlin bir bay 
zaten mOvebbim, korkak bir Kurbajahdere çifliğine gön- nın bal ve bir k11mının da akşam Kliçlik Yalı parkında du da Mustafa Kemal T•ld- Yermeje huır Tlrk 
adamdı. Bu hılki halini amcaıı derilerek haıiçle ihtilittan bertaraf edilebileceğini ı6yli- Ticaretodasının ferefine ver· yeıinin çocatu IODMIZ bir i t d I 
Sultan Azizin korkuau blıbll· men edilmiıtU:· Mur~t Efendi yen vekil bey kalemi mabıua diği kırk beı kitilik ziyafetle imanla dolasıca r&ğı&nde pa• ~:::.:>:.:ane 1::.:-::: .. 
ton arthrmııtı. orada milazevıyane bır hayat mlldlir6ae not aldırmıılar ve hazır bulunmaılardır. laYracalann rözahcı iıaretleri• 

1 
ih b k 

yaııyor ve her tlirlü saltanat yer veriyordu? inanmadım: :e ~ v: n :y~ :• • 

General ÇeTyaef 

Gece yar111, hiç iatizar 
edilmiyen bir saatte S P. rasker 
Hliıeyin Avni pafayı lrarıı· 
sınd .. göt ünçe feryada başl11dı: 

- Benden ne istersiniz? 
Kimseye fenalığım yok, ıurada 
kendimle mefgulüm . 

- Devletlfım! Amcanız cen
netmelu\n Sultan Aziz hazret 
lerioe Emrihak viki oldu. Bu 
dakikadan itibaren padita· 

bır11ndan uzak bulunuyordu. Vasıf bey AJ - Babası Tlrk hal Dedim. &f a •JI'• ' q • 
Gerdaakıraı• Ömer Efendi- manya - Evet.. bağlı bir erkek kucağı 

den Tlirkçe, Etem Paıadan Moskovaya vasıl oldu Seyahat kola.vhkları - Naıd, bayatı Tilrk mi? adet arayan hanım ki• 
Fraasızca oka1an veliabt fİİ · Moıkova 10 (A.A) - Tiir- gösteriy~r Arkadaıım tubaf tuhaf fi• aiz bileceluiiaiz ki ha 
re. maıildye ve mimarlığa me- kiye büyllk elçisi Vasıf bey Berlin 10 (A.A) _ Havaı zftme baktı cevap vermecli. kadaflannı Ttirk ıo 
rak ıardarmııtı. ltalyalı Gu· bugün Moıkovaya muvasalat Ajanıı bildiriyor: Ben gene sordum: olmıyaalardın seçerek 
vanelli ile yiae llaJyaa Lum- e.t~ittir. Se~r l~~~syonda ha· Bundan böyle resmi Alman - Ya ana11? evlit diye ne olduğu 
bardi muntazamen çifliğe de- rıcıye komıserlıgı protokol seyahat bliroları ecnebi mem · - ltalyanf. ılltll bozuk mahltlklar 
vam ed;yorlar ve Pt\,urat Efen mlidür vekili M. Silo ile ba~· leketler için yalnız Alman Herıeyi •m•llllflam; arka· vermeğe kimsenin haiskt 
diye piyano dersi ve.riyorlardı. ta maılabatgOur Nurettın hududuna kadar bilet verecek· daııa11 koluadu Jakalaclım: t y b 1 1 1 
Murat Efendi bBtlin bunlarda bey ol~uğu halde botun Tllrk )erdir: Bunun .sebebi kambiyo _ Ylrl declim ,.a ge ar. a ancı ara ev 

sefareti memurları, T6rk sa· tedanki mutkılltı ve ecnebi r 
1 

l ' suçludurlar. Bu suç 
nayi heyeti ve Moıkovadaki demiryollan ile olan heıaplar- çe ım * mlldafaa kabul etmed.., 
Türk kolonin t.rafından istik- da mnhim taabhlitler 'llevcut • • lara kapkan bir dam,.-
bal edilmiıtir. bulunmasıdır. Bir renç lıamau rldercliler: . 

- Bu da HDİ• fibi ruete• yapııtırılıverırler, Uıa' 
hnın açılması milaaıebetiyle fD Kraliçe Viktoryaya ne ·ı·k h ki la d d d ne bacet yabaacalarla e . · . 1 cı ı eves r rın an ır e· 
~sıra ve beynel~del ı~rgıyı oluyordu?. ıte Sultan Aziz diler. Birkaç liaaa bilir, biki· Jeria malıaalleri yaadı9' 
gormek üzere Parıse gıtmek ona abayı yakmış, Kraliçe 1 fili t 1 d madım baıma11 aibi · ı · h dd d' b 1 . d ye er a ere me e er. • 
vpazdı!etherıd .. ta da n

8
s Şe bınce azrdedt erı .. e vuıfatı~ı ~hsa~da Fakat.. mlzin onllnde dalgalalll 

a ııa Uf ÜD n u e za- tere iit gostermemıştı. Boyle F k t? 1 
del . h ı· l kt ? b" d K ı· . Ş h - a a .. ruyor ar. erın a ı ne o aca ı esa- ır macera a ra ıçenın e · B' Gi tr · mi j __.., 
ıen Valde Sultan da zadeye iltifatı Abdülazizi kıı- 'd"- :. . ·~~u: !'9e

1 
: 1 fl• ıuratlı1 delika ... 

- Beaim ıevketli arslanım; kandırmaz da ne yapardı?. 1 1 ney 1! ~ım 1 e t.e• e yor· rozeti tat1yor ; itte it 
d . t" M ti H "d" 1 p d' b b b" 1 d 1 lar mı ımıı, evlenmiıler rni li bir davada emıı ı; ura a amı ı o · a • t• u ıs a tın a s· - 1 b" ! 

hımızıınız.. mıya ki burada [bırakırsın. taabula döner, d8nmez irade oy e G"ıl•Y •
1 

? gençlere ltaltuı 
Herıey aklına relirdi de Oal d 

1 
_ _ • - vur a mı . 

amcasının öleceği Sultan Mu- arı a yanına a' gozuniin ettı: - Evet! ne kuıuinıı oldağtt (ı 
eh •-ı 1 d' A önüde bulunaua... ....... Bundanböyle ML"rat yaya G · d hanım kız "Les idiotİI 

ra a a. ına ge mez ı . m· Evhamlı Padiph· Valde 1 k k . d öz&mBa öaiia en sene• 
caaını olH, olsa bu seraıker Rauf pafa • ' • 0 ara atıyyen ııarıya ler bir sinema teridi mbl yor. Bütün baalar Ol 

H . A . -ıd -•- a•- k b' i t'd t :-t Sultanın bu naııhatını yerınde çıkamaz. Liizumunda bizden a· L b ilseyın vnı paıa o &rmüt Ç0& Ju••• ır • ı • gv. e• b J h 'k" h t' d d 8 d 1 d 1 . geldi ge,.ti Babaıının bayra~ ı.en ana ıöze Df' 
•- k ş· d. d b ı- · d M Ef d' · b" u muı, er ı ı s~ya a ın e e m ıaa e a ır ve per e erı T • JP 

o ... ca tı. ım ı e oraya re rıyor u. urat en ının ır . . , • • k ı b" b ·ı k altında anasının topraklarına Hayat arkadaılarıDI 
mitti kendisini alıp aötllrecek rlln dostlarından biriaine: ıkı Şehzac;eyı beraberınde •P• ~ .. ır ara a . 1 e çı ar. • ~ 

: . . d • k 'b' E" la d il giStlirmOıtti Bu seyahatler Kendı11nı görmek 11teyen o saldıran muharrır hanımın cıludan ıeçealer Tir 
Vb• .. kimi bılır nere ke tafU rı 1 

- rer ·.•e anıda 0::u~- ger,.i Mor'!~ efendi i,.in iatifa· lurıa evveli bize ıorarsınız, mliıtakbel oğlunu rördllm. Hi- tine, Tlrk milliyetio' 
oıraz ayıp ataca tı. na menıup o maıay ım • T T a ::1 d k ki h f d' 
Y · d" ı.. • b b' laka mimar olurdum. deli olmuıtu, fakat ıonradan mu.s••. e e erse görür... ye terclimanı anım e en ı- ıuçludurlar. Abnlarıll 
enı pa ııau ıtte u ve ım · B11 ırade· ıehzade Muradın k lizı kı k • • 

içinde feryada başladı. Sultan Dedi.:c.ı pek mefbmdar. Bu daha sıkı bir n~zaret altına ha at b,: b-t" h" 1 •• ye acım.• mı . m, ama kara bir damra vaıdıt' •• ı · tf · ti Y ını uı u un ze ır emış mı kestıremedım blll da kes ı Murat dayak yemiı bir çoeak sebeple Veliaht Efendi mat- a ınmaıını ıcap e ırmıı · r O 1 F b • . bu damgayı fark ed P 
p . 'tfkl . Ş h ı. nu ya nız ransız te a tiremiyorum ;. 

tavrile hüngür, hüag6r ağlı- tasıl k8ıklal yıktuır, yeniden arııe gı 1 P.rı zaman e • sından olup Beyoğlunda avu- M" 
11 

• • .. 
1 

• 
1 

az olıwa sıkılmıyorlat 
yordu. Bu feryada saray ka- yapar, avuçlar doluıu mille~ zade Mu~~t. efendi .. henü~ 2~ katbkla iıtigal eden ~bir dos zum •::r~n S~;ı:::•rab:eim~ onluı prdllkçe yiiı. 
d..Jaıının vaveylası da k11r1pı paraıını bir diiziye ısraf eder, Y•fıada , ıdı. Kendısı ıevımb, tu teselli ediyor~u. Bu dost; ' ' P B' a d'I 
ve Sultan Muradın aaıayı llu· dururdu. S.Jtaa Muracluı Bav· nazik bir delikab idi. bu se· kimbilir ne gibi siyasi emel- hayat arkadaılarını yabancı- zuıyor. ır parç ~ 
harremin onunda matem man· yera kıralı ikinci Ludvik'tea İ:teple lmparatör Napolyoıt, )erle sefaretbaneyi tavıit ede- lardan seçıalerin ehemmiyet utansın . .. Bir parçaCI 
zarası arzeden ıeı'i tekye· farkı yokta. O ela muttasıl Kraliçe Viktorya ve Prusya rek saraydan milsaade almıı verilmiyecek kadar az olma· onl~r da utansın .; · 
ıinden farksız bile geldi. bina yıktırır, yaptırır, banunla Kralı Vilhelim; Murat efendiye ve tehzade Muradın kötküne clığını pekili biliyoruz. Hepi- Bir yabancı, Tllrk ç 

Maamafib Sultan Muradı telezzliz ederdi. fazlaca iltifat röıtermitlerdi. devama baılamııtı. mizin ylireği baylelerini sıö- hayat arkadaıı 0Ja111•• 
büsbiltüa bakaız ıarmek te Sultan Azizin; Stiveyı kana· Diğerleri neyıe ne idi amma - Devamı var - rllnce dağlanıyor. Hepimiz kadar. 

Dedi ve cevap beklemeden Hernanı bu hareketlen men yerine geldi, ve Kuaroncoloea çok hoıuaa jiderdi ~ 
il ıı•Kara Korsan•• Sarı oğlanın belindeki • pek etti. cepheden tehlikeli biı hücum yanı bayret netice 

az kullaD1lan . kılıca aldı ve M6cadele ve muluısamanın yaptı, evveli sağa, sonra ıola _ Hurra! bbim 

Kara A li'nin Harikulade 
llaceralanndan Bir Safha 

) hasmının 6allne atb ve: ikinci safhaıı da yine reilia bOcum ederken, kılıcını ini b I o· ~ 
- Vakıa benimkinden bir aleyhi.ne olarak inlritaf edi· bir hareketle gırtl•fına yak- !':.a ::.4arıy~abir t/I 

d f kit if t . yordu, Kararnncoloıun yo· laıbrdı. elSlf 
:z a~a~;' d~ ır~z ;. me rulduğa ıaefeı alııındaa belli Kaptan için bu vaziyet kar· ıora &mrBmde r~~i" 

en • e ıyorum . e 1
." oluyor ve artık kılıcına ve ıısında gerilemekten bafka Vakıa, 20 sene 

·~MI@@@~~---···········@@ Düello ba ıuretle yeaıden ılluruna hlkim olamıyordu. yapacak bir hareket yoktu meçhul bir adalll111 ~ 
- 7 - daha harikulide olarak. lbaı- dalra, bu kılıç havada mitte- ve rerilerken sırt Bstü dBıtli, ma;lube• 6lm&ıt0· f 

YAZAN: F. ~ ladı. Seyirciler hayret ıçinde madiyen daireler çiziyor, fakat koca dikili kamanın demiri ıaalar nezdinde b-1'1 
Fakat ıuuruna tamamen malik oldular!. Çllak& delikanlı bir· idiler, bir luımı da reilİn ı•· hiçbir netiyce veremiyordu. arkasından ta kabzeaine vll· kıymeti olabilirdi?. tf' 
ve çok hesaplı hareket ediyor, bal almııtı. lebeıiaden ümidi keımiı bu · Henuz hiçbir yorrunluk a· cudBne kadar girdi! nia baline. . u b•f' b 
· · il ti k • • • Fakat netice b&yle olmadı, lanayorlardı.! limeti g6ıtermiyen meçhul Karakoncoloa, çok ağır ıu· dar ,eksek ve bıtıt ~ 

hırı vl clu. a. or1aD dreısm,ınd .•• meçbal ıeaç çevik bir hare· Reisin yirmi seneden fazla genç, bu vaziyeti ıördl ve rette yaralanmıı idi. Aj11n· olıaa ölllnce artı~ 
am • ennıa öalD e, ela ' • bi "b t k d k 1 ı· k ' dJ, 

. ketle bu mltlıiı saldıriftan ıBren hlkml, fimdiye kadar ııe .... ~ nı aye ve~me ıırası ·~ a~ .ar ge ıyor ve anca kıymeti ifade .etlD_. 
Oynar gibi bereket ediyordu. k dia" k__., d • i Li b" Lif k tt dil reldlflne hllkmettJ Ve ÇOk tepınebılıyor, bopk sealer il ı o ır.ın.-A . . ea ı u.-..ar ı ve reıı D 11 ç ar veçu e uve en ı· b f b' b" . ç n, reııın u -u 

Reıı bu çevık ve çaJik hare· .x.. kıl b' ka i t' d ha k d"ai • . ta • ır manevra yaptı: çıkara ılıyordu! d k d ~ 
ketler lrartı11nda mihveri lae· ••k.r n-! ıcı, ., ldyaya çupa· memi 1 ıfr; eh• d ehn. ı b~ı •-~··· DBımamna cepbeden nldıra- Gence gelince, kılıcaın ata· a ~errel adar . 

• ra aaı parça o a. yyet e a a an ıç n •imse ... d b' d • .. . d" d' A b' d• il muap o ma ı ..ıııı, 
ıin"de fırıldak gibi diniyordu. . .. d • • f .__ L k carı yer e, yanm ır aıre gı ID ır ı, ve guya ır ue o Elh bl d uoıı;· 

Ba bld~s~, berkeatea. ~ya e ıevmıyo~du, •-t aor a yll· çizdi, d&fmanın arkaıına re· ıahitleri hu&wuııda İmİf ıibi o a ora ge d 
ve can alacak zamanı koDı- koraa reısıni 1•11rttı; elıade· zthaden itaat blrmetleri çok çerek çok seri bir hareketle seyirci konanlara: ıı~ ~avrıaı hl.il 
yordu. lank kıhca ~baka kaldı. blly&ktl. kamasını evelden tahmin ettiği - Bukadar yeter deiil mi?. mııtı ve Con aoll 

Nihayet bu fır1ah elde et· Meçhul guç, ıeyircilere Bunan için her zaman, 'yirmi bir yere kabzaıından yerleı· Dedi. na: ,1. 
tiğini ıandı ve a~ra.n birboja dlndll ve gllerek: 1enelik haydutluk adının ba tirdi. Bu ıuretle kamanın ken- Suı ojlan çok blyllk bir - Ne diyor•"'!1! / 
ıibi ıaldırdı. Seyırcıler, deli· - Efendiler, reise bir kı· feci mailubiyetine razı olamadı cliıi hariçte ve kabzası kollara hayret içinde idi. Etaıea, duı yeter mi?. ~ / 
kanlımD bir kılıç clarbeıile bç veriniz.. Ba kırık kıbçla ve tabancasile ıenç adama gömlllmlit bir halde kaldı. kendiıi kanımamak ..,tile Evet, •akadarı 0/ 

kiye blllad&ğftn& glrlr gilti tabii ba•a salcbramaz arhk!. aiıan aldı. Fakat, Sanoğla n Bundan sonra, ayni çevikle böyle m6cadeleleri ıeyretmek - Devamı 'f•" 
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Ders Yıll • asebetn~-·.;ı~arif vekaıeti T elgrallar --1 
~ . . 
~'lliihim bir teblii nesretti A il k K 1 Al · eçı -~•ra 10 (A.A) - Maarif auai evsafı haiz namzetler· rnavu o ra 1 manya 

z 1-tinden: den 5 Avuatoıta tahsilini bi · • • • • • 

r 

- 1934 ders yılı Eylültin tirip gelenlerden bir hanım ve • • • • • • Ş k • k ~e başlamıştır. Sınıf ik· uey olmak üzere yeniden or- y 1 F ı s· • .. • ar m sa ına 
•tııtihanları Eylül devresi ta tedrisat kadrosuna 54 mu· u2os av - ransız ıyasetıne Donmek lçın girmiy~r 
,, ort• kıaım mezuniyet amm ilave edilmiştir. M.. h t• • Mu··racaat Ed k • 

7 1 d Uza ere lmlze ece mi~ htanbul 11 ( Telgraf ) -
larile meccani leylilik - Mü ga darülfünun an 9# ~'rupa müsabaka imtihan- açıkta bulunan profesörlerden ........ ..,.. .... Almanya. bükümeti, Şakrk d~~-b A k G rupasındaki vaziyetin en ııı-

u a~ içinde yapılacaktır. Halil Nime~ubJ~ah bey latan- Kral n ara'ya . elecekm.-ş ni harba ıürükliyebileceğiaden 
..... Lııe ve orta mektep· bul erkek lısesı felseıfe, Naz· bahsederek, Şark misakına 

dersler Birinci teşrin ~i Asaf be~ Afyon Jiı~ı~ tıtanbul, il (Telgraf) - Arnavutluk kralı Ayni membadan akseden tamamlayıcı ha · girmiyeceğini !i~irmiıtir. 
da baıhye.caktır. Günde ~ım~a,. !evfı~ ~ey K~ndılh logonun Teırinevelde Ankarayı ziyaret ede berlere göre; Arnavutluk hüki'ımeti Yugoı· 
ltıt ders okutulacaktır. lı1esı fızık, Husnu Hamıt bey ceği, Belgrattan akseden bir haberden anla- lav-Frensız siyasetine temayül göstermiştir. 
derslerin devamı müddeti Haydarpafa lisesi riyaziye, il- şılmaktadır. Bu habere Yugoslav siyaİi ma· Bu itibarla Arnavutluk kralı ~Zogo, Türki
'-ıta çıkarılmıştır. Bunun hami bey Haydarpaıa lisesi bafilinde büyük ve siyasi bir ehemmiyet yeuin bu hususta müzaheretioi temin etmek 
bi her dersin muallimine fizik' Şerif bey Galatasaray atfedilmektedir. tasavvarun:bdır. 

Mübadele 
Komisyonu 

Istanbul 11 ( telgraf) 
Muhtelit mübadele komisyonu ini mftzakere etmek vı. liıeıi Fransızca tercüme, Ma· _..;.;;..-------------

ilin vazifelerindeki nok- lik bey Haydarpaıa lisesi tıb· Muvazaa mı yaptılar ? EL 18 birinci teşrinde vazifesini 
bitireceğinden itlerini ıtaafiye· 
ye başlamıştır · nı kendilerine izah için bi ilimler, Müniir bey Galata- '--' • • 

._:•kıt verebilmektir. saray lisesi ticaret, kıımı tica· • b S • • • 
-.. Bu sene Kadıköy..fise ret tarihi, Vehbi bey Kaba- 15,000 Liranın zıyaına se e- anayıının Kuy .. u·ı·a .. a 
, tıbbiye binasına nakil taı lisesi tıbbi ilimler mual· • J hk d ff • • a • 
le açılan Haydarpaşa li· Jimliklerine tayin edilmişlerdir. bıyet veren er ma eme e ımayeSI Kolera mikrobu at.Hınış 
~lldtırlüğüne Kayseri li- 8 - ikmal mekteplarine lıtanbul, 11 [ Telgraf ] - ta baılanmıştır. Istanbul 11 ( Hususi ) - Bükreş il (A.A) - Mama· 
.~llllidllrü Şerif Kayseri ilk tedrisat müfettişi baş mu- Birkaç sene evci karaya otu- Bu hadisede isimleri sayı· Küçük el sanayiinin ilimaye iada kolera salğını çıkbğı 
1, ID6dtir lüğüne Adana kız aitim ve mµaUimlerinden 29 ran bir Yunan gemisini bat- lan zevat Deniz Ticaret Mek· edilmesi karar altına alınmış· hakkındaki habe~ler tekzip 
•aı mektebi mildürü Mur- muaJlim tayin edilmiştir. Bun- mıf, bilahare tekrar kurta~ıl- tehi Müdürü Zek•. Deniz Ti· tır. Bu hususu temin için tet- olunmaktadır. Vakıa kırk ko· 

b l>~niıli Jiır~si müdürlüğü· lardan riyazi dersler muallim- mış gibi göst~r.erek. 15,000llıra caret M.üdürü ~~fit Necd~t kikat yapılacak ve bir proje Jer~ ~·.~~ıı olm~ş ve ~u?un 
'leybeliada orto mektebi tiklerine tayin edilenler Gala- gümrük resmının zıyaına ıe· sabık hman reısı Hayrettın, bazırlanacaktn" sekızt olu~le netırelenmıı ıse-
'1tı TevfikHeybeliada mü· Jataaaray lisesinde açalmış 

0 
bep olan bazı zevat hakkında eksper lımail Hakkı Beyler , • • • •- de Mamaıada ıular yalnız 

'hne Mersin orta metep lan kurstan mezun olanlardır. ihtisas mahkemesince takiba- dir. Mahut nutuk kuyulardan alıa~ığından ku· . • • yulara kasten mıkrop atılmıı 

. Hamdı Eyup orta 9 - Zaruıı ve mecbqrı ·- Bulnarı·stan' - Basvekı·ı Pa~a lstanbul 1 ı (Telgraf) - ta- olmaaına ihtimal verilmekte-
bı müdllrlüküne Erzu· çıklar haaıJ olmadıkca başka 5- '.r' T t ı · it ı d"kt dir. Bu hususta tahkikat açıl-

~ıarif müdürü Celil Ma- ' nakil ve tayinler tasavvur e- • J tg~ 1~ gazeMe erı,1 •• 
0 ! 8 

ıtka· mıştir. 
1 "'•dıköy erkekj ortamek- dilmcmektedir. lHer mektebin dan muhacır Jİleşti oru .ll1k:d usdso IDlnlll nuk u· rs:.;-mı:.ı~---· 
lllGdürlüğiine Eyup mü · kadrosu eski kadrosudur. Mu- • lıtanbuJ, 11 ( Telgraf ) - :~ /t:u 1 

e evam etme te Lİverpolda 
lsınail Kemal Zonguldak allimi ve mektep idaresi bun- geldı Başvekil paşanın Eylül ayı ır er. 
~ lııektebi müdürlüğür.e !ardan başka değiıiklik kal Istanbul, l 1 [ Telgraf ~ - sonuna kadar Heybeliadada R 1 • • Pamuk 
d Ya liıeıi müdür muavin· mamıştır. Bugün Bulgariıtandan yenıden istirahat edecekleri anlaşıl- OmB e ÇlmlZ Liverpol l ( J f ) 
.'h Halis beyler tayin • * muhacir gelmiştir. Bunlar maktadır. lımet paşanın ra· Istanbul 11 (Telgraf)- Ro· Teşrinievel t~ıli!~ g:allar~ 

t ~l"rdir. . Tayyare Trakyada yerleştirilecektir. hatsızhğı tamamen geçmiştir. ma elçimiz ~Hüseyin Ragıp beher !ibresi 6 pena 90 ıaa-
i . Orta tcdrısat mual- -- Şark seyahati ıimdilik tehir bey Ankaradan :geldi. Ya- timdir. 
bıaıııden bir şehirden di- Piyangosu Belediye edilmiştir. kında Romaya gidecektir. N• k 

' ıebre nakledilenlerin _ Baııarafı ı inci sahifede _ ıvyor ta 
- k•lbelcri tebliğ edilmiştir .. - .. intihabatı Bı·zans kongr·ıısi· Pamuk 
~ •ller inzibat komisyonu 100 Lira Kaza• ~ 
e "• ve sıhhi zaruri se· lstanbul 11 (Telgraf)- Be· Nivyork 1 O ( telgraf ) 
ı' doliyısile alikadarların D&Dl&r lediye intihap faaliyeti 1 Teş s f d 230 l. h •ı Teşrinievel teslimi maUar 12 
''in b k 

1 
k 

2 
rini evvelde başhyarak 12 O ya a m ur Bıi as 1 e sens 93 penstir. 

t 
8

e ıra ı ara yapıl· 572 1191 2900 351 .. d d kt' .~~ ~ d i1yük bir mualJim kad 4086 5252 5505 6433 gua evam e ece ır. k•• t d•ld • S 
i. hu suretle nakledilen 8072 8347 9271 9319 4523457"'""4'9535867 usa e 1 . 1 en, ben varız, 

S Q Qılerin adedi 47 didir. 9769 l0324 11105 11544 5S74 621Ş 6312 6480 So~ya I? ( AA ~ - Bey- ~· Mo•lof .. ko~greye muv~ff .. - " Biz ~'bizden çıkar 
~nakillerden başka bü· ı 1726 13120 13616 14528 6533 6569 6997 7772 oelmılel Bııans tetkıkatı koı.-jkıy t tem ı;nrıı ederek aozle· -B l f 1 . . h'E d 

hh: 160 16039 16180 1 . . . b't' . .. aş ara ı ıncı sa ı e e-
•rler dabilindaki mek- 10 6613 7984 9067 9100 9533 gresı dün saat 10 da maarif rınK l mnı~ur. . h ' r tir. Kafası, vicdom, bilgisi lıızırdır. 

t lllualliml ri arasında 
8 

166'79 16819 17178 18108 
9755 9929 10355 11107 nazırı profesör M. Yanaki .. 008grenın 1~er1tıP. i eky e 1 

Uu genç adam • ben ,. olmuştur. 
".. . .. . 18233 19233 19370 20'>43 M il f f d . . . reısı ulgar i ım erın n on- e- ·I b b l .. ~ıe"''"hl ıınıfler dolayllde - I 1328 11539 ) l 975 127 ı 7 o o tara ın an iinıversıtenın . . . I k S f 0

> e • en ,. ve • sen • ır eştığı 
lQı d w • 'kl'kl 1 20440 22779 24423 24887 büyük salonunda açılmışt gre ıçhma yerı o ara o .Ya· dakikada hakiki • biz • meydan• 

egışı ı er yapı - 249J9 12737 12908 13136 13661 ır. nın intihabından dolayı min- çıkar. Yoksa • lıco, sen yok biz 
~ 14076 14109 14704 14887 Kongreye ezcümle Almanya, nettarlıklarına tercüman olmuş varız ,. demek • ferden biz hiç bir 

f~b •ene vekil muallim· 50 lira kaza• 15238 15800 15918 16014 lngiltere, Avusturya, Belçilra, ve ecnebi ihaya hoş geldiniz §ey değiliz, etten ve kemikten ınü· 
Lh'te edilmiş olan ders,. 16205 16248 16501 17800 Bulgaristan, Dıntmarka, Is- demiıtir. rekkep hırer. mahlukuz, hep~mizi 
Q" J A 'k F y s f il · •t · d' kt" n kayoatırlsr, hız çıkar ,. d~mektır ve 
tk •ene yüksek muallim nan ar 17864 17997 19151 19590 p•nra, merı a, ransa, _u· d koya nıvcrsı csı 1 ır~ or bu iddiıı; hem ferdi varlıklara, hem 
. ~ilden mezun olan 18 645 649 992 758 20130 20624 20667 20635 nanıstan, Hollanda, Macarıs· e ongre aZılSlDl ıe im amış- de o ferdi vıırlıklarıa muhassalusı 
· .... tbiye enistitüsü orta 1325 1825 1869 2019 21917 22071 22084 22099 tan, ltalya, Lehistan, Roman- tbı.r. Nıbayebt her .. me,mlekketStefo olan camiaya ilmen ve fikren haka· .,.. ._ Ç k 1 k Tü k" ır murab as ıoz a ara o u· B 1 . f, d. h- · · ··ıd-
"'J·~•smından mezun 30 2130 2430 2521 2885 22131 22155 22177 22315 ya, e oı ova .ya, r ıye ve d k d'l · ··sterilen re ır. ~nar,_ er_ 

1 uvJye~ı 0 
.ure· 

.... tlc • , Yugoslıya dabıl olmak üzre Y~ a ec 1 erıne go rek kendı ııcfıelerıne kutııyet ızafe 

~~·~~-·n~Ji•z•ım~o•l•an~k~a··~3•2•2•5~•3•2•99~~~40~5~0~~~~9~4~22~7~8~6~~23~5~7~2~~2~4~3~5~8~~I 17 Ik t• t .1 d 230 guzel kab~den d~ayı teşek eulımek iti)eo ~~ük r~derin mem e e ı emsı e en k- t . 1 d' C ı k fık' ı "d' • · b • . . . ur e mış er ır. e se apan· ı ır erı ır kı nazarıyeye en fuzla uAMRA ı. MİLLİ K Ü'fÜI>B.ANE SİNEMA sı muıahhas ışhr~k etmektedır: dıkt11n ıonra kongre azası ~'9~ist, Komünist \'e Hitlerist idare-
. Açılış c~lsesınde .kral Borıs Ktala takdim edilmiştir. Kral lerde tesııdüf olunur.Filhakika 1eanın 

1ZMIR'imizin KURTULUŞ gilalerine rastlayan proğramında ıle Baıvekıl Georgıef hOkfı· keudil rile uzun müddet muh· " Bitlere teşekkürlerimi söyleyiniz, 
Tamamen Türkçe Söz)Ü met azası c.efirler heyeti sabık telif C:evzular uzerioe ve bil· peyga~~erli~i Iütf~n elimden almadı. 

Başvekil M. Muşanof birçok b k . . . h k· demeeıoı musavvır olarak Fransız 
Vatani bir filim takdim ediyor t h b I I d aaıa ongrenın mesıısı a gazetelerinde inti~ar ed~n karikatürün 

A k F 
zeva azır u unmuş ar ır. kında görlicıımüştür h kk •• d l\I ı· · · c d. h -

l 1 
, y · ıı ı .ar ır. uso.ınıoıo; er ı ur· 

l
h}1" '". ' 1 r 1 na ar 1 Nazır M . .Mollof Bulgarıstanıo riyeti inkfirn 1::alışırken Soı>alistlcıe 
{~ .. ,, kongre azasını kabul etmek- Ya .. 1 n el uzatarak .• ıoize grupça hürriyet 

:.J [{ E ILM stiiclyoJarında D A.RÜiıBED.A Yİ arti8 tleri tarafından ten mütevellit memnuniyetini t1 vereceğim•· demeııi gayet eblelıancdir. 
lll.11%a ı\evı·ı"Jııı ı' 5-ıt.ı'ı•. Tenı . ...:l'] Cflenloı· .. beyanla Bulgar h~kfımetinin Sensiz, hcnl'iz • biz " olmaz. Sen 

t 
.., , ..., b b' l k ti t Mu··hı·m bı·r ma- \'eben; ıahei kudretimizi her sahada 

azı ecne ı mem e e er ara . 

Ry Cf OPER HELEN HA ES • • .. ne kadar yükııeltırsek. bızılen doğa· h• ' ve fından resmı mü-messıl gonde- k 1 • cnk cfimia da o derı•ce yiikııek ola-... " 1 k ril mek suretile vaki İtinadan 8 emız var cak.tır. Bunu inkara yeltenmek; gü· 

e o ara : Eftalya hanımın iştirakiyle konser do'a!ı fev~alid~ mütehassis Yarın, Başmuharnrimizin oeşi söndürmek iç~n- üflem~~e. çahı· 
"lpek Film" oldugunu ıoylemıı ve bu mü- .. r- k .. t b T · ezmek maktan daha nz guluoç de@ıldır. 

l 
. .. . oz ur -mua a Si ıuı Cumhuriyet· ıa.ikudret c ben • li 

~ ... ~ •a- h measıllere hükumetın bunların iıtiyen dört "Gfıya Türk,, • ,, 1. b'. d k ' 
~. er glln : 15 30, 17 30, 19·30 ve 21 30 da; . . .,en • ı « ız • eme tır. ~ ~e p mılletlerıne karşı olan dosta- tüccarı hakkındaki mühim ey 
~azar gtinleri 13·30 da ilave seans. Perıembe günii 10·30 da talebe aeansı ne hissiyatını teyit etmiıtir . makalesini mutlaka okuyunuz. vcmitpaJla"~ 

~ METveASI 
lleı· 

<;eşit. ısınarlaına 

Büyük Elbise Fc·brikası 
~}ski Bit pazarı No. 15--17 Telefon No, 2042 

ve gnrnp i~lcri aJıuır. Diki~ ıniikemınel fiatlar her keseye uygundur. Atelyemiz<le eheınnıiyetli 1slalıaıt yapılnıı~tır. P.641 
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üzüm fiatları 
Dış piyasalarda mütema

diyen yükseliyor 
Dıı piyasalarda üzüm fiat- piyaıasında lzmir mahıulleri 

Büyüklerimizden 
ları mntemadiyen yükselmek- üzerine iyi lmuamele olmakta ., 
tedir. Ynkıeliı bOtün pazar- ve fiatlar yllkselmektedir. Belediyeye Telgrafla Gelen Ehli Hayvan Sergisi Teşrı 
(arda kendisini göstermiş, ta- Viyana: C 1 l'd A ) 
lep fazlalığı fiatların yüksel· Viyanada lzmir ilzllmü n- evap &r evve e ÇI lyOr 
meıinde mlleHir olmuştur. zerine hararetli muameleler 9 Eylül kurtulut bayramı Baıvekil Iımet Birinciteırin ayının döıt ve rilecektir. Boğa mtııa~ 
Türkofise gelen malumata na · olmakta, fiatlar ylikselmek- dolayııi.1e belediye reiıi Bah- lzmir belediye reiıi doktor beıinci gilnleri Bornova Ziraat en büylik mnkifatı iki ~ 
zaran muhtelif memleketlerde tedir. Ancak yükıeliı, alacı çet Sah~ bey .tarafından bil- Behçet Salih beyefendiye mektebinde ehli hayvan s ~ r- na altmııar lira verildi' 
Uziim vaziyeti ı6yle teıbit fazlalığından ve Izmir ilzllmü· yllklerimıze çekılen tel~aflara Kurtuluı g&n&nBn yıld&nn- giıi açılacaktır. Sergide teşhir retiyle yapılacaktır. 
edilmiıtir: ne gösterilen rağbetten ileri gele~ cevap~arı ne~r.edıyoruz: mli mlinaıebetiyle hakkımda edilip derece alan hayvanlara İnekler: 

H b lımır beledıye reıaı doktor b ı · A d 3100 ı· J\k •f t ·ı kt• L am urg· gelmektedir. . ız ar o anan ıamımı uygu- ıra mu a a ven ece ır. Te•hir edilecek iaemt 
' . . Behçet Sahh beye ı t kkll- d · f d. A l y 9 numaralı Izmır üztimlerı • • • • ara tfe ..... e erım e en ım. t ar: on üçtine 480 lira dl 

Ağuıtoıun son hafta piyasa: incir pjyasnı hakkınde dı- }zmn ı~inkktulrtlulukıun.unb ykıkldi>- Bny&k Millet Mecliıi Teıhir edilen kısraklar ara· verilecektir inekler i~ 
'Ik h f d J IA t num Du u u ar ea a ım reisi Klzım . dıt· 

ıına niıbetle EylülDn ı • - ıarı an ge en ma uma ın da g6aterilen aıil duygular-
1 

• b 
1 

d. . . d kt ıında kazananlardan iki kıı- büyük mükifat 55 lir• 
d f 1 t 1 Ü .. d k d d. . %mır e e ıye reı11 o or ğ k .k. ı. .. 

tasın a aza a ep y ıun en mer ez e ır. dan pek m&tehaHis oldum. S . f d. ra a se sener, ı ı aısraga Merkepler: 
k 1 • t• 30 A" t t · H b . Behçet alıb beye en ıye lt d .. t k .. 11. _ • fi yfi ıe mıı ır. gus oı a11- am urg: Hepinıze teıekkllrler ve sev • k a mııar, or ııraga e ıı~ , T e•bir edilecek dit• 

h. d 1 • li .. 1 · .. k' . Kurtuluı yılını ıevınçle ut· ki k .. d k k ı· y ı-" 
ın e zmır zum erı yuz •- lzmir inciri 1934 mahsulü gıler. ı ı ı · n · d ıe z ıaraga a ır ar ıra kek merkeplerle ester• 

loıa 18 florin iken, Eylülün beher yOz kilosu ( g6mrllk Relıicamhur Gazi M. Kemal ubaydain. t•kıllmlır ı erıa d 'tu~ .u~ mükifat verilecektir, 15 mükafat vardır. il 
• k h f d 21 5 fi . 1 . b 1 d' . . d '-t e e ıı ı ve ıaa e ıçın T 1 ., ı1 a taıın a ' orıne reımi ve muamele vergiıi 100 zmır e e ıye reısı oa or d ' t 1 1 d'I ay ar: yekunu 250 liradır l'P 

yükselmiıtir. Fiatların daha kilosu irin 4 70 franktır) Ey· Behçet Salih beyefekndiyl el e mi es u 
0 

ma arını 1 
er Teıhir edilecek taylardan lerden birinciliöi 

0k•• 
k 1 k · ·d d ... ' Kurtaluı fatinlinll ut u ar aaygı ar ıunarım. • ~ 

fazla yli ıe me ııh a 1 mev- illi ayı tahmili 14 kiloluk tor- . d 1 • t kkü C H F .. kıt•bı· 32 hayvana 1220 lira ikramiye olanların sahiplerine OP"" 
ınce uygu annıza eşe r . . . umumı ı 

cutt~r. . bada ekiıtra naturel 16,50, ederim efendim. Recep takıim edile~ektir. Birinci ıer lira veril_ecektir. ti 
Yuııanustan: emperyal 21,50, emperyal gelenlerden ikı h•yvana yet- Dört ester de on b•f 

Atinada kuru üzüm fiatlan- ıeçme 26,50 marktır. 933 ae- Menemen cı·nayeıı· miıer lira, beı hayvana .elliıer. m6kifat. alaca~IHdır· 
Ekiıtra mallar 20 birinci nesi mahıul6 iae ekiıtra mah- sekiz hayvana kırkar hra, on Evelkı sergılerde 
kalite 18, ikinci 

1 

kalite 16: suller 15,50 marka ıatılmak· yedi hayvana da otuzar lira mükifab alanlar bu 
llçUncn kalite 13 dördüncü tadır. ,. ·-

1
·•• ••;• •d Ç k mDkifat vardır. birinciden sonraki 111 J, 

kalite 3 drahmidir. [ Fiatlar .... : Arazi Mes e esın en 1 an Boğalar: alabilirler Mükafat •• 

okka üzerine tesbit edilmiıtir.] Yumurta piyaıaıı halskında Kavg~ o·· ıümle Neticelendi Dokuz boğaya 350 lira ve- pandıktan ıonra daj'ıtll• 
Londra; gelen malümat ıu merkezde-

Avasturalya maJJarına talip dir: . • Menemenin Glinerli köyü ve Emin efendil~re, mahlul· yol kesenler Bir _kadın ç 
d f • ti t d.ld' Bır baftadanberı, ıark civannda Ulacakh Emin boca leri tamamen teıhm etmesini d v ••ıd••t 

var •a a •a ar mu e • •r. ı " ı · d • ·h ı· · · ı d. Mahkeme e gunu o u 
F. ti 33 75 .1. d meme e et erın e ıab sa ın og" lu Mabmudu tabanca 'kur- ıstemıı er ır. 
ıa ar - şı ın arasın a· .. . • . fJ • • 

dır. Cenubi Amerika malları a
1 
zldıgında~ 1 mlltef~etlllıt, pbı!ka!a ıunu ile c;Jdtiren Mahmut oğlu Ahradak!tan.laıamab~azhk~ hıç Nulıd.,re ci[vharında '!:ır~zh Alsacakta Sabriye ..Al 

33 3 y . V 1 . h ar a sag am ıa ar u um Ş kir hakkındaki tahkikat te oıa gı mıyen ır muna- k6ytlnde Iraz anımın onune isminde bir kadın, ı•7'" 

1
- E4 1

1 1 
enı k. 8 ensıy3a ~I~ sürerken lngilterede ithalat af 1 i tir Katil hakkın· kasaya yol açmıı; bunu11 ne geçerek cebir istimalile 300 ru doğurduğu çocu;a•" 

ıu li Y 6 aev ıyah 1 şı ın· vaziyeti noksandır. S6ylendi- ndekı~e enmkı h. • i A" ticesinde Şakir tabancasını madeni altık ve 50 evrakı aın yeriade bırakJp al 
d. 1 • h lü 1 a ı evra ıe rım z gırceza h f d. kd' • i t kt a t1t 
t 

ırh. . zmıdr ·ı ma ~ukt ' d evvde hce ğine g&re bana ıebep, la~liz mabkemeıiae gelmiıtir. Tab· çekerek • !"a mut e eaf ıyde na ıye11Nn 1 l .. ~· 1 e m; en ğli . anlaıı,lmııtır. i ti'• 
a mın e ı en mı ar an • • ithalitçılarının yumurta pıya · . . . ateı etmııtır. rMabmat e en l maznun aı 1 ere 1 smaı ve adhye vaz ıyet etaı f 

az olduğu için fiatlar yüksel· aaıını yükaek bulmalarıdır. k!kal ta nazarantt .... hidıalenıln aldığı yarad~n mliteeııiren Yozgatlı Yuıuf haklarındaki kadının bir a1ap bub 
• • • fuy e cereyaD e ııı an aıı tahkikat neticelenmiıtir Maz· • d. • · d·ı· 

mııtır. lzmır mahıultl numara Çekoılovakyada yumurta t . almllıtür. .. d b. k çır ıgı zanne ı ıyor~ / 
d k •f H b E l"l · d h f'f b. ük aut ır. ,. • .. nunlar Agırceza a mu a eme , • • , _..-

k~ UZ il ·?1 •. ud~g YL~ sev-l l~ıykaıaıdınd~I . a. 1 ır y ıe· Menemenin Glinerli k&yli Tu··rkıu·· n-u·· edileceklerdir. Tal~be 
ıyatı 27,6 şı ıa ır. ıverpo ıt ay e ı mııtır. civannda bacı Rüıti bey ev· 5 .. • .. -

lltlarına ait araziden bir kısmı Tahkir Edenler Belediye z· tıeıi 
irfan efe11di iıminde bir zabn Tilrk16ili tahkir et111ekle E .• • 1 yare lı 
iıticarındadır. Hacı Rlttll beye ıuçlu Aımabmesçitte, Muiz DCUmeDI lıtanbul yüksek i bit 
ait olan arazinin dij'er bir karııı Roza ve bemıireıi Kali Belediye daimi enc&meni ticaret mektebinden od"-

K urutm& • • 10 •• k11mını Emin ve Mahmut ba1dannda kanuni takillatta diin belediye reisi Behçet Sa- be gurubu Ticare.t 1 ISIDe gun efendiler icarla tatmuılardır. bulun~llmaıı için BByBk Millet lib beyin reisliği altında top Borsayı ve bazı incır f 
SODra baclanıyor B~ıene • mahsuller kemale M~c!iıinden mllıaa~~ ~er.il- lanmııtır. .. . imalithanelerini ziyır•' 

Cellat Gölü 

Y • ermıı; Eman ve Mahmut efen ~ıtbr. Tah~ik~t~ bır~~cı 11· Yunan tiitiin ofısı lerdir. / 
Cellit göl& bataklıklarının Oıman beyle görliıen bar diler tam mahıulleri ıatacak- bntak bikımlığı vaı ayet et- y . t d b. [ tülü • • • • _..-
k.k t b•t · t• 937 maharririaıize mumaileyh de· · ı· unanıı an a · 11 n ° T • tet • a ı 1 mıı 11· sene- . . . lan bir zamanda irfan efendi, mıı ır. fiıi ] teıkil edilecektir. Ofisin aytO 

· · M k d 11dd t• mııtır kr b h il · k d. · • • • • • ' ııaın ayısına a ar mu e ı 1 
• • • • u ma ıu erın en ıııne aıt K K l gayeıi evelemirde iıtihıalitı, aıı 

olan bu kurutma itine filen - T etkıkatımız bıtmııtır. ld ı.... x li k h. . ız açıran ar d d t 11t11 • Kemalpaşa kaı 
O k d f'I li O U151111nU luy yere ille il- • B d k OD an IOnra a u un mani· llb d• . i 

10 glin ıonra batlanacaktır n gilne a ar ı en ame yata t . f ayın arın Karaveliler a- il f f . h" m en ıı muavıa 
. . · . başlayacağız . Makinelerimiz emıı ır. . . • . y&nden Ali otlu lunın kızı P aıy~n ve ıcare ını ımaye bey 20 lira maaıl• 

Bu ıtı taahhüt eden eskı tamamlanmııtır. Bu kurutma irfan efendinın hıueaıaı F .d b k Ab· etmektir. kazasına Kemalpat8 . , b d. O k H • en e anımı açıraa Of' y t-tü ülD"ü 6 , p 
Rıze ~·~ uıu mil en 11• ıma.n işini he.r itimizde oldu;a ıibi ayır?1a. . h~re . ~·6r1~ ve durrabman ve Oımaa yaka- . 11 unan . u nc. g ~ ikinci sınıf orman Dl 
bey , ıkı , günden ben şehra· müddehnden evvel bitirmit ola Şakır ııımlerınde ıkı lnıı bar- lanart!k Adliyeye verilmiı· b!~aye makaadıl~ te!kıl. edıl ğine YOksek Orm•ll 
mizde bulunmaktadır. cağız. man haıına gitmiıler; Mahmut lerdir. dıginden daima bcarı bır ga· mezunlarından olup 1 -

Cumhuriyetin Mucizelerinden 
• 

Avrupa ~;.J!.!!!'.~!~ıiy~~!~~tır. Bir Varlık •• 
Fenni ve asri levazım ve vesait ile vücude getirilmiı olan lıta11bulun 

Luks Bisküil 
Fabrikası mamulatı, çok nefis, her keıeye elveritli •e Avrupadaki mamullttan bltta 

daha y&kıek ve sıhhidir. Türk iıçilerinia bir tabeıeri olan L&kı Biıktiltlerini Avrupadan 
mal ith~line zerrece lüzum bırakmamııtır. 

Paketleri, ambalijı l6kı mağazalar vitrinlerinde en gtlzel bir ını teıkil eden 

Lüks Bisk.uitleri 
Jıiyon çikulatası İzmir mümessili ve çikulata fabrikaları panayır 

miimessili Osman Zeki beyin Şekerciler içindeki Iıtan~I Pazanndadır. 
Her mağazada da toptan ve perak eade bulunur P. 611 

, • • • • ye ve faaliyet yolu takip e· daıtrosunda mllıtahd• 
MotÖr de~ktir. .. • .. bey tayin edilmiıtlr· 

Bir delikanlıyı yaraladı Inhisarın Dünki Bot~ 
Dlin ıabab San' atlar Mekte- o •• 

bi t~lebeıi~den ~adrettin E zum Satıcları 
fendı, denıze ıırmek illere •• '.I' s, 'ff 
mektebin banyoıundan atla· Mubayaatı Dün Borıada 41'o' 
mıt ; o esnada yakından ge- . . kuruı arasında 

. . lnblıar ıdareıı tarafından üzüm 5 _ 14 kurof / 
çen bır motar talebeyı albna Anaıon mllbayaatıoa devam 1166 ' 1 • • 4 ıo 

ı k b d k d . . çuva ıncır, , .. , 
a ara •tın an ve ar asın an edılmektedır. Mnbayaatan 75 k d ıOIP.J 
yaralamııtır. Sadrettia Efen- bin kiloya çıkarılacağı anla- b u~dl ar~•;~ ; kotdl ... • 
di dan, imtihana dahil olmaı ıılmaktadır. ug ay , 1 sa J. 
ve bu sevinçle denize girmiıti. Yine inbiıar tarafından dün •k~arı, 57~71j d•;0 ç""J 

Yaralı talebe baıtanededlr. akıama kadar 750 bin kilo no ut, 4, ep çd" 
bidiıe tahkik edilmektedir. Sumahk y•ı llzOm.' 20 bin ki· çak, 4,87,5 dan l~,ff 

lo da ıaraphk mıık~t üı.llm darı, 185,25 - -., 

1 
1 • mnbayaa edilmiıtir. ÜıDm mil 309 çaval palamut, tlt 
tızar bay.aa~ın~ dnn akıam n!hayet ara11ada 59 çuval t:~ 

yazı çokluğu ıedebiyle verilmııtır. Burnova bagların· içi, 50 kuruıtaa d 

l
( cihan kana boyanırken da tlzllm. kalma~ıtbr. .Satın yapak •atııı k•1 d•" 
tefrikamız b 8 • . . alınan m11ke uzümleıınden Bu. ıatıtların mDfre 
.ır itizar duda. n;,gırmemıı nlimunelik ıaraplar yapılacak- iktisadi aeyfamııd• 
.,. • e rız. . k · 

tı~ ce b~ 

Zeybek Rakısı: Nef aleti ve nezafeti 
rağbet kazanmıııtr. 

itibariyle her yerde 



IZMIR PosTASl 

YAŞAMAK Bir tavzih 
Bir kariinizin gönderdiği 

Günahkar Hatice 
l 2 EYL!JL l 934 

iki Mes'ele 
Bir Arada 

İSTİYORUZ!.. 
mektuba atfen muhterem ga- ... • .... 
zetenizin 6 Eylül 934 tarihli Kardeşi Tarafından Çifte 9 Eylül bayramı ve sergisi 
nilıhasında ( Aydın suyu hak- •ı •• ıd •• •• ıd •• dolatyısiyle lzmirimize bu sene 
kında miihim bir sual ) başlı- 1 e o uru u b6tiln Türkiycmizden OD bin· 

-Hissi, içtimai, aşk romanı- ğı altında çıkan yazınızda Tire, (Hususi) - Kazamı-ınzerine çiftesi ile ateı etmiı l~rce misa~ir geldi; b~r çok 
12 - 9 - 934 - 26 - A, AQNAN "Belediye muamelihnı teftiş zıa büyük Kemerdere köyünde ve Hatice boynundan aldığı kımseler bılbassa 8 Eylul ak-

• -- eden Mülkiye Miifettiıi Der· d'kk t b' . t l kurşun yaralarile ölmüştür. şamı otellerde yer bula madı-
• ı a e şayan ır cınaye o • 1 b' k t d k ·ı ı p,._.--.------------------ vİf Hüınii Bey tarafından su . Ali kızkardotini katledince ar, ır ısmı anı 1 aı e er 

L. •ııe ıle aramızda geçen ren sararma•, basta mısın? v muştur· ' d' d · f' k ld ı "dh, · . . y • puaıının kanunsuz ahndıgı .. . firar etmiııe de zabitanın ııkı nez ın e mısa ır a 1 ar ve 
~ cıkten sonra oeun bana Pakızenın hasta olmak ıh- .. ül k t k ' t d'I · 1 Huseyın kızı ve Mehmet t k'b t d l t 1 bir kısmı da Maalesef yata· 

tıı b' d h h . h • 1. b h . gor ere en ı e ı mıf o ma- . a ı a ın an rur u amamış ve ... '•k ıraz a a mu terız a- tama ı ana er ıeyı unuttur- ğ hil .. t hailine d • karısı Hatice isminde genç bır k 1 t C" ü .. b' cak yer bulamadılar. 
'- tl ettiğini hi11ediyor, bu· muıto. Bütlln kinimi unutarak ıına rad' mld~~. d a a 'kiyet e kadın bir müddettenberi katli ya .. dadan~ışkır.d urm nu •• ırf Bu meyanda Nazilliden ae-

lllJ 1 k ı v k" k b' 1 • d vam e ' ıgın en,, şı e· mu et ın Ar an sonra ıhra 6 

'-! amamaz ı tan ge mege uçii , ıı erın en tecerrüt d'I kt d' 1 pmış bulunmaktadır . 1 • k .1 1 'f len bir aile de Alaybeyinde 
\'''Yordum. Son gi.inler için· ederek onun çenesini parmak- ı ~elk e ır.ü t k e meden~ yKo ad ·~ ·AJ' b . k' h 1: etmıt ve a eb [ atı o an çı - tanıdığı bir ail~ nezdine ilti· 
._ onun yimeğe inmediğini larım arsına aımııtım. bakış- 'hf a lın m tere 1 v . d' v ~ ar eşı n ı, u çır ın a ı tesini otlar arasıoa sakladığını caya mecbur kalmıştır lzmir 
L elcıeriya sabah kahvealtı- ları o kadar silzgtıu çehresi ı ıy.•ç •.rı~ı an un arın çız ıgı namusuna yedirememif ve ni· söylemi, ıilih buradan alın · h lk . f' İ· v. k 
~, L • çerçıve ıçınde yapmakla mil· b t . H t' . t a ının mısa ırpervcr ıgı ço 
._ · I uaıfettig" ini görilyordom. okadar mahzun duruyordu ki . . . aye cuma gecesı, • ıcenın mış lr. b6 -kt" . N ·ıı · · f' ı · 
~ . . ' kellef olan bır beledıyenın "'"'-"'-"'-"'""'"""'~' ~~ yu uır • azı ı mısa ır en 
~ 11 

ona sormak ve nevıma dayanamadan ıö ledım : h lkt k d · olmiy -

1 
A 1 1 hüınüsuretle kabuJ, izaz ve 

'"• b' h k d b . a an anun a yerı an ş. kayetler "'1,~ . .ır •v~ aret .ar uı - Pakizem, hastasın sen ... bir parayı tahsile teıebbeüs 1 Açık gÖrÜcme ikram edilmiştir . . 
'1 ındırdıgı hareketin ma· Banu neden bana haber ver· t . b d · d imka . . - ~ Bu hüsnükabulden mınnet 

b Ilı anlamak istiyordum. me4ln ?. e mkesıne u evır • 
0 N azarntıbare a.lııımıyan Aydın belediyesi ve iıı- ve şükranla bahseden Nazillili 

l.~•au b b' • ö" k yo tur. b' 'k" t ' ~,, n se, e ı~ı gr~nme . - Hasta mı, evet biraz r1ı- Mülkiye müfetti•i Derviş ır şı a.ye tihabatı hakkında nıek- zat bize şunları söylemiştir: 
•L ılcı, Pakıze ıle aenlı benh b t y Ald .. b' kt t - l H t" lü 'k · " dük :"lltk • • • .. • • a sızım... Hüsnü beyin raporunda tama· ıgımız ır me up a ıoy e tn ) ünderen zatlara: -- er ur ı ramı gor ' 
~l·ı tehlıkesını taşıdırı ıçın - Ne var Doktora haber k t hkA ti deniyor· l g teşekkür ederiz Fakat bu 

va ld .. . . .. men anun a am ve şar ar · Ş'k · • ii · t hkikat · 't 0 ugu kadar geçııtır- göndereyim mi? daireı;nde tahakkuk ve tahsil "Eşrefpaşa pa~arının kurul· 1 iyetınız zerın.e •. zamanda her hangi bir aile 
~~ çalışıyordum. Artık ak- - Hayır Rağıp ağabey ... edilen sular varidatının yolsuz duğu mahal civannda batapu r:pmaktayız: N eb:~yı ona nezdinde fazla cibinlik bulun· 
,ı,:: gülmürordak, birarada Doktordan ne fayda olur. ve usulsüz alındığına delalet mutasarrıf olduğumuz hanede gorTe ya.zaca~ız . efen ım. , masın~ ~mkin olmadı~ı için 
~'lttı~ neı e ve kahkaha - Bana bili gllceoikliğini edecek tek bir tenkit cümlesi oturuyoruz. ~akat pazar kurul- A..~ <~ın.H~ .. ~ıl\feh~et beJ e gecemı~ı ~ek ber~at . ~ır ha(· 
,d,:ord~k. Ben akpmları muhafaza edecek miıio, yüre· yazılı olmamakla beraber Be- duğu gün; bır çok vatandaşlar Gonderdıgıniz reıımlere ~e de geçırdık, çüokı . bııım Ge· 
'ta~ 

1 
~e.rınce, 0 her zam~~ ğime acı vrecek misia,Pakize .. lediyenia iki ay evvelki tefti- tarafından taciz edildiğimizden yazıya çok teşekkü~ ederız, r~nez mıntakaı~ ~ı~ri.ıinekle· 't 1 gıbı kapıda b•n• elını B . . . d d t tb'k dil kt 1 d 1 t d v uz evden dercedilecektir efendım. rınden daha muthıtını Alay-

1.. :'Yor h . . 'dd' t - en ııze gücenwedım şın e e a ı e me e o an o ayı o ur ugum . .... beyinde gördük· hepimizin 
b"e ed çeh rtel sının cı ıfyek ki!... muamelenin doğruluğu yine çıkmak veya bir müıteriıioi Tire: Arıf Ulug beye yüzü gözü ıi•ti. ' 
'it'- en • anna en u • M-lk' -f .. b t f . t kkn ., lltr11 1. L'f · k - Neden beni aldatıyorsun u ıye mu ettııı ey ara le• bulursak satıp sclimet bir Efeler reamıne eşe r Vakıa Gerenezde bir ak· 

ı" ut e vermıyere : ' . . d' . . h • 
L' 'Nıa 1 R - ... neden hislerini gizliyorsun? dan tasdık ve tasvıp e ılmış- mahalleye gitmek arzusunda- ederız . Yalnız bayatta ve er ı•m açıkta bıraktığım beyaz 
") ı ıınız, •rıP •ı• E • 1 ti k" t . b h . . . k ··· - mın o un doğrudur... r. . yız; zira, her hafta kapımız birinin milmtaz birer mev 11 • ı?1ın erteaı ıa a sıvrısıne · 
bıYord 1 Şey, banlar nedir? Bınaenaleyh arzu eden va- çalınmakta ve: bulunan bu zevatın Çakıcı tef· lerın sokmasiyle kırmızı be-
\ı u, onun naaı aınu:, d 1 b 1 d' 1 k ki' b. ld .. h' 
~~ eaiııt çok defa aitcmlerle Pakize bana rakı tiıeaini tan aş. ar e e ıye ge ere. _ Müsaade edermiseniz bir rikamıza derciae imkia yok- ne ı ır at o u~una ı~ ıt 
~ 'P1a.""d k • t' d göıteriyordu. O zaman derin müfettıı raporlarını okoyabı· bd t b ! tur efendim. olmuıtum. Bu derdın, lzmırde 
11~ u ırma ıı ıyor um. J' a es ozayım b 1 - · · · h" 
~rtıın, erkeklik gururum bir mahcubiyetle baıım dOttü .. ırler. d d diye tanımadık insanlar tara· Nazillide Lonca civarın- a~~ı:ıza b'l ge e;:~i~:e:~ti~ç 

!bini oluyor, ODU sudan G6zlerim, suç iıliyen çocukla- . Temamen ~y ?rma ve e· f .odan taciz edilmekteyiz. Be· da bakkal Nuri ve uzun d vl a ı 1 e. Ü 1 bü ük 
l tttapJa geçiıtiriyordum. nn mlsumiyetile öne dUtmOı· dıkodu mahıyebnde olan bu lediye bu pazarın münasip l B b M t f lz~fr~ıubu zh~tf' h~ç zey,akışt~ra· 

ta Yaşayış ıartları içinde ferdi Hir bir cevap vereme· haberin muhterem gazeteni· b' 'hl' b' h ı.e. . t çarşı< a er er us a a d 
k" tt' • "" ır ma ıae ır e a yap ır- .c d'l ma ım. 
" l haftalar ve aylar la· dim ye ODU dinledim: ZİD ayni SÜtunuda düzeltilme- b' . b' . 'b' etell ) ere: • • • • • 
t. tder'- N . . b d . . . d . f d' 8 9 934 sa da ızım ve ızım gı ı et- . 8 ) d• 
'~ . ilen, annın en CD - Çok içtiniz galiba .. Agv ıını rıca e rım e en ım. . • ' Nazillide fuhuı mücadeleıı- e e ıye 
*- •kııed ı u 1 d' R · V raftakı komıuları ız açtan kur- . d .. h kk .ıeti , en ayrı an mevcu- zunz rakı kokuyor.. .oe e 1~•. eıı · , . , nın yolunda olma ıgı a ın· • • 

ı ~-Ilı çok baıka. bir tekilde _ . . . . . . Snlıh 4~rı~ çok ısabetlı ve yeu~e daki ıikiyetiniz v ilzerine iN•· fntıha batı 

~j ~ lbak icap edıyordu. - Halbuki •imdiye kadar A. Bıeye · bar ış yapmış olacaktır." Dıye zilli kaymakamlıgından yapı· B (H A) _ E J.n.l 
' •r fı Y y k d k' t 'h b' ornova, usuıı y u 

lı ~ •nuzda eıeu rtınanın · · · t•v · · · • · t' u arı • 1 avzı ıze ver· belediyenin nazarı dikkatı lan tahkikatta şikayetlerinizin f d b l d' 1 .. , illa. k. sızın ıç ıgınızı gvrmemıı ım d'v' . 1.. t k t k- . . ·-· , . . ayı zarın a e e ıye aza ıgı b•' L ta tınde varmış, an· • . ıgınız ma uma 1 na ze me cetbedılmektedır tahakkuk etmedıgı bıldırıl- · · · • · · f k · · · 
• .- q(S"I • , 1 d Hatti bır defasında, eıki bır t d' El' · d b 1 d v · seçımı ııı ıçın ır a reısımız dY . ~ e nazik bır mea e e e . v• • e ır. ınız e u un ugunu ~ ..... ......,..,_~ mektedir. iddianızı iıpat mev• Cemal beyin riyasetinde ocak 

ı d· . I - alııkanlıkla ııze içmeıı teklif .. 1 d' v · · 'k ı nf t il · 1 ld Valı' . . k fi t' b' "l "' müauır o amıyacagı· ... • . . . , ıoy e ıgınız veıı a a~•: m e. • g n meraıım e ~çı 1• , kiinde ısenız ey ye ı ıze müme11illerinio huzurile bir 
\· ~dığı için suımayı tercih ettıg~m ıçın bana fazılet de111 tiş raporunun suretı ıle tarıh Fazıl beyle meh uslar ve bır• müdellel surette bildirmeniz toplantı yapılac•ktır. Belediye 
~~tı. verm11: numarasını ve muhasebeci Be- çok zevat bulundu. Mektep lazımdır. !intihap encümeni azaları da 
~ aa, ınukıbil arad• ıırada, - içme Pakize, demiıtiniz. yio takririnin suret ve tarih müdürünün nutkunu müteakip - Yazı iıleri mlldllr16i6 - buııllnlerde 11eçilecektir. 

tôr&ıtürmek, aradaki ıo- içenler unutmak i~tiyacıoı .du numarasını bize b ldirmeni:ıi davetliler sergiyi gezdiler. llllllllllllllUlllllUllllllllllllllllllHllllllJllllllllllllllllllllHllJlllJllllllllllllllllllJllllllllll 
d k~•yı tadil etmek için yanlardır. Halbuki aen daıma rica ederiz. Talebenin bir yıl içinde ha- KD ok • ı A. 1 
: ı imklnları fazlaıiyle habrlamak mevkiiadesin. Da- - - - zırladığı demir, tahta ve dök- ç 1 a n ar 

~~ 1
Yordu ha bu yaıta unutmağa çalı- 8 · 1 · · ö d"I h 

~riya .yimek e1naıında ııraan ileri günlerin ıana fe- ursa =~fış i:~~~tf .:e~e:~ ;:z:~er~ llllllllUllllHlllllllllllllllllllllllllDDOltllllllllllllUllllllllllllllllllllllllUllllllllHlllllllllll 
'~~·la imalı bakıyor! llk~t g~tirir;.. .. San'atlar .mekt,ebi yıllık Mektep atelyelerinde bir yıl- 1 • Klralık Evler Satılık ev 

_,d:ea b~yle. yapıyor· Şım~ı R~~ıp agabey bana sergısi açıldı da 20,000 kilo demir d6knl- GÜZEL YERDE -Güzel bir Aka 1 
" ıa Pakızeyı ilzllyor· •öyledıklerını kazanmıı bulu- Bursa 10 (A.A)- San'atlar müş pek çok işler meydaua yerde, her tilrlil konforu havi ra I 

b~lbelc . .. . nuyorum. ~un~nla beraber, mektebinin yıllık sergisi bu . çıkarılmıştır. 8 odalı 180 numaralı bir ev DOLAPLIKUYU CADDE-
laad . ısuyor. fakat fızyo· bu fena vesıleyı bir kazanç kiralıktır. Arzu edenler Mat- SiNDE - 103 ve 105 numa-A• l-.., t~ı ciddi mlnllar Ö· sayacak kadar katn yürekli ı· ba•mıza müracaat etmelidirler. ! ralı iki dükkinl.• üstündeki 3 

,.. ıı'-ı ö bır tey söylemeden değilim . Hatta biraz mahzun Karşıyaka Lu·· ks sı· - GÔZTEPEDE - Trauıvay oda.it ev ucuz fıatle satılıktır. 
•t • Qe ılıyordu. Bu va· ld .. 'b' ti k b' caddesine iki dakika bir me- Tahp olanlar Çukur handa 

ı ~:ltikçe beni de sıkma - : :.fu:. gı 1 mu a ır ıafede gayet havadar, büyük Tahir bey katibi Sabri efen• 
1~ 'ı; 1

YOrdu, a 
1 

• ır . nema ve Tı· ' 'atrosu bahçeli ve her ttırlü konforu diye müracaati. 
~ ' "kııun mutat hilifına - Bu ne alika Pakize... ..l haiz bir ev kiralıktır. Borsa ------

• l!t~ .. deıı geldı'm. Çocuk- Şi .. diye kadar, bahusus son ~ ıarayında Simsaroğlu Feh~l 3 - iş aranıyor b 5 Eylül Çaı şambadan itibaren b 3039 ı 
... tQiaı bö•le erke• rüolerde senden böyle a&zler eye veya numara ı e MUHASİP usule vakıf, tec-u. ~ Hoş mevzu, güzel manzara, tatlı müzik. iyi rağbet 1 f 1 il t 

ı ·i'rni tahmin etmedik- iıitmiyordum. Yoksa kulakla· kazanan eserlerden te e 00 a m racaa · rübeli bir muhasip ticaret-

·~" deniz kenannda idi- nm r•nı., mı iıitiyor. S k } . . Hizmetçi ara· 1ıaneıerde iı istemektedir. 
ttk bahçede tevakkuf et- - kendinizi harap etmenize, arışın iZ ar tıcaretı 1 Arzu edenler matbaamıza 
• k Odama çıkmıf, lıiz · batkaları için alkolik olmanıza n ıyor mOracaat etmelidirler. 

! '-'· 
1ı1 rakımı haıırlat· ıebep ne? lnıanlar hidisel~ri Sözlü ve şarkılı filmini muhterem halkımıza Ev iılerinl iyi surette idare r ----" 

" takdim ediyor edecek ve hllsn6hal vara~ası I , o s'a'"I 
t•d,, daimy ·nekadar bitaraf olsalar- Mümeısilleri: ibraz edecek namuslu bir biz- ı'lm/f r'O tı "· 
't11ı,, ~•atlar geçmiı, gDn bir cepheden tetkik ediyorlar. URSULA GRABLEY _ HERTA KlRCHNER metçi kadına ihtiyaç vardır. G&-;.delik lktıaadl ve Siyu 

İçi 0 
dutu halde ben Siz aaadetinize eogel gördO· Arzu edenlerin matbaamıza Gazete 

d, Yor, elimdeki kitabı ' . , Aynca: 1 ili 1 Sahibi "Umumf N8frlyat Amiri 
ı_ il bıra'- d 

8
. illnüz varlıkları sıaeaızde ya- milracaat arı n o uaur. I 

-ıc k amıyor um. ır t kt d f d ö tı Diinya havadisleri ---- RAŞlT HAL L 
lıa 'P•'llıll açıldıtını, Pa· ıa ma a ne en ay a g r 4 • Meddah 19.. lamu - Gui Bulun tubafi · 

tltd· ••kınan adımlarla içe· yoraunaz. Onları bir hamlede SeaDılarımız: Cuma ve Pazar 15, 17, 19, 21 yeciler ÇU'fl•mdı 
1~ıai farkettim. Tel•·la kınp d6kmek elinizdedir. Diğer günler 19. 21 tenlyOr Telef!n8N•nm•arası L · tla -. Duhuliye 25 Kuruştur -

~~lk ~den bırakarak aya· - Bu son cilmlelerini, ken• Mevki 30 " Denizliden bir meddah aran- Abone Bedeli 
\~i l!ıııtıaı, dimi iıitmemiı farzediyorum. maktadır. Bu iti yapabilecek Seneliği 1200 Kurn' 
~ ~'taiıa çehresi ıararmıı· Bana ondan e•vel ı6yledigia Pek yilttnda • Süreyya öpreti 30 kitiden olanların Denizlide Eyyüp Altı Aylııtı: 600 ,, 

'

: Yltrnedea ben konut· gibi bitap et, aeni dinlemek • dlllrekkep mükemmel kad·ı ağa gazinoıu müsteciri lamail lzmirde Ticaret 
rosuyla Tan veLüks sinemalarımızda temsiller verecektir efendiye mtıracaatları il An 

ti, tıtiyorum. '=miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii matbaaıında baıılmı,tır. 
••r, Pakize... Çeb· - Devamı Yarın - 11 P. 619 .olunur. 



SAYFA 6 

Amatör 
FotC'iraf 

işleri 
Çabuk Temiz l Tenz 

Refik Lütfü mağazası hükumet civarında P. 658 

Pazarı 
Hacı Süleyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

IZMIR POST ASI 

Haraçcı Zadelerin 
Muhte,em Mobllyelerlnl Panayırda 

Ziyaret Ediniz 
'ficarethan.e İkinci beyler Sokak N o. 102 Pavyon No. Telefon No. 

Iölçüler kao -
Mucibince sağlam, giS 

her çeşitten teraziler yaP" 
sipariş kabul olunur. t 

Arzu buyuran zeva • 
ren veya şifahen : 1 

lzmirde Tepecikte 
terazi imalathanesi 
Ahmet.Şevki malhoğiuo•"" 
acat edebilirler P -

FOÇA su 
Kireç ve sair muıir 

vattan aridir. 
Karaciier ve biSb 

için çok nafi bir ıu t• 
ğıı müteaddit balı · 
loğların raporlarile ·~ 

Müessesemiz taraı. 

Mevsim dolayısiyle Istaıı

bnl Beyoğlunun yüksek 
terzilerine diktirmi~ eu son 
moda iizerine manto par-

123 P. 633 3778 muhterem müıteril:, 
-------.... ~--llllll!~llllll!~llllll!lllllllll_llllllllllll_. ________ • daima suhulet 1 
!!!Jlllıııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııı~ııımmam • 1111nnıu11ıııuuınııuuıııımıınnıııııuııııııııııı ııı ı ıı ııı ııı ı~ııı ı K:~:r~li. camii ~ ·519 

:Dr. Operator Tahsın B. hastanesı_ No. • Telefon 
31

9@ 

desu ve roplarımız gelmiştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyeu hanımların kunıaş 

= := 1 GÖZ T ABiSi 
- lzmirin en lüks sıhhi ve emsalsiz hususi hastanesi olup Dr. tsmail SeJ!\be 
=bilhassa kibar ailelerin Doğum ve ameliyat için ye-~ Fransanın Bordo tıP; 
;;gane tercih ey1edikleri hastanedir kültesi gözs~ririy•tı0;J almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma- = = mezun askerı ba•t' il - = - h t 1 ki mtıt• _ Adreı: lzmir Çivici hamamı civarınd• Müfit sokağında Yemiıçi beylerin mu= goz asa 1 arı . 
ğazamıza uğraınaları kafidir =aı~am biaaıında. P. 585 = sısı muayenebao•· ~ 

Adres: Od un pazarı 11 da lllllllOOUIDffiUlllllllınllfUOllHOIJIUlllmnnıllllllll lllll llllll 11111111111111111111111111111 llllllllllllllllllllWIWIUlllHlllUlllllllllllWllllllllllll=Ullllllilllllllllllllllllllllllllll 1 kinci beyi er s. ~ 
k a atçı Nafiz M us t af a ya- 11111111111 Ullll llllllllllll lllllllllllll il lll il llllllll il lllllll il llUllllllll llllllll• llllllllllll!ID 
nıııda No. 3 i Doktor = 
Hacı Süleyman mahdumu İbrahim ı (j F • § 

Telefon: 3726 P. 602 • abretlJfi : 
== = 

~llllllllllllllllınlftllllllllllnlllllllllllllllffilll!Illlınııınıııııııı111111ıııııııııııııııııınıu1111mııuıııııııııııınımınıııııııuıııı =ı l:ımir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassııı = 
1 kşeh.ırbankası =-= Her nevi Rontken muayeaeleri =-

11 l.Jltra - Viole ve Elektrik tedavileri ylbtıyemiyen ve~ 

1 Sermaıesi: 1,0000,00 Tiirk Lirası 5 . • •k . . ~ 
IZMİR ŞUBESi lhlbaı .. Ra~ı~ çocuklara lalbıkı ve rontkea ileiiii 

ı;;;; lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında ~ KeJ tedavılerı yıpılır. 1 
1 Telefon: 2363 ;; lkiaci Beyler sokak fına karıııı No. 25 Telefon 2542 

Her türlii Banka Muamela.tı ve Eıntea iimHllllUllllmllll-llllDllfflHllDllllllWllllllmll• 
!!§ Kumusyoncuhığu.. 9 E Y L U L 
~Müsait seraitle mevduat kabul edili1 
- Hububat,· Ozüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyagı Kurtuluı Bayramı Şerefine 
;; Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların li şı· ra Eczahanesı·nı·n 
~ vürudunda sahiplerine en mllsait şeraitle avans il§ l ~ 
~ verilir P. 586 1 

Her sene yaptığı gibi 1 Eyliilden 10 Eylül 
J L A N akşamına kadar aziz lzmirliler için hazırladığı 

T C D 1 ı. d • )) 7 uınumi ucnzl nğu tepşir eder • • ev e L emıryO arı Muhitinde dai•a ucuzluğ'uyle meıhur olan bu mfiessese 

l·ncı· ı·şıetme mu·· fettı• ~ıı•gv ı·nden bu büyük günün ıer~f.ine kendi müıtah~arat, kolonya ve 
'X' esanslarında ve ııhhı ıhtlyaçların cDmlesınde 

Afyondan lzmire gelecek cenlı öküz. inek. manda ve bo- Kurut 
ğa nakliyatına ait l030 No. Ju tarife ahkamı 31 Mayıs 1935 Ferit/ kuvvet ıurubu 50 
tarihine kadar temdit edilmiştir. Fazla malumat için iıtaı· ,, Sulfato komprimeleri 9 
yonlara müracaat edilmesi ilin olunur 3776 P. 672 ,, Kolonyaları bliyilk tiıe 90 

ll!illlllllllllllllllllUllllllllllllllnillllll!lllllllllWllllllllllRlllllllllllllllllllllllllllllDllnlllllllllllnlllllllUlllllllllllllUHUIHllWIHlll :: Cep kolonyal:'r~a z!~tf ~ 
!Piyasadan40para fazlasına " Esanııuı top ıs 
i Mübadil Bono'su alıyorumı == : v1 ; 111 k~~~ kapaklı ~ 
~ Mubadillerl Aldanmayınız! . Bazı simsarlarla birtakım Aspirin Bayer 30 
EsarrafJarın anlaşbğnı haber alıyoruz. Size bonolannulill Dit aıacunu latlyük Ulp 15 
~için en son ne fiat verirlerse 40 para fazlasına bana~ Kokulu Talk Hiks fİfe 40 
e:getiriniz, sabn abrım. Ber im fiatım peşinen piyasadanl Selimet nezle ilicı 25 
=-40 para fazla olacaktır. =:: Çocuk don muıambaları Radyom 40 
~ Bilumum mubadil ve ğayıimübadil bonoları, hisse=: Çiçek suyu büytlk tite 40 
~senetleri t cı.hvilit emlak alım satım iıleri, tapuda, banka·= Aç&k kolonyalarda yiizde oa tenzillt 

=
5Jarda, devairde iştakip ve intacile itigal eden. IE! Etibb• reçetelerinde bir kat dalaa ucuzluk yapmak ıure-

tile btıytık bir fedakirlık yaptığına filpbe yoktur. il Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar §§ Bu büyük flrsattan istifade ediniz 
-= Müracaat eden zevata .her türlü teshilat göstermek-E§ S. fiKiı Şifa e~anui Hilhdmeı ııran • lun.ir 
=tedirler. Tdefon:3177 P. 600 5 
uııııııııııııııııııııııııııııınımımımıııııııııııımııınıııııııııııııııııınmımmıınııımııııııınnıııınııııımuıııııııııruııoomın§ 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

lçece'ğ!niz en iyi kuvvet, iştiha ve ğençlik iliçı 

Kiııa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

Denizli muhterem halkına 
Fenni bir surette Snnnet yaptırmalı iıteye11ler Nau-

manm bayiliğine mllracaat etmelidir. Slnnetliler iyi olun· 
caya kaclar tedavisi Oçretsizdir. Fakirler belediyenin verece· 
ii 'şehadetname üzerine iıtedikleri zaman bili Bcret Sünnet 
edilirler. 

Bayilimi:ıde uzun vade ile dikit makinaları yazı makinaıı, 
gıramofon ve bisiklet ehven ıerait tabbnda ıatılır 

Bil umum makina tamiratı kabul edilir. 
Bayilimizde lTıMADI MlLLt TOrk ıigorta tirketi acenteli-

ği de vardır. 
Her huıusta m&racaat halkımızın menfaatı iktizaaıadandır. 
DENıZL. belediye civan Naumam Dikit makinaları bayi 

SOnnetçi Mehmet Nuri P. 596 

(YENi) Hurufat dökümball • ' : . ' 
-•illlmıılmal...... ffl 

Daktüğü hurufatın gerek sağlamlık ve gerek zar• 
barile Avrupadan gelen burufata faikiyeti lzmir '' -
katı ve taıra matbaalarımızın müteaddit tecrübeleril• 
oJmuı yegane Türk müe1Sesesidir. Taşra ıiparışlar• 
dikkatle yapılır ve sür'atle göoderilir. ~ 

Adres : Murabıt çarşısı numara 25 lzmir • p. 
~~~~~~~~~llllllH 

' 

r~ 
~ . Jı ~,. 

EyHU panayırını ziyaretden sonra } ol bedesıenıll 

Etem Ruhi'nin 
KARTtfDOSTAL Depo ve meşherini ı6' 

ARTIS r : Koieksiyonları. ,J 
YAGLI BOYA~: Çiçek, meyve, manzara, ba)'f 

IZMIR : Manzaraları 150 çeşit. 
ASARIA TIKA : Yoran, Sart, Efes, Bergama 
9 EYLÜL : Merasime ait. 
SULU BOYA: Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Nişan, Düğün 
MEŞHUR TABLOLAR: Resim modelleri. 
HAYVANAT: Vahıiye ve ehliye. 

Toptan ve perakende iZMİB 

lftlftlt1t1nnııııııııımııııııııııımnııı~ıuııııtııt111ınııınıııııınıııııınııııınııımııııınııııııııımınııııııınııı 

~ Doktor -A_li RizB 
§ / 
~ Doğum Ve Cerrahi Kadın Hastab~f 
= Mütehassısı Telefon ıı9 f 
~ Kestelli caddesinde 62 numarada bet 
1 saat 3 den sonra hastalarını kabnl eder· 
İilf 1111111 H lllllllllll l lll lll l l il l il l l il il il l IOlllllllllllllMlfillllllllllllllUlllHlllll l l l l l I ntllll ~ 

o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

1ZM1 R 

Ankara Palas 
SA B 1 K 

ASKERi OTELi 

o 
~ 
~ 
s 
~ 
c 

lzmire Gideceklere -

Size en temiz en kibar en lüks ve bet , 

türlü Konforu havi ~ 
S BU OTELt . J 

I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyet.ted•'' ~ 
C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsioıZ· r. 
A. Fiatlar emsaline nisbetl~ çok ucuzdur. d• j 
K lımir Kemeraltı hükumet konağı karşısı~ 

Telefon No. 3438 P. 66 
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Türk ihtililinde Vatan müdafaası 
Kıymetli meb'usumuz Mahmut Esat Bey büyük bir dinleyici kitlesi önünde lzmir 

Halkevi salonunda ikinci dersini de verdi · 

·}; ~ inci formayı bugün matbaamızdan aldırabilirsiniz!. 
- Dünden devam -

l'iit-k milleti asırlarca milletleri ve milJetleı·i ida
~8i altında. yaşattı. Macaristan iki asır, Sırbistan, 
b 0ı:nanya dört asırdan fazla, Yunanistan beş asır, 
ele Bulgaristan bundan 26 sene evveline kadar tam 

~.1h asırdan fazla bir ıamnn birer Türk vilayeti ha
ınde idaro ~dildiler. Biz bir milletiı1 ki 18 nci asrın 
•rıntarına kadar oihanm hakimesi olarak yaşadık. 
I Hiçbir milletin diğer bir milleti ne nam ve ne sınıf· 
'" olursa olıun, boyuoduruğ J altına almak hakkı 
Yoktur. Hürriyet ve istiklal her kavmin ha1'kıdır. 

liiçbir milletin diier bir milleti geri görmek, bu 
•~retle onu (Manda) namı altında veya baıka namlar 
~ hnda isticar etmek ıalihiyeti yoktur. Her millet 
etıdi mukadderatını kendi tayin etmelidir. 

~ Fakat Türk ihtilalinin prensiplerinden mülhem olan 
llttin bu görüşlerim reddolunacak, dinletmiyec~k, 

ll:ıtıtlaka bu milletin diğer milleti idare hakkından ıs· 
t'~la bahsolunacaksa o halde (Manda) ile idare edil· 
~Ye Türk milleti deiil · Diğer herangi bir ıDilleti 
l •ndası altında yaşatmıya en selihiyettar millet 

01
6rk ın!lletidir) Hem bu lif değil; tarihin hakikat 
llluı hidiıelerindendir. 

it liirk milleti asırlarca milletleri idaresi altında ya· 
, ttı. Macaristan iki asır, Sırbistan • Romanya dört 
b•lrdan fazla, Yunanistan bet asır. Hele Bulgar,stan 
b~lldan 26 sene evveline kadar tam altı asırdan fazla 
&'·r zaman bir • Türk vilayeti halinde idare edilir. 
, •t bir milletiz ki 18 inci asrın sonlarına kadar ciha
ıD hikimesi olarak yafadık. 

t f u,ününüz bir kere; bizim (Mandacı efendiler) in 
' leunn. 

' Sırası gelmiıken ıunu da ıöylemeliyimki, 19 uncu 
k•ır İçinde (milliyetler prensibi oazariyeai) ni ortaya 
&~hn ltalyalı (Mançini) nin tezi çok hncumlara uğradı. 
(b tan hukuku dnvel müellifleri kıyametler kopardılar. e: tez Diinyayı allak bullak edecek dediler) bunlar 
le Ptryılistler. istilacılar hesabına ne derlerse deıin
di~· (~illiyetcilik prensibi) gün geçtikçe kazanıyor. Bir 
~ı 1 •oyJiyen, bir yerde bir vahdet arzedcn kültürü 
~et,h~u~gusu bir, acısı ıaadeti bir bir kavmın" istiklil 
l~ Urrıyete reddi kabil olmıyan haklarındandır. Bu 
ltıil~~ ibtililinin prensiplerindendir. Her millete, her 
)et '~ete hürmetim vardır. Bonunçündür ki ben milli· 
d, ~1Yira. Hayatımda yalnız bunu duydum. Bealiğimi-

9,i "ıil)! 11•anlığı da bep hep bu mefhum içinde Türk 
~'Yetçiliğı mefhumu içinde anladım. Ve buldum. 

dn •kat ne saklıyayım.IBen Türk olmasaydım. Kendimi 
thııın en bahtsız adamı sayardım. 

d~1~•nda) mes'elesinin içyüzü itte bu idi ve bukadar 
tn._1 11~eğe değerdi. Manda mea' elesi vatan miidafaası 

.~ ~'•t t~ı~de ortaya koaulmu~ bir tuzak hatti bir sui-
f · l' •dı . Yok edildi. 

'lirle genci! unutma ki bunu müdafaa edenlerin en 
~,:rttlilerinden bir ikisi Türk değildi. Türkü duy 
tıl"' •lla onu anlamasını im kin yoktu. Türklüğün Türk 
'~Yanlardan i ı baına getirdiği tahıılardan gördüğü 
~~t~ .. ~iltiln bir tarihin yüriiyüşünde dıı düşmanlardan 

l'~lt iatiraplardan çok üstündnr. 
t,t~ rlc genci! bu ıana acı bir bitna olıun. Seı 
lat~en baıkasına inanma!. 

~İlli .iln en kötüsü, Türk olmıyanın en iyiıinden iyidir. 
~6t, •ılerinin baıına geçireceğin ıabııta bu kadar 
~-t~••ıp ol. Zarar etmezsin. 
( l\ l nutkunda : 
v,t'11•ndan olmayanlara inanml! ) diyor. 

1'~e.~~ P•rça parça düıerken, millet moodroı milta· 
~,-ı.' e teılim olunurken içtima halinde bulunan (Os
:'•htllıtcliai meb'u1anı), ( Osmanlı imanı ) nelerle 
~\ P.t buhıauyordu . Oralarda neler cereyan ediyor
)ı.ı,;t~uat ne yapıyordu ? Btıyük tatlı günlerin 

S ~ h •tıı bilmek için, o acı günleri arasıra hafızalar· 
( ~ı) t~t~ak faydalı olur.. (Osmanlı meclisi meb'u· 
( ı'~ı, 1'~ırine giriyordu, Hükümet indirip, bindir-

~ 'Ufaı lliraııyordu .• 
~ ) \ ~, •r, ıual takrirleri birbirini takip ediyordu. Ta· 
p ~tı~. ',, kabinesi istifa ediyor, ittihatçı rOesa kaçııı
~ l eıııı,c~tbi memleketlere iltica ediyorlar. Orada Er-
} ~~t ; 11 takibinden kurtulamıyorlar. ÔldOrüyorlar. 

~.~t, i,~!• kabinesi ( Mondros mütarekesi } inden 
~~'il t'ıfaya mecbur oluyor. Yerini Tevfık Paşa 
~~ ~'~~ bırakıyor. Meclisteki Rum, Ermeni, Arap 

'' l uılar arasında kllrall llıerinde sCSviişmeğe 
''•ıı mnnakaıalar yapılıyor. Ermeni meb'us· 

lar katledilen, tehcir edilen Ermenilerin kanını isti· 
yorlar. Rum meb'uılardan birisi bir pontosçu bütün 
Türk tarihini tahkir ediyor, Fatih devirlerile tıbkı bir ' 
sarhoş gibi, sarhoş niralarile istihza ediyor 1 eğleni· 
yor 1 Türk vatanının iıtili altına girmesini Allabın 
bir cezası sayıyor! Halep meb'usu dayanamıyor, çığı· 
rıyor ve ( Bir Türk meb'us Atina mec1iıinde bunları 
ıöyliyemezdi ) diyor. Rum meb'us or ının adalet ve 
medeniyet yeri olduğunu Tnrk kürsüsünde anlatmağa 
başhyor !.. 

Türk milleti milyonlarca ıehidini bağrına basarak 
yeni müdafaalara haZ1rlanırken knrsnsünden bu haka
retleri dinliyor. 

(Ayan) daha mes'ut bir manzara arzetmiyor. Hain 
padişah tarafından reisliğe tayin olunan Ahmet Riza· 
bey reislik kilrsüsünden bir nutuk irat ediyor. Padi· 
ş•\11 medhediyor.Arbk onun lakabı sıfatı (Gazi) değil • 
(Adil) olacaktır. Gibi manasız, tatsız şeyler söyliyor. 
Açık Türkçesi safsatalarla meıgul oluyor. Bu kadarla 
da kalmıyor. Bir takrir veriyor kendi tibiriyle (Erme· 
ni, Rum. Arap kardeılerimiıi taktii ve tehcir eden) 
mes'ul edilmeli, cez11 görmelidir diyor. Hatti daha 
ileri gidiyor, taktii ve tehcir işleriyle hükümet reis 
ve erkitıının ( Divanı iH ) ye değil doğrudan doğ· 
ruya Divanı harplere sevkedilmelf'rini istiyor, sebep 
olarak ta ( Divanı ili ) de muhakemeleri uzayaca· 
ğından halbuki sür'atle bitirilmeleri liıım olduğunu 
ileri sürüyor. Ayan reisi o kadar ileri gidiyordu ki 
(Kanunu esasi) yi de tanımıyor, çünki vükell vazi· 
felerinden mütevellit işler de ancak (Divanı Ali) de 
muhakeme olunabilirler. 

Reisin takriri bilhassa Ermeoi iyan tarafından tak-
dirle karıılanıyor. Ahmet Riza beyi uzun uzun met· 
hediyorlar. Bu sarıda bu vatanı, bu milleti tam ve 
samimi manasiyle duymuş Vfl sevmit bir vatanperver 
ayağa kalkıyor. Bu, topçu Feriki Rize paıa hazretle
ridir. Ahmet Riza beye (takririnize Türkleri de ko· 
yunuz. Zira onlar da E'meni, Rum, Arap kardefleri
niz kadar mazlumdur. Hatti onlardan çok fazla zu-
lüm görmiiılerdir. Bu 'deYleti asırlardanberi Türk un· 
suru yaıatmışbr. Hem de her türlü mahrumiyetler, 
zahmetler içinde yaşatmıştır. Mazlum dediğiniz Er· 
meni, Rum, Arap kardeşleriniz Türklere çok eza ve 
cefa etmişlerdir. 
Onlar da mes'ul edilmelidir ) diye bağırdı. 
Ahmet Riza bey bu hitaptan, bu çok yerinde tek· 

liften müteessir oluyor. Paşaya teessüf ediyor. Tabii 
teessüf kendisine iade ediliyor. Ahmet Riza bey Türk 
kelimesini koymamakta bunun ~lüzumsuz olduğunda 
ısrar ediyor. Riza pş. en lüzumlu kaydın (Türk) oldu· 
ğunu söyliyor, münakaşa alevleniyor. Her kafadan 
bir ses çıkmağa baılıyor. Ermeni ayan Ahmet Riza 
beyin iltihakile haykıyrıyor. Takrire -( Türk ) keli
mesi konacaksa Osmanlı imparatorluğundaki bütün 
unsurları saymak ve kaydetmek ( Türk ) ten ıonra 
(çingene) yi de ilave eımek liıımdır diyor.' Milleti· 
miz ve milJiyetimiz bukadar tahkir ·ediliyor.Hem nere
de?. Mecliıi Meb'ustlnnda ve Ayanda!. 
Nihayet şoyle bir formül bulunuyor. (Ermeni, Arap 

Rum) kaytları kıldırılacak ( osmanh ) denecek Ah· 
met Riza bey ve Ermen\ güç hal buna muvafakat 
ediyorlarlar Riza Paşıı bazretlerinede bu şekli kabul 
etmesi tavsıye olunuyor .. O kabnı:etmiyor ... 

Türk keli meshıi koymaktan niçin korktuklarını so
ruyor. Fikrinde sebat ediyor. Nihayet teklif reye ko · 
nuyor. ( osmanlı ) tabiri kubul ediliyor. Riıa Pııa 
hazretlerine teklifinin ret olunduğu ve yalnız kaldığı 
tebliğ olunuyor. 

Paşa hazretleri cevabında: " Ne yapayım zararı 
yok ben Türk milletile beraber kaldım " diyor .. 

Türk genci 1 
Rıza paşa yalnız kalmadı. O Türkün gönlllnde ve 

bütiio bir Türk tarihinin içinde yaşıyor ve yaşıyacaktır . 
Ne yazıkki tek başına beraber kaldığı Türk mille· 

tinin zafer günlerini görmeden öldü. Fakat o. ölmedi. 
Nur yüzlü ihtiyar Türk meziyetini ıaygı ile anıyoruz. 
Ve unutmıyoruz (Meclisi Meb'uaan) karışmakta devam 
ediyor. Aydın meb'usu Veli bey küraüye çıkıyor. Bu
gün harp kabinelerini meçlisin tuttuğundan halbuki 
harp kaybedilmiş olduğundan yeniden intihap yapıl· 
ması milleti:ı itimadının yeniden tecelli etmesi IAzım· 
geldiğinden bahsediyor. 
Şunu bunu tenkit ile; ıunu bunu ittiham ile vakit 

geçirmenin doğru olmadığını, mllddeti biteli bir se· 
neden fazla olan Meb'usanın kendini yeniden milli 

idarenin tecelliyabna arzetmesi icap ettiğini söyliyor. 

Veli beyin birçok yerinde mntaleaları gürültülere 
boğuluyor. Nihayet Tevfik paıa kabinesi o vaktin 
tibirince bi( (iradei seniye) ile Meb'usanı feshediyor. 
Giden meclise kimse acaınıyor. 

Şurası muhakkak ki saati çalındığında uhtesine 
dlişen vazifeyi yapmtyan bir varlığı, mahiyeti ne olur
sa olsun bir hain dağıtsa da kimıe müdafaa etmez. 
Meclis, Veli beyi dinleseydi, hain Vahdettiain elile 
dağ.im ak şerefıizliğinden kurtulmuş olurdu. Tevfik 
paıa kabinesi yerini hain Feride bıraktı. Matbuat 
daha fena bir manzara arzediyordu. Bilhassa Türk 
olmıyan matbuat •. 

Bunlara başında Ali Kemal (Peyam Sabah) ta iltihak 
etmiş bulunuyordu. Osmanla imparatorluğu her bakım · 
dan son günlerini yaııyordu. Fakat onun ankazı 
ilstünde yeni bir devlet kurulacaktı. Bu, yeni Türkiye 
cümhuriyeti idi. 

Osmanlı Meclisi Meb'usanını feshinden bir seneden 
fazla süren bir zaman sonra Anadoludaki milliyetçi· 
lerin talebiyle Vahidettin s:>n ( Meclis mebusanı 
oımani) yi toplamağa muvafakat etti. Ali Riza paıa 
kabinesi iş başına geldi. Ve intihabata baılandı. Bu 
meclis kısa bir mnddet çalıtabildi. Edirne mebuıu 
Mehmet Şeref bey verdiği bir takrirls hain Ferinin 
divaQı iliye ıevkioi istedi. 

Bu meclisin mühim kararlarından birisi de (Erzurum 
kongre1i) nin teıbit ettiği (Milli misakı) resmen kabul 
oldu. Nihayet 16 Mart günü Istanbul baıtan başa 
iıgal olundu. Düşman devletler zabıtası Millet mec · 
Jisine girerek Millet vekillerinden bir çoğunu tevkif 
ettiler. Meclis kordon albna alındı Kalan iza bu 
ıerait dahilinde çalaımak mtlmklin olmadığından 
faaliyetlerini tatil ettiler. Şehzadebaıında · Mehmet· 
ciklerin kanına girildi. Oaları saygıyle anıyoroz. 

Bu itlerde hain Halife Vahideddinle hain damadı 
Feridin düımanlarla beraber olduğunda ıOphe yoktur. 

1920 yılının 23 Nisan günü Ankarada yeni 1 llrk 
• devletinin ilk büyllk m~cliıi açıldı. Biitün memleketin 
mukadderatına hikim oldu. Gün geçtikce çete teı
kilitına nihayet veriliyor. Muntazam ordular vücude 
getiriliyordu. işte bu sıralarda (vatan mndafaası) 

müıkil ve mllhlik anlarından birini daha geçirdi. Bu, 
(Çerkez Etem)in düımanlara ithhakile uetiycelendi. 

( Türk Demirci Efe ) ile ( Türk Yörük Ali Efe ) 
Çerkezin bütün iifalitanı reddettiler. 

Ona iltihak etmediler, dOı:nana ilticadanıa Tn.·k 
tarafının dağlarında ölmeği tercih ettiklerini bildir
diler. 

Türk kanı böyledir. Hakkın, şerefin, istiklalin o 
kadar aşıkıdır ki öl il mil; yabancı eliyle kortulmağa 
bin kere tercih eder. Blltün duygalar bir milletin 
yaıamak kabiliyetinin en kuvvetli iıaretleridir. Bıı 
duygularla yaııyan bir milletin yenilmek imkinı yok· 
tur. 

Biliyoruz ki Napolyon gibi bir hıup dahisi ilk defa 

baıını Akl 6n6nde mağlObiyet taıına vurdu. Sersem 
sersem Mısara kaçarken (Türk öldüt"ülebilir fakat yf!·· 

nilemez) Dedi. Ben buna küçücllk bir kayıt ilive et· 
mek istiyorum. Napolyonun görliştl doğrudur. Ancak 

Tllrk öldürillürken de öldürmesini bilir. Bedava öl· 
mez. Ellerimiz Armut toplamıyor a .. 

Size bir Tnrk kahramaıunın eski bir menkıbesini 
s6yliyeyim. 1898 de (Kandiye) yi Avrupa devletleri 

İfgal etmitlerdi. Katliam töhmetiyle maznunlardan 
Ali onbaşı ecnebi divanıharp karariyle idama mah· 
ktlm edildi. Elleri kelepçeli darağacının altına getiril
diği zaman kendisinden bir ıey isteyip istemediği 
soruldu. Bir bardak su istedi. Getirildi. Su kendisine 
uzabldığ'ı zaman kelepçeli kollarını kaldırdı, tiddetle 
ıuyu uzatan lngiliz neferin baıına indirdi ve onun 
ölüsünü darağacıaıa altına serdi. Sonra cesedin lls
ttınde asıldı. 

[Devamı yann) 
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Tıürkiy.e Ziraat bankası lzmir Olivierve şiire -~G'ii~üik .. _._ 
şubesinden: · kisı Limitet istiyene 

Bono almıvan mübadi 
nazarıdikkatine: 

Mevkii ,S. Ciaai No. ılleaaha K. M. 
Turan Menemen C . .banyolu araa ı31·47 2911 16000 
B ca Mecidiye belediye Jaaae .ve dlkkAD '4·34·34· I 20000 
Bornev,a Maaav kuyu çin laarap bai 20 :46nlm 5600 

gen 111ezarlıi• · 4 5 hiHeli 
Alsaııc•k Meaadiye C. yeai gGn hane 22 
Turan Menemen caddeli ar1a bili 437 
Karı•y•ka Cihnlnuiyet yab C. " 128 116 ~ 

" Silleymanıye hane 37·33 
Darajaç paraJı köprıi _.a 141· iM 581 

" .. "JMa aalatuail&t l 'M 174 32 dlkkta 

10000 
MOO 
5000 
3500 
4000 
2500 

VAPUR ACENT A'SI HA "''iM F t lılihkak ıabibi olupta muameleıini tekemmll ı 
l"U~ E END ~; bir gün gi· ıekiletten Jaen&ı .bonoları aelmiyenler f .. in Ankarad 

Cendelihan Birinci Korcloa d' ':. K ·ı . • r 
ıoız eçecı ere. aıiı bu itler berinde takıbatta bulunacatından bu 

Tel. 2443 aşınııı y~ptmn ıiz de Minik badillerin evraklan ile birlikte bir an evvel 
Limauım.ızdan hamule ala· berbere kendi eenfeatlan iktiıaııadandır. Bu meyanda • 

ek olan vapurlar. Saçıoızı parlahnız lnvartuu:ı gayri mllbadil ,honoıu almak ve aatmak İ8tİJ•D • 

Lo.-dra JıaUı . lüle lüJe rimin de bir defa yazılaaaoaİH tetrif t tmelerhıı 
TRENTINO vapuru 15 Ey· Sıze başka güzellik verecek e niı. 

l61de Londra ve Hull e bu ondiile \.dtea lzmiıde Kemeralb bacı Haıan otelinde 
Kattnızı çektirip manikür yap· 60 numarad Oavit Telefon 3903 

YUVON~E nıpurq 25 Ey ttru11z 
Hil Lomlra ve üth·e Çülcıi, JekeJeri, .kılları altı-

GRODNO vapura 68. T. ••· nnız. 
Yelde Loadr.a ve Hull e ıtkı bc-yin elinde cilt hoı 

Ankara'da 
aebıe bajçeıi 1-9 ~· metre M. 
hi11eıil• 2·9 hiı-
ıaaiain 2· 10 H, 

uverpooı .hauı renge bnrnnn Halk iş idarehanesi 
BULGARIAN vapuru 1 Y&zlloft:ı ıimdikinden bin kı.t Polis noktası kara;sında dairei mabs1"' 

Eylülde doiru Liverpol ve gllzel görünür T 
Tep~cik Halkapınar clemiryelu ,ub&e 28 26 13 

baj,..l dllalm 172 i...tre M. 
~ Glaıgo•v ·a uıaıukluk yok olur, Hçlan- Telefon: 2037 

GITY Of Lanceater vapur nız boyao1r, AD.karada: bilaa,um veklletlerle tarayıdevlet, 
27 Eyl&l Liverpool •e Glas· Heıkeı ıizi cuuıetten pkmıt bina vugileri temyiz komhyonları, glmrtık ve '-!'..a Peıtemalcılar Mfl arap laa•ı •ıa 24-6~ H metre 300 

bir lıiri aanır. iktisat daireletile mabkemei temyiz ve ıair a•.,..~ 
govv;riatol laatb Gllzellik kadın için bir .servet· ve auauıi1..le görlllecek her Jıangi bir iti olaa .-r. 

400 PENTUSK.E:R 
20 

E tir tüpbeıiz, olacaklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve i11taf 
Toprak lepe .2-3 -laiHielittau Ut·I 2 Maim 30() Gld 

8 
i t 1 •:•ru tb oıun hazinemizden hisse alın için ancak, 

.hir evlek ~ce Jıaae ~çe. 1 e. ~ ~ 0 ve .vanmou ·• hepiniz. ANKARA' da: ıenelerdr.n beri bu itle meıı.ol 
beyler diikkio "1· I 5 200 ifT~le TYN5eldeailea vapErla Üç katlı yeni bina bekler bir muntazam teıkilita malik bulunan (HALK iŞ ID~ 
ikici kllrk otlu 1 3 bi11e hane 2 1200 A N H·-" 'YaLpm~_Sd yl giin de ıiı· NE!>I ne vermel:dirler. ..J 

nver1 uu ve uura an h . E fAk t' k 6 ı w terc699• Mlbabaka arH 1·13 S52 1400 GRODNO V E lül anımlar gıriyor m • ve em ıa om syoııcu ugu yazı ve 
. apuru Y dizi dizi mümaıil bilumum itler yazıbanemiıce yaptkr. 

" dMla 25 800 nıhayetlnde Anveu, Hull ve A ni uıul alt katta k kl . Adre•imi&e bilhaıaa dikkat eciümemi rjca elu»&Jf· 
TOrkmen arta 35 51 100 Londradao. y er e era iDARE HANEMiZ, 

Dede b.ae 22 2800 genç yapar (lcabeden itlere eranti aöıterir) P. 678 
Ana ve l• lk oaamuz her yüze eşeiz gü- • 

Topçu kuyu dlikkln e 2500 sellik :katar.. lz_aür -••. Ih- hukuk-.-ma.hke· Jia iade edilm;si 
• Mana• kuyu ,.ingea 5 4 blqeJi bili 4 dllnDm 900 y f Z -..1 • 

7 llSU 1"ya mekte K . me111M1en. karar ltıerioe 
mezarbiı ·harap bai - eçecı!er ~ -kath 12~ auma· MOddei luniıde mlikim Fat· •t 

24 

Ayavukla Gaziler ıiııekli 5 8 bi11eli arsa 17 · I 579 
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" 

b. k' alı yenı bınada dıplomalı ma haDım vekili avukat Oı ıDDde ilbata •le~ 
. Yukan~a evaafı ve IUIQla~alaıı 1ı~lı Y~Jı .emvıli ra~· 1 es 1 Minik Kadın Berberi an Hadi bey tarafından mü· ~ h~lr:luda .fi 

rı mübadil bonoıu veya peııa para ile 25 Ajuatoı 934 .tan· D ~·ıt• f Şemıeltin Sıtkı vekklleıinin ıayıan mutaıarrıf ve~~· mü~d~ı 
hind• itibar• ıallp çakaı.ılm.,tar. Kı1.me.tleri bet bin .lira- BEU ır an ACheıine dikkat ediniz. olduğu l:ımirde ikinci Süley· ~eaı ~Gle~clik~ellf~ 
dan fada .olan Mrt ~Pli kapalı urf ve mlteb•lriıi açık Eyliilia ıbiriat&en itibue K d k k k d 1_ mauiye maballeıinde ylıbaıı 9;~ t ~ıJ ·~.IAI~ 

.. . k • d b •- ....... _ a ın o usunu, a ın •re· Hasan ağa Hkajımda lcAia ve arı ae m ' 
arttırma malü ile aalılıMMtır. llaloa "9abllbia _.,. aıt ay • •ıuyor. .....-acaat • mini ve kadın brnak ciliıını 30 d. ._ t .L• tesi günil ve ıaab 

b_ı .... .11 atlan her ı&a dolau.daa • ve numara a m•••JJe :vır E 1 1 93l Ç a1b• 
Devlet •• aRU ye •ergi "'°'"liml..ue n m•••fNn mtıı· L• 1 __ .1 . .ı._ y ... .ı.. .f 1... . ajaıamızdan arayınız. bane11in izalei ı•yu laaklsıDde Y li arı• 

1 . . v. j b ıeaııe -..au&rAaT. _,...a 11.... 'k d'l .ı .n. • t 14 d .t • kı 
teriye aıtti~. ""''~~t 9'I ~~~wi ild. Wa •••n fala ketiae uir8f&D mektebimiz' P. 660 ı ame e ı en. ruava u~e~uıe a . e •Y'!111111"8 
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