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5 Kurutlur 

illetler Cemiyetinde (;ok Alkışlandık 
belediye 
intihabatı Milletler C -miyeti 

~ ............... ~~~-~...., 

Beraber 
Gezerlermiş 

nazırı 

Sır o 
Kıralı 

L-J 
Sırp Kıralı Aleksandr; Romen 

Kıraliyle bir arada 

Cenevre 16 (.i .A) - Havaı 
ı Ajaası bildiriyor: 
1 Kıral Alekıendrın Sofya 
seyahatı 24 9 tarihinde ola-

M Goebels'io annesile bemşi· cakhr. 
resi hep beraber gezerlermiş.. )r. • ·; • • • ' .... " - • 

Gazete futuğrafçiları şimdiye HERGÜN 10 
iii~\!~llllia kadur bu iki kadrnın ayrı ayrı 

futoğrafluını almağa muvaf· SAHiFE 
fak olamamıılardır. . . '> . . • . . . .. . • 

Son laıiliz manevraları çok fiimuUü o!du. lngiliz adasının 
ıark ıabilleriae aıker ihraç edildi. Bu ihracın yapılabilmesi; 
lagiltere kara ve bava müdafaasının zaafını göstermiştir. 
Resmimiz; aıker ihracı ameliyesini tespit ediyor. 

Akalliyet işi 

On iki ada --·-Tahkiminin manası 
olsa 2erek ? 

ne 

lstaabul 17 ( Huıuıi ) ltaJyanıa on iki adayı tah· 
Italya hükumetinin on_iki ada- kimde takip ettiği ıekil, te
yı fevkalide ıurette tahkim dafii deiif tecıvuzi mahiyet 

ettiği ve Leryoz adaaıada arzetmektedir. Yunan matbu· 
tayyare karargahları vücuda atı, adaların tahkimi dolayı
getirdiğ; haberleri alınmak sile şiddetli neıriyata başla-
tadır. mıılardır. 

Diinya Şöunu: 
~""'"""' 

Morro - Kiaıth. iıimli Amerikan vapuru sahile çekildikten 
ıoara da yanmakta devam etti. Bu televizyon fotoğraf o 
zaman çekilip Avrupaya verilmiıtir. 
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Çe r kes Hasan; Dut Aiacına 
Asılarak idam Edildi 

•Kara Korsan• 
Kara Ali'nin Harikulade 
Maceralarından Bir Safha 

-12-

Vur 
Abalıya 

Tetkik Notları: 

Hat Boyunda -- Niyasi Ju.' 
6--

kaç kiti: husule gelen an.afor içinde dar bir keptanı t•tutacak bir neye timdi tek başııı• 1' 
- Uğurla avlar ... Diye ba- boğulmesı muhakkaktı. hidise olamaz! olmak Jizımdı. Kara ~ 

pclılar ve Karakoraan dama· ~e~inin dümeni, iki tarafla .~era korsan, bu .de!• .ge bu h:şebbüste -güy•. 
1
, 

ıam bir balıkçı tavrile: ve ıkı büyük halkaya bağlan· mının kıç tarafındıkı ıbtıyat bir iş yapıyormuş gıb d' 
- Teıekktir ederim.. Fa- mıı olan ve birer delik ile halkalara tutundu ve ayakla- vaffak oJacağtna eoıİO 1

' 
kat ıu ııralarda bDyDk bir av geminin dümen dair Hine gi· rını dilmene dayadı . BDtün ıaretle San ta Marya lı~, 
elde edeceğim~ eminim!. Diye den bu halatlarla tahrik edi- kuvvetini sarfetmek suretile ları ilzerinde mutlak ~1 

cevap verdi. . • . . liyordu. Geminin h•yat. nok- dO~ene istediği zaviyeyi verdi. kimiyet ve nüfuz eo:ı•', 
Kalyon, yelkenlerını ıııır· tası, ancak bu balatlar ıdil Şımdi artık lapanyol kalyonu cekti ve intikamını d• 

y AZAN : F. Şenueıı:n mekte olan rtlıglr ıayesinde Karakonan , bir maymun kaptanının emrine tibi değildi . bu aayede alacaktı. . 
0 

Sarıoğlaaın bu sözleri San acele ile çekmeie ve çıkan denizi yararak ilerliyor tabii çevikliği ile balattan dOmenia Dilmeni tahrik için yapılan Kara korsan, yeıııcl' tı 
ta Marya korsanlarının ekıe· bir kaç balıtı da Andalan Oıt ıandalı arkaya alıyordu. Fakat 6zerine geçti ve dOmenin lize · manevralar, ancak halkaıındao çevik bir hareket . y•~ı 
rlyetl tarafından muıip g6- k11mıadald yere atmaja baı- Kara korsan, bir iki kürek rine tutundu; belinden çıkar· ayrılmıt bir halatı m~karasınaıt geminin sarkan Pla•t~ 
rDndn, Elhoblldor da homur· ladı. ıallamakla gemi ile borda, dığı keıkin bir piçakla halatı aarmıya yarıyor, gemı ise Ka- den birisini tuttu ve 1 
danarak : lapaayol kalyona, adacık- bordaya geldi, okadarki gemi- keıti . ra konanın tayin ettiği iıti- ye atlıyabildi 

- Pekltl.. Dedi. Oa bet lar aahllinden bir kaç mil nin bir yalpaıı ile sandalın Bu suretle d6men bir ta- kamete, ylni taıaia doğru Vaıiyetin nt'zaketio' ,ı 
dakika bekleriz. Demete açıkta balaDa• ba klçlk ıaa- batmaıı muhakkak idi. rafta• atıl demekti. Fakat gidiyordu. men. Kara korsan g~~ 
mecbur kaldı . daldaki tek bahkçıdaa tabii Kara Koraaaın da istediği timdi dümene, Suıta Mariya Karakoraan bu aetiyceyi .. ki bu kısım dUaıeoc•1, 

• • • eaclite edemezdi. bu .idi! Sandalı dOmen hiza· korsan gemisinin gizlendiği elde etmekle plinının en mti· ıus yer idi - r:ı.tlayıo'1, 
hpanyol Kalyonunun batın · Karakonan, kalyondaa al· ııaa gelince, çevik bir hare- k3rfeze doğru bir istikamet bim kısmını tatbik etmft idi. mekten kendiıioi ~oi' 

daD bir Kıra) Kalyonanua dıjı ihtar lıeriae, bir iki kn- ketle, genç adam d6men ha- vermek lizımdı! Fakat aııl gGç kısmı bundan Dümen nöbetçisi, gedl; 
6n6nden çekilmesi ihtar edil · rek darbeıile kalyoDan IDtln· )atlarından birisine abldı.. Bunu yaptığı anda, gemi sonra idi! men dinlememesi 1 ~· 1 
diii ıaman, Karakor1an bllA den çekildi. Fakat 6yle bir Bu hareket clddea tehlikeli kaptanı çok büyllk bir kayret Kalyonda biç birisi, telAt bilylik bir hayret iç,iO tJ~.J 
afları ile ve balık avl•mak manevra yaph, ki gemİDİD bor· bir hareketti, en k&çlik bir içinde kalacaktı; Çnnk6 ge- ve heyecan yoktu. lunmakta idi; geııı 1 ,,,, 

ile meıgul idi. dralarına gelmit bulundu. Ge· bati ile deniıe dllfmeıi ve miıini verdiği istikamet bili· içinde ıilihh ve silibsız fey dinlemiyor, n1nte ~/ 
Ba ihtar lıeriaı, atlarını mlye o kadar yakaa leli, ld bir maauam ıefiaenln arkaııada fana hareket eder a6rmek ka· 4·5 yDı kiti bulunan bu sefi· -Devam edeç' 



1 ~illetler Cemiyetinde 
ı 1°" s· - Baştarafı birinci salıjfede -

~ ıze gelince onlara karşı viıin tarifi suretiyle vnki mil-

. halisane ve un dostane essir hizruetini hatırlatmaktan M • HAELOF REiS M • 4 
ı.u:•tıa muttaeıfız. Her dev- kendimi menedemem. 1 ~ 1 r~ Bulearistan 
._ en ziyade ha1&as bulun· Muhterem meslekdaşım M. V B )'--
~ llleeelelerden biri, hudut- Bek tarafından ortaya sürü- • .. • • .. • e a KllD .. 

.. ti rı, teaUtik eden mesele len 'Ve enteresan müzakerelere K •t o· K. B v t . y d M. k 
'ı lllidirt ı,te o kadar na· yol açan ekalliyetler meselesi- omı a~ı ıyor 1: .. en ~-e mıs apn a ısa ·• 
"Ie.~lan bu hudut tahdidi me- ne gelince; Tiirk heyeti mu- iken Olen Babamın intikammı Almak Istanhut, 17 ( Telrraf) -
,• hakkında İran ve Afga- rahhaeası bunu en ziyade be· Yuaan hariciye nazın M. 
~ n, Türkiyedeki doatlarıoın şeriyet ?.aviyesinden mütalaa İÇİD Komitacı f)Jclam tf 1 Makalmo•. Bulrarilt•••• Bal-

ak lttd~lllliğine müracaat etmiş· etmektedir. Ahdi hükümlerin · ••• kn miıalnna f1recPti lmldi· 

\ ır, Onlara bu itimatların· tesirforini bazı memleketlore T k bı•ıe k nl izhar etmfttfr. BulrarlHa-
1•~ ~ dolayı derin minnettarh- tahdit etmek snretiyle bunlara avu esm adı·.... D111 'sov,et Raıya ile alİlaf• 
D f".J •ıı hildirmegi bir vazife hassasiyetler tevlit etmcğe mü- 1 -1~ m .. ı Ka'radeniı misakını ko· 

'deriın. sait vecibeıer manzarası veri· lstanbul, 17 (Telgraf) - lıiçt.ir ;thilncle tnak Mle raıiıl ıôkajında Bulgar meb· Jaylaıhueakhr . 
. atından ba.ka milletler lecek yerde bunlfarı biitiin mil- Memleketimize iltica eden Bul- kesmedim. 1'ahi1Rm °"8p aılarınclan M. A clıofun bulun - .. 

~Yetine girmeden evvel ve letler~ teşmil etmekte bR'kiki gar komitacuı l'hibaelof, kea- mektabhule J•patftm. dajıl evde mbafirdir. Don Vecihi tayyare 
1 lllandan beri daima bu ve aoıl menfaat mevcut oldu· disine sorulan bir ıuale şu Yetmlı 1•1111da Hrn ilen receyi keadi arzuıile Polis • 

ı.,~t.ler arasında anlaşma "e ğn fıkrindeyiz. · cevabı vermiıtir: babamın intikamnaı almalt·l;fa mldllriy~tinde , .. çirmiıtir. Mektebı 
t~ 1 ınesai yolunda azimle Vekil beyin nutku sürekli -"Bana reia demek dofru komitacı oldum. YaluaCla 'lı- lstaabul 17 (Telıraf] - Ha· htanbu1. 17 ( T,.lgr f) -
. lrıeği bir şeref addediyo- ıılkı şlarla bitti. olamaz Ben Makedonya llo viçreye gldecefioa. ber ~aıeteıi, idi mücrimdir Vecihi Tayyare melctehiı Milli 
l'f lın cemiyetin temeli olan M. Bartu, .Jon Saymon ve mitesinia ilç azasından biri· Makedonya mlıtelll ilmallak· .di1e MibaelofllD iadeainin İs· mildafaa Vt>kiletince 

11
1ab e

~rı en iyi tatbikından biri bir çok zev-ıt vekil beyin ya- yim. Diğer aıiların adını söy- ça, Balkanlarda · ..UU. teeali tedijial 1aımaktadar. Bu bu- dilecek ve bu vckildin em-
.tı o1duğandan biitün kal· nına giderek hararetli sııratte !emeğe mezun değilim. edemez,,. •uta baıkaca malOmet alın- rlne geçecektir. 

1~ıle emin bolanuyornz. tebrik ettiler. Nutuk assamble Şimdiye kadar hayatımın Mihaelof Beyotlmula Sa\ıe mamııtır. 
ti '1n nıütovazi &millerinden üzerinde fevkaJAde iyi bıı· te· • • 11 •·"· 

Olarak boraya halli icap sir ve intiba bırakmıştır. Tür- D • • 1 ıl Ziraat Vekili
miz lstanbul~a ,' ınttşkiilleri tevdi j,;in de- kiyenin yakın ve uzak bilu- or ,er-r · Sari~'de 1

•kat bütiin knvf'etimizle ma.m hükO.meUerle dostane _A .- V h d" 
'- gibi beynelmilel ahenk münasebatta bulunduğu ve ~•D - -. 8 U 1 htanbu'. 17 (T Jgraf) -
._,, 1 'il ti · · ç• d h d tJ k Jre •• • Ziraat Veıd l" \~ ı h i Jey Sark a em etin aı t:k miiphem mı e er cemıyetıne bir ilıti- ıne e ay u u vaper n il d 1 
"aıeı değil, bir realite ol lafını balJettirmek için değil 11iÇ8 e esı ıeyahatind n dö . n ' ~ e'h-
'llı istiyenlorio eserine ha fakat cjlıan sullmnu böyle yakalandılar Jttan&.-ı, 17 ( Telgraf ) - rimizde karş la. roıştır 
0lnıak için geldik. Mil- dostane siyasetiyle kuvvetlen ç· 7 (H ) ç· b d ti k tt ta•-•ı.- Sartyeae Arap Yahudi .. 

~ t cemiyeti ülkiisünün ta- dirmek arzasnyle geldiğini ... ıa~ 1 usuı~ - •n.e ay u arı sı 1 ıare • u- tOttca'delHI yeniden tiddetlen MÜ q • f k 
~ıı1c:.. ı· . ] ld" . .. 1 . . t b"' .. k 1 Ak koylerıode mllıellah d8rt ki· baılamıı •e tam 37 Aathlr -ı'ttir Yenı" hldı' el le za d, ... vo e ımız( en ge ığı soy eyışı gaye uyu a a a . . .. . • . ..... • 1 t.r ÇI m•: Istanbul 17 [ Te' raf J _ 
l' ona hadim o1an knt'.i ve takclirlerle kıırşıJanmıştır ıınıa dolaştıgı ve tüpheh ha- bır talupten mora laa1•t1art11 ..... korkutuyor. Mahallı . . . . .. g 

ııılrltııu ifade ederken mil- Oeııevre, 16 ( A. A)-::- An~- re ketlerde bulundukları haber hepıi de aillhlerile 1Ye .diri o- lillreımet tarafmdın inzibati Dahı lıye v kı 1 Şu ..- rü K ... ~9 
~ti ' · .. · d k • tedbiiler fazlalaflırılmııtır beyle adalar kaymakamı bıyın n nıukareneti sahasında dolu AJaııs11ıııı lıntrn~ı mulıa· alınmış ve Çıne Jan arma u· larak elde ~r. · k 

1 
L· b ı. 

1 Ye k b" · b 'ld" · 'f b .. • ... ız arı Qlr ua .1 HU sı a .. -tttı.... adar yaptığımJZla ırı1, ı1 k ınyur: t . i k mandana ytizbatı Rı at ty Hardutlar )\k,alr -,.e U ki d mıtlardır. 
-..ınagı dü~iiıımiyoruz. 1 :t nn antan ı daıuı on- hanların takibine çıkmıttar. rhıdeadlrler ·Te elerhlcle Ya a.Brl§l ar RD .•. 

~e \'e tol'cccühüniize Jnyık seyi ovolai gün ve <lün M. Rifat bey maiyeti ile bu nan mavzeri vardır. :"orkuluyor M. Kobarın 1 
l.b.ok iddiasını izhar l't· Mak inıosun reisligincleikiceJı:ıe A 

d diişünüyoruz. Qünkii da· aktedcrok l'UZllameye dahil ıne- Fı·rde•7sinin 1 Şimendiler Ne,7ork, 17 (A.A) - Mea- Beyan·~ntı 
' Yapmak istiyorn?.. Mil- seleleri Ye bu meyanda Sovyet- \W 111Cat mıntakasında sü~unet ca 

d t Cemiyetinin tecrübele- Iorin milJetler cemiyetine gir· o·· ıu·· m yılı Tenzı·taA tı •e•cat olmikla beraher kar• Peıte 17 ( A.A ) - Hıtrı .. 
trı • • • t • k J k } lrf ifa t L b f k 1l Hıtifade ederek kaide mesı, enınıyc mısa arı e a - f fi ı ra earar •t anaca • mete mütavirlik •azifesi rlr• 
· •ııtıerinin ıslahı 1tolunda Jiyet, Bnlkan memleketleri Mosko9a 17 (A.A) - 933 lstanbal, 17 ( 1'ilfra )- br. Zabıta her ihtimale karıı k 

" D ı et ı__,.__ .a •ı 8i " me te olan 33 azadan mllrek-"1 ı zaruri ve asamhlede arasındaki münasebet vo Hal- te doğan ve 1021 de ölen ev ~t em •r-nnı pm• \anr behllUHlitadrr. rço k parlemento komiteılela 
lba. matuf muhtelif tek- kan aııtnntının ınilJetler ce- meıhur .lraD ıairi Firdevsinin ferlerınde Eylll •J1•• maı..m itroliltir faltrikalarını açmalı ~P. 

ti.' lrlüzakereye •koymak miyctile müııas6batı meselele· •erefine 20 Eylülde Opera ti- olar~k tatbik e~lmakle oı.. flluiHedlfler. Banlar :fabrilıa· reısı M. Kabor Havaı •Jıaıı· 
le Y t -:tıtJ &- il -..il: '-- h ~- alt ı na tu beyanc:tta bul11nmnaharı & bu inkişafı teşri<le rini derin bir snretto totkik d .. iik . U&11 ı .,., e rHU .... _ ...-ı•ı ma •na ın a a ""!"'I' 

... ~ lllenfeat mevout bu- etmiştir. yatrol su~- a buRy t m.e~adaım kadar tatbik ... letektir. eaklarAır. Gerek benim gıerekae lal-
-qaı.1 _ . . . yspı aca"br. uı eaırın en ~'\.met fı ._ s mea Lir 
~." a beraber, bu inkişafı ~o•yetlerın ınılletler cemı- b . k 

1 
b' 

1 
k . • M uu IW '•• ına ıap 11 

tıye d · · · J . arıç a an lf mem e et IÇID mer ' ~k doıtlartmın flkrİ8C8 Taaa oğru inhiraf ettire yetme~ gırnıesı mese esmde . . • 
i ~ \"e bizzat miiessesoyi daimi konsey dört füıvletin terhp edılen bu mera11me • memleketleri arall8da ikti.adt 
it> Surette zavıflatnbilcc~k ı. abulii lelıiııde rey vermesini Sovyet Rusya merkez iera ko- z· ... ;n ~ bh H ' hatlara kaYYetfeDdirlftte mil-
il bir an için oJan mü- kararlaştırmıştır. Mutasavver miteıi umumi ki!ibi M. Ena· lı&&~ &ril&,mlll'a 81 eJ • .. it hiç bir fırsata P.9acatiltaa 
~1••ın tesiri altıııds <~ya lıa~imiizakerodo '.'lan ·~· kitzenin tertip bey'etine riya· ıini 'Di..ı dj kaçırmamalıdır. 
~akııgıuda hii rük bir uıyet mıt1aklarına gelınoo daı- set etmesi huıuıt bir mebiyet e e . . . Ancak Macarıstandan aran 

,~1Yeti haiz oJduğnnn mi kousay bunları müs~it vermektedir. İran hükumeti . Tuluı, 17 (A .~) - Bıpe· IHiklnalıti~i te-menndenaı l>ıl hakkındaki talipterinde Yaı· 
~ '1tkte"·im M.üsbet ga- surette k:lJ'şılıuuaktadır. Bıl· h . ki l d kıl M. Dume.-ı Tornfoyda ıl diriliftlerdtr. aeçfnHi iıtenmemelidir F an• 

taıc . " · . . mu arrar ve sanal r ann an t ı he ti afali f Blilau b8fcl y § ' 

eı ıp etmek ve onlara haAsa Al~demz mısakı gibi .. kk b' h ' t • d raa ç\~buıa 1 ye ~ar n!~.' n prap. ~e a ııı: ltalyan mukareneti merkul 
llerı11 · · ı ı müşterek bir <lonize komşu mure ep ır ey e guıı er• rını &a etalttır. 111181&1 Mleal B•tftlrilın aaıan A" 'le • • • 
atı er ıanesı e vası olan A. vrnp~ devıetierini b lt_ meğe karar verilmittir. Bqvekile iktiaMI ..meuler ikliathü ceMtetmiıtir. vrupa ı h~adıyab ı~~n A•u•· 

i Usu hemen hemen . . . 8 Eı tur ya Macanstan ve dıger tuoa 
tj QJunğunn zannetmek lıyan hır mısakın ehemmıve· .:•• -~-.. " ••-**m B el •Jet J A - ••d·~k Olt l k ti . d . ._. 
tll 'h ' • • d ] " ·· . e(Vft mı ~·" il 0 mem e e eri arasın a t~frtKI ~ 0 u itibarla bazı aza- tını kay e uzunı gormekte rarla,;ıtırclıkları ziyaretten do· J.. Y · · k l ı b"I' B 
~·ı ' ' · .,. ' ( ) E k mesaıyı o ay aşhr• ı ır. un· •ı ı letıer cemiyetinden ve bunnn. k~sa hır zaman zar- layı meserret izhar ederek bu Hava müıabakalarıoda Anverı 2.1 .. ~.A - 0" • dan aiyuet ssbnes·nde de 

lla b d ld ıt fmda akdına temenni etmek· . L lil. . . . f ~trya ..w• •• ptH• tto . . . . . 
bir er evam 

0 
aöu a· Ek il' t1 lı d seyalıatta sulh eserme "f'e Bal· e ı BaJen bıiimn ı@ltl 1tarap ~lmiftir. ttfıfade edılebılır. 

~ •ırada, memleketimin te ır. ·a ıye er ınua t1 e • ~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~ 
t llı,n .. d 1 k .. lerı· bahsında daimi konsey kanlar arası yaklaşmasına kıy· Varıova 17 (A.A) - .B,1• = 
Q' en ıvı oat n mu 1-!I J ı._ .. •- 1 '1' s • t·ı~· ida'~e w t . )d it azasının millet) er cemiyeti mettar bir hizmet ,görmekte- ••1t111 e -- .mlı ·~~:~~j ~f ya re 1nerı)as1 "ıat "" 6 mış 0 u6o, .. . . . . . dün alııam Jıftndıtir. ,....., .il 

,it, So,·yet cıımlıurivet muzakorolerın<le clofatle tasn- dır. Temeh muahedelere rı&· B • 
1896 

I Lı-L. 
" t · w 11'. h .11 tl . t" 1 •Jea puYaD a ıınn11c t6~ e'riki mesaisi temin ha fırsat bulduğu ma um attı yete ve mı e er eemıye ıy e ve ytne Lelli Ploaciab• 

'11 lrıiiesaesemiziıı cihan hareketini mnlıafaza etmektt1• to~riki mesai olan Balkan an• 1870 ,. ..... llltlMI ;M TlllL 
t ~~ttlesi yolnnda şayanı dir. Balkanlara müteallik me tantı 9 şubat 1934 tarihinie 34 tayyareden nClfk • '"Jei \ t~: lldıın atılmış oldu- saleler bakkın<la k.o~sey büt~i~ imza edilen muabed.? ile OU:8 diıi. mtıaa.,..U.n Wtlrm~ 
tl~t lllek hen;m için balı Balkan dovlotıorının teşrıkı merbut protokolu dort ~vlet Lehıata11 lıılrllRI ....... .., 

4•r. lln büyük memle· mesaisini temin için çalışma- namına kaydettirmeğe kendisi· gelet'ek beJHlaılllet ..-...~. 
tl ()8tlarımızı Lehistan, ğa devam etmeği kararJaş- ni memur etmi,tir. Balkan kayı yine o tertip ..a..lftlr. 
ı/·a -ve r1iger komşııla - tırmıştır. daimi konseyinin relecek i9 Kapa tçla 1821·•• ,_ .._ 
ltıtı lfışriki mesaisile Lon- Konsey Yugoslav kralı Bi- timaı busenenin 27 birinei birtacl gelea~m..,.tla ı• 

\ ~ ~hedelerinin tahakku· rinci AJcksandır bnzretlcrinin t<ışrininde Ankarada olacaktır. te ıbirinci ,.... Lellidmr;pt-
~n kılaıı ınütcca· ynkrnda Sofy 'ya yapmağı ka- pıtacaklardar. 

Büyük 

19 Eylül Qarşaml1a Giinii AçıJıJ·or 
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Makedonya Komite Mezunları ödemiş•te ......... 
Reisi Vanco Mihaelef an 

Birlikte Bize lltiea E 
yatta Ne Olabilir?. Köy Postası Teşkilatı Yap 

~ •-•• bir muallim, terzisi, iyi bir kRdın 'apkacı11, Ttlrkiyemiı köylerimi · 
'Ç.:ai life me•u11u, mensup bilgili b~r ~v kadını ve b.?t~n ıin ea ziyade muhtaç ol· 

Bulgar hüktimetı, BnJga· gen9 ve Sofyalı bir av im gu şubenin ihtisası bunları ıhtıva ederek buguniln duklan ve maalesef he· 
riatan'ı komitecilerden temiz- ıözlerime kahkahalar ;tlli dine bir doktor oluyor. bb~r liUae .nam.ztedi ve yarındın atız teaiı edilememiı olan 
1 kt d t '-tedi B ve· ır nıvereı e mezunu e- • 
eme e evam e me.a. r. u · Göalee mekti'r. Bu giizel ve geni' posta teılulitıdır. Bliyük 
temizliğe Bulagariıtan bari· - Fakat.. Balkanları dö· Bir ele.; henüz inkişaf et . .' . . bir memnuniyetle haber 
cinde inanan pek azaır. Bu tönuıeyinb astz mi•ftria-.. mia- llll\k aalı bir mektebimiz •utlbarl l ı~ın.d~ yetışlmıı dve aldıöımıza göre Ôdemit 

. r · ·Y"' mer a e erı , ırıan sıra arın an • 
te'6bbüeün bir mevk~i iktidar Petko Rom~ntık ka,hrama· dala&i: va• ki bu mbktebin ye- atlıyarak, ilim basamağının bu ibt.iyacı t~tmia ede· 
kavgaaından b8'ka bır şey ol- n~mısı ya~.n. ııM s.or1a aa tak- tt,thdlkleri acaba fıayatta mı yokarı!arına doğru ayak at- cek bır teıkalit vllcude 
madıgıoı iddia edenler iıe dım edebılır .. D~d~. otatiUfypr,. Her şeyden evv., ı mış hir hanım kızımızıo, ıetirmiıtir . 
pek çoktur. Buna raımen. - Yarın harıcıye nazırı• iize, Eoatltftnttn hazırladığı (dı~) yani etiket halinden (iç) 
yeni Bulgar diktatoraaıoın saat 11 de zi~a~et edeceğim. imk&nlan zikretmek isterim. yani ev haline geçmiş bir iı· Hu teıkillt, köy kltip· 
Protogerof ve Mihaelof parti- - Daha ıyı.. ~aal li, kale~de de anet- t ihalesini düşününiiz. Ona, lerinden istifade etmek -
lerine ayrılan Te dabilt cina· si•i Ori~i~ ~iy11i JDnıa.. 1 flm Enstitü, tam dere· önünde önlöğü ile yemekte, tedir. Üç k6y itine bakan 
y«'tleri, Bulgariatanın emniyet rından b~rıa~!e kanııa,tırırızl. celi ~ir orta mekteptir. Şu eUnde dikiş &E<peti i.Je yamada, katipler, her gfia kaza 
ve aeayitine miithi' taarruzları .. Ertesı gun, o zamanın b~- llatd~, liaeye talebe verir. Tabii kuc~.ğın~a yavru~o ı.le anal!kt~ merkezine veya posta 
artık tahammülü atan M.ake- rıcıye nazırı olan ııt. Burul n bu verilit deJAletiyle o talebe ve uzerınde mısafır elbııe~ı olaa nahiyeler merkez· 
donya komitesini kaldırmakta ziyaret ettim. Söz ara11nda, tJAherliteye kadar nz>1.nabilir. ile salonda 0 ,1arak. ~uhtelıf lerioe gelerek postayı 
olduğu da •tik&rdır. yirminci asırda Bulgariıtan'ın Eqıtitü ayni zamanda orta tabloJıua taksım edrnız. b~u! alacaklar ve bekçiler ma· 

· · . k · ı d 1 ' ayrı ayrı eczamn her ırı . .. . Bu temızleme netıceıınde omıtacı ar ylhıttn en ne er mekteplerden liseden talebe . . . . rifetıyle koylere tevzı 
k be · • · .. ı ' kadınlığın, ınsan cemıyetının • . 

son telgraflar mar~t' aergerde ay ttığını de ıoy emekten alır Ve bu gibi talebeler t d g 'd 1 ett11eceklerdır. · , k' d' hukA t"' b • amamına o ru gı en yo -Vanco Mıhaelof un zevceaile çe ınme ım ve u ume ın u yalmı son iki senelik me&lek f-..;l 
birlikte bize iltic~ ettiklerini ko~ite te,kilAtını niçin 1~- tedris eder. lardır. 

t d. • d tl v Bu yolların hepsini katet· 
ve bunların İstanbola ıeTke- ve m.e ıgın_i e ıor om.,.,., azik Şimdi gt-lolinı hayatta ya-

k b b dl 1 t >-] "V miş hanım kızımızı bir dl' 
dileoekJerini bildirmektedir. ve ı ar ır P oma u an .-. l'atabilece""i imk&ulara . An 

B f b e bayat eahne&inde görünüz, ne 
Şn halde, bu komiteden urn ana: tripar-z bu ıe.ne Ankarada kadar metin, ne kadar mü· 

-Viktor Samore'nin bir repor· - Hükt\met elinden gelen bir meslek muallim mektebi h cehb~zdi~ 
tajmı n~kil tmretiyle • biraz er . 'ey.i ~apm-.u.r; ~ı..ua nin açll(htını, b.u mektebe Ve işte bayatta hiç bir 
bahsedelım. ko?1ı.tocılerın. dHıbıli ıoıkaıt· yalnız Enstitü mezunlarının mü~kül ka ı şıa ında yılmaz. , 

• *• lerını m~n içan çoll a~~ış alınabilecPğini ve keza hn aile ocağının kutsiyetine ina-
Viktor Samore diyor ki: tul Dedı. Fakat bu t~al ••k~e ıaealek muallimleri 1 uır, hayatın her türlü cilve· 

Ö fo n i9 kaynı 'lk rımt Haşitt1:6'. 
Bu vazife dolıyısiyle 

lerin ücretlerine zam1111 
pılmıştar. Bu güzel tı 
başta Kaymakam Hı.ı
olmak üzere H "lkevi ~ 
lük kolu r~isi Zafer -
başmuılJimi Sami ye 

posta telgraf mlidOrl 

beyler vücuda getitlll 1926 da Ril& manastırına tetkil&t~ Makedonya~u v· yetişeoe~i ıi ve bunların da. 1 sine karşı silahlı, Türklüğü 
giderken yolda bir öğleflen son- vur ed~l~ek derecelerden. de orta mekteplerle diğer Enati- l ıever, .. yurdona ~ağlı, kadınlı · 
ra indiğimiz hanın kapısında: kuvvethdır. Bunların faabyet t"l 'lk kt 1 11 . ğın yukeek ml'zıy(\t ve ne~•· Türkiyemizin nOmao• 

. h h l S . • u ere, ı me ep ere mna ım betini temsil eder havattaki larından birisi demek 
«Burada ııyaıetten bahsetmek sa ası a en ırbııtan dadır. olabileceklerini son tamimlerde ' ·~ , 1· , t' ... d 'k 

· · B Ü b k ·ı ·ı · vazııo ve me~ n ıye ı mu rı e ve atealı sılAh kullanmak ug n u omı ecı erın aer- ö d"k l b" k 1 L' ı· 1. 1 demişin bu yeni tef 
"f • • • g r u . . ır ııc, va nız l'ır ıse ı, ya • .Jı 

memnudur, ıerdelerınden bınıile mill&ka• a balJ E t·ı ·· me ı b ' .: . 't ı· d .ı.·ı .. bütlla kazilarımııa 6,..,.. · ki d d h be dar ._.,u e ns ı u znnn nız ır unı vereı e 1 eeı , yn· 
Levhasını görünce hayret- yapnea ar .•n . a • r ı~, birinci derecede ·eğer isterse- 1 zünü onlara çevirmek 'artları kil edecfğini prk tabii 

ler içinde kaldım ve yanım· Onlara ha1kıkatı kabul ettir• meslek muallim mektebine 1 içerisinde bir Enstitülü olma&ı Ôdemiı posıa müdürü Fahri yoruz. 
d•kı'lere sordum· me.ıte ça ı'ıraanıs memnun tti 0 d h" ı b. . . 

8
· -------1111""'1• .. • e namze r. o an sonra ır hence ırrncı şarttır. 

- I:mJgar'Jarın Adeti mü- olurum! BnıtiUl mezunu, iyi bir kadın ı CelalEnver Nazır Fey o·ıyor ki 
nakaşa. ederken tabanca da ı,t.e, Bulgar komitecilerile 

kullanmak mıdırt. miinuebeü ilk defa bu ••rdar Beledı•ye H k 
Dedim, Orenohle hukuk altında teaiı ettim! a SIZ -Viyana, 17 (A.A) - Eg- cadele ediyoruz. Hiç 

fakültesinden biri arkadatım Oe.neral ~r?t.e~erof'uıi ya- Jntibabafı Bir fc! ıenbergte umumi baıp ölüleri bizim emperyalist old 
olan bir Bulgar meb'oau ce- verlerınden bırııı ale. nezaret- ~ • , lçın dikilen Abidenin kOııt iddia edemez. Fakat 111 
vap vererek: terden biriıinden bef, on adım -Baıtarafi l l•d aahifede- ·Battrafı 2 lacı ıahıfede- resminde bir nutuk s6yliyen timizi ve Olkülerimiıl 

- Hayır, dedi. Köylüle ötede bir ticarethanenin yaıı - bulu ı TGrUyenin en minnver baba ve •Dalar ne yapacak- na11r Fey demittir ki: ve vatanımızı himaye 
rimiz çok munis adamlardır. h•neainde bnlu,tum. İyi ıe- lwbbr. Ş.UDD• ta?1a~;J~e Nbip larını ıaıı~mı!l~rdır. Avuıturya Avıupanın lkalbi lablanm11mız llzımdıt• 
Fakat b z burada komitacıla• yiomi,, terbiyeli bir adam oluı halkımu; Beledı~e ıntiha~•tın· Ve ... bır ıkı ıene ıonra meıabeaiadedir. Almany•, 
rın her aeyP berkeıe h&kim halini arzeden bu komitacı, da halkım "vasifeıiaı elbette ıfada muallim olmaia hazırlanan ha- AvuJıturyaya terettüp eden A k •• ••t 

"f ' tekidi g&aıermlyecektir. • k 1 d b · 1 1 ÇI gorU 
oldukları mıntakada bulunu· Sırplar aleyhine umumi bir Jfer halim bir naifeye bağlı bu ?ı~ ız ar.ımı.z a uıu e ~e en vazifeyi idare etmek istiyorsa ,. 
yoroz! Makedonya ibtil&li yapmak luadataaa aeknrlamaıa hacet yoktur 1nfı~l ve ınlnHr emel, cadden Avusturyayı mOstakil ve biir Ressam Ham;t be1 ' 

- Anlsdım, dedim. Sis için bir harp beklediğini "f'e knaati9deı iz. Vazife ifa ed.lmedikçe derın ve b&y~kt&rl • tutmalıyız. Matbaamıza kadar t 
O. R. l . M. den bahıediyor· bu arada Bulgar Kakedo.,• :;ıaw,ınde ı.IaGlama~. İnlih"P Kız muaı.hm .mektebı bun· Biz bolıevikliğe kartı olduğu rica ederiz, 
sonuz. Fakat neden hükftme- komitau amaline m1111r olia .ı,le ~blrl~b bısden re! dan soata nıbarı talebe kabul gibi Hitlerciliae karıı •da mü· -idare nıüd 

h . 1 k ~ı- .. kiılJ.nm'\ nzüea.ni ıatfyor 83 nzı· etmiyebilir• f k t nı'ha i 1 ----·---------------tiniz bu haydotloga hem de er te,ekkü ve uvve...., mu- '. . ' a a r o a• -
jfa·ındin aoaradır in Beledi· k aldıg· b • k 

ilin ıizin komşularınızla dost ge- cadel~. etm~ıe laaaır olCb:ikla-ı relerl•i-. pu ve bunu talep ra tt .. 1 ve ı~ ~ç ıene 
çinmenize mani olan bo Ca• rını &oyJedı. etmek lukkını iktiaap elmit olacağız , oku ugu taleb~~I lıseye De 
niyane teşekküle bir nihayet Bu adamın iımi Naum Bta ururetler ıe~ebiyle ıimdiye hakla aevkedebılır? 
vermiyor,.. Tomaleveki idi! Bundan dört kadar Şebir MecliaJeriude Belediye· Bu~u .a~lamak m&mktla ol· Devlet demiryolları ve IioJ, 

H d ti k 
' 

O . sene sonra 3 K&nmıuevvd lerba koatrola albnda hulunmaıı ik- madıgı ıcın biraz bu emirde 
_ ay o u mu . anı- • . • 7 • • l •• f t tJ 

yane bir teşekkül müt Yok 1930 da yine .komitacılar ta- uu eden ~~euent me~up!•nna da bır yanlıılak olduğu kanaatin· larİ DCI I~ etme mu e 
• ... , yer vetllmıfti. Da defakı liatede bu de bul Y 

Bunlar bilakia ihtilAlcidirler, rafından Sofya da babuının .W.11almme ..... e dillat edileceğini aop- uouyoraz. a. d 
idealistlerden mürekkep bir evinde katlolunmu.tur. Bu Oİ· hem uynız. binci bir mGbimme de Mn.k~eaep ~aklara hOrm~t ğin en: tt' 
teşekküldür . Riz Todor nayet, Vanço Mihae)of"on M&iliuaı Mintee;pled mu'eleeidir. zarund1r ve .... Meılek~ den!· Panayırce g Eylül nakliyata mlinasibdile muvaklı• 
Alekeandrof 'u bir tanımı' ol- adamları tarafından y.,ıl- M...... .._ledl ve ll6Dteaipleıi len ıeyde bır buıusıyet bır edilmit olan lzmir Soma tenezzüh trenleri 14 9 93• 
saydınız... Ne büyük kahra- mı,tır. daima miraka~ .ve .tenkit ıoevkiin· kutsiyet varsa, b8yle hareket glinllden itibaren tekrar iıliyecektir . 

d Van~ Mibaelof Jlake- .ae kaı.tWlaiek ıçm •ı baaındım uzak etmemek elzemdir ! 
man 1 o... . ' cataı.aa'ıclırlu. Matbuatın vazifeıi ...... ,."""'"·vv·vvv·v"~ 

- Bu adRm bana da meç· donya komıtuının Protekerof daimi kontrol ve mirakabedir. Mü· Aydın demiryolu ummu mil· 
bul değildir. Arkada'ı Prote- partisi kar,ııına geçmi' 'Te meeeil te Mbteaipleri icra mevkiine dtırlfiglladen: 
kerof tarafından katledilen her i•i kan ve ıil&ha tevdi • S~iil' jln: Matbaattn dili kendili- 13-9 934 tarihinden 31 8 
Aleksandrof değil mit Bu miş bir eerkerdedfr. .-... kopadlt olar. 934 ~tarihine kadar mateber 
Protekerof'Ja bir mülakat Ortada bir Makedonya 3.,,.,«004ia4' olmak Ozere Aydın ve Nazel· 
yapmak iıterdim . mitaıı vardır. Fakat bu Jet· tiden Sarayk6y, Denizli, Kak-

- Şimdi İtalya veya Ar· mita ikiye bölönmiiftÜT. Şia- •YD!• ve ilk fıWiyetleri Tiirk- lık, Çardak, Tazıkuı, Çivril, 
navutlokta bulunduğunu ı~nı- diki Bulgar hilkdmetinin bir l'ıl'8 kar•• olmottur. Balkan Dinar, Çapala, Keçiborlu, Ba· 
yorum. Maamat'ih aizi arka· darbei hükdmetle i• ba,ınd hupl•rinden aoora Makedon· ladıy, Kuleölln, ve Egirdire 
da~la\"ına takdim edebilirim. uzaklaıtırdığı Mu.-nof Jıü ya, &ırbiıian, Yunanistan ve taıınaca ıabunun beher to 

- Şu halde, balkanlara meti zamanında Sofya IOk Bp.Jı~riatan ara&ında takaim nundan kilomefre baıına(.C,t)O) 
çıkmak, ve belki de Sırp ları bu iki kıaım komitaodaı'ija edilıni•tir. ve 1915 senesinde d6rt buçuk kurut Bereli nak· 
topraklarına geçmek ieabede· ~ga111a,maları ytiıöndeD bir B,algariı*an umumt bıube ve liye ahaacaktar. 
cek.. Kendimi 'imdiden bir inaan aalhaneıine dönmii,tü. A:•maalar tarafında olarak 

1 
, 

komitacı 9ete1ile birlikte Makedonya komitaaıoil girmi,tir. Bu hareketin ma· i lİzar 1 
sarp Balkanlara tırmanıyor, ·O. R. l. M.·in biraz da tA n-aıı, Sırp'Jar Te Ynnan'Jılar y ki i d b'l 
çalılıklar araeında bttztiltiyor· rihinden babletmek faydalıdıtı elinie olan Makedonya parça· ( 'bazı kço u ba se ek ıy e) 

d · ...- k d L i . ı•ne B 1 . t , 'lb k cı an ana oyanır eD ken Sırp budu unu ge9ıyor Ja& e onya attm teaı 07" larıDın 1J garı& an 1' ı a ını "t f ik -b tl • • 
farzediyordnml &eneeinde - Ylni Oımanlı·Buı tesDJn idi. •t~ 1 it~mız .. dudı. n gırmemıt 

1 d h b. kk A k y 1 ır. ııar e rız. 
Yanımızda bulunan ar an ar ı ııralarında • tete til - r 881 ann- r 

llkiçeşmelik'te TAN sine 
ve Tiyatrosunda , 

Süreyya Opereti 
Filim yıldızları Melek I-J. ve fef 

beyin iştirakile d 
Bu akşam 20,45 

operet 3 perde ., 
Orke8trayi Lizzat kıymet· i bestek~t ~· 
(Muhlis Sebahet tin) bey idare edeee1' 

Fiatlar, 30-40 · 50 K. 
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YAŞAMAK 'I memleket Po·stası 
İSTİYORUZ!.. Kaymakcı Köyünde 9 EylUI 

Sayıp -Sövme Yüzünden Bir Şerefine Ödemişte bilet 
\ -Rogıbın noılanndan- - Ben de dolaımak iıti- Cinayet Oldu Verilmedi mi? 

tlar1111dan utanıyorum, yorum. Yüreğimde bilyiik bir Ôdemiı 16 (Huıuıi) - Kay· beı el kurıunla katletmlıtir. Ôdemiı ( Husaıt )- 9 Ey· gilnleri bilet vermedi. bu ıu· 
:elen utanıyorum, büvi· üzgü var... ~izia ı6zlerinize makç1 köylinde yine cehalet Cinayeti iıledikten aonra illi bayramı, itral rar - retle Ôdemiılilerin yüzde dok-

~~" utanıyorum. ıbtiyacım var. ve terbiye noksanlığı yüziln· kaçan katil o civarda teıadü- mBı olan blltlln Garbi Ana sanının 9 Eylül bayramına iıti· 
••r, çiğnedijim kaldı· - Bu akıam mı ? den bir cinayet olmu,tur: fen bulunan jandarma Ömer dolunun bayramı demek - rakine madi oldu. 

16ya arkamdan beni Bunu ı6yler s6ylemez ken Kara Mustafa oğullarından efendi tarafından tutulmak tir. Devlet demiryoUannın ba Kumpanyanın bu suretle ba-
lllak için koıuıuyorlar. dime gelmittim. Ben ne yapı- Ali bundan iki ay kadar ev- iıteuilmiı fakat katil: sene gösterdiği fevkalide ıu- reketi acaba nedendir? iki 
'llleleri için bütün hı· yordum, Bunu kime ı&yliyor· vel kaylGıil Hopyan oğulla· - Yaklaıma yakarım! Di· buletler ıayeıinde bu bayramı rtıo daha 9 Eyliil bileti ver· 
11lr&yor;m. Yüzümil dum. Birden batımı ellerim r1ndan Arifin zevceainin ırzına yerek jandarmayı da tehdit çok ucuz ve kolay surette aeydi. kumpanya zarar mı 

içi hokkaııaa çevirmeme· ara11na aldım, derin, derin cebren tecavlz etmif ve bu etmiıtir. gören sair kasabalar halkına ederdi?. 
il llefea bile almadan dOtiinmeğe baıladtm. Pakize, cilrmll hasebiyle tevkif edil· Jandarma, kanunun bahıet· biz Ôdemiıliler rıpta ettik: Ôdemiıliler, Aydın ıimen-

''11111, kOçük parmaklarile baıımı miıti. Ali bundan on beı tiği kuvvet ve azimle bu teb- fakat biz, hemen biç bir sa• difer hattuun en kuvvetli bes· 
Jet... Nihiyet deoizili, okııyor: riln evvel kefaletle tahliye dide kulak asm11mıı ve kati· hulet görmedik!. leyiciıi ııfatile b<Syle millt 

d l~celeri yutup unuttu - R•ğıp ağabeyciğim, di · edilerek köye dönmllt ve bir 'İn Dzerine atalmıı, ellerini Aydın ıimendifer kumpa11· g&nlerde kumpanyadan kolay· 
'•llıleria enrinlerice va· yordu. Ne olur, bizi himayen· düiiln eınaıında Arifin karı• tutmuıtur. Katil gUçlil ve kuv· yaaı, 9 Eyllil için yalaıı bir lıklar iıtemekte haklıdırlar, 
~~ Denizlerin liı~n.• bile den uzak bırakma... Bizler ~ına niçin tecavliz ettiği ıoru· vetli olduğundan ve jandar• giln,. ylni Cuma. glnll bilet kump~~ya bu ciheti takdir 

lrıret eder gıbı dal· v !ya b n pek bedbahtım. .. Junca Ali sayıp aövmeğe baı· ma hiç bir kimse tahfından verdı, Cumartesı ve Pazar etmehdır. 
, tı1aı ıahillere gönderi · Onun sözleri kulaklarımda Jamıı. da yardım görmeditinden ya· 
.~lllara cevap lverm~k: ajiultular bırakıyor •• OH - Ben Hopyan ojiolları rım ıaat kader bir boii•tm• Sıtma Mücadelesi 
• t:llabi ben. ~e mas~: ıoruyordum: . ıülile1inin ırzına geçeceğim .. devam etmiı fakat karakoldan 
~ ••en o kırh, freagıb - Nen var, Pakize.. Demiıtir. yetiıen jandarmaların yardımı 

.;:·.. . . . - Be~ yeniden belki de Alinin bu. ıözleri Arifin ile ellerine kelepçe vurutarak Tedavisi Para llemi dir? 
tik iıtıyorum. Benı dın• kötü bır maceraya atılmıı kulağına gitmiı ve erteıi gOn cezaıını bulmak llzere Öde· b • . • 

'lyetlerime cevap ve- gibiyim. Birini ıeviyorum.Hani Aliyi molla Abdullahın kahve· miı bapıaneaine teılim edil· Aydından aldığımız ıu mek- ~er ut ve kanaatı~c.e vaktıbah 
' Yor. Şimdi milsterib fU Hillliabmer baloıunda be- ıinde otururken a• kaınndaa mittir. tuba al.ikadarlann aazan dik· o mı~a~ların teda~ı~ıne malı• 
' hareketimi mazur ni dansa kaldıran Faruk bey. katini ehemmiyetle celbederiz: ~~· ıdı. Bun.un ıçıa b~nd.en 
tele taraflar aramağa Kendi derdimi anutmuıtum: -, ş•kA ti ı Ballıca •4 e71ill 934 tarihinde aıt- ıgnel~r .~~reb olarak bır hra 

~•111. Erkek, kirli mah· - Anlatsan a biraz.. I 8 ye er •• •• d madan muztarip olduium için iıtenıldı~ı. zaman hayret v~ 
ua d k" f'l "ki . -- Koyun e . . t~e111lr ıçınde kaldım. Halbukı llJa a ı •e ı h erın - O gece danıa kalkmıı· y • y J beledıye tebabebne milracaat b • 
~ tini, rubunda -gizli- tık ..• Beni ıözlerile öyle avut- enı a Dl an M kt ı· aat ettim· baaa derhal iki ipe ~ ·~·:·· bar 1 tDpfi beryerde 

ılc manzumeıi.. tu, öyle avuttu ki, naııl kan· Bir Çeşme .A.ceba Ne e eD DŞ 1 varul~aaına lllzum oldutu yırmı aruıtur . 
lleclen b&yle kabul dıtımı kendim bile anlamadım. • Akhisar, (Huıuıt) - Yaya . . . • . Ben bundan bırıey anlama-

)flat. M•demki ben evi- Bana daima ileriden bahaedi- lç~n Kaldırılacak' . k6y nahiyesinin en bllyllk kay- llylendı ve bu auretle ıkı ıpe dım, keyfiyetin tavzihini rica 
~..... aığınan bir kıza yor: Çayırlbahçe Melez caddeıı lerinden biri olan Ballıca kö· varoldu. ederim . ., 
'ı etmiıtı"m mademki B" n. kil ilk .. il 1 1 halkından mllteaddit imzalarla ylinde tahlil çağında 150 ço· Bu ameliyeyi tatbik eden lmzaıı bizde mahfuz olan 
L. ' - lr i un l'll ç gaı 1 ç n • k t ld • h ld · d • · · ""ilci de bir kardeı he· d b . . . b" aldığımız bır tikiyet mektu· cu qıevcu o uru a e şım· aıre tabb haıuı1 bır maaye· bu tikiyet sahibinin tenviri 
l e eaım ıçın ır yer ayırmanız diye kad1ır bu aahada faaliyet L d .. ·ıcli bel d" 
' ' Lana matllğı du· milmknn olacak mı? bu~da: • . sizlikten bir mektep biaaıı ne.ane egı ' e ıyeye lizımdır kanaataodayız. 
\o ~rli ve yabancı bir Diyordu. Ona .. evet" de- Mab~lle~ı~de. ~mu:t dbır yapılamamııtı. Kaymakam Ca· 

:4' ~ llrmuttam. Şu bal medim. Cevap vermedim. üçeıme o mal ıgıb l ıdç~n d un ba.n vit ve nahiye mlidliril Faik K k ..A . 
~~ Q•lcle alçak, vicdanaız Daima dinlf'dim. Fakat OD· ç ay ~vve ~ e ıyd~I e? ır ~eylerin fazla çalıımaları ne· o ç o . ı· ı an 1 ar 
~ lavıhrdım Vicdanı· d h h çeıme ınıası rıca e ı mıı ve tıceıi olarak bu sene köyde 
...... ı • an aonra, emen er giln . k b 1 1 b k b" kt bi 

ili Yeni ititiyordam b hl · · d bu rıcamız a u 0 unmuıtu. llyll " yatı me e yapı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
b i b b ll ıa a arı evımız &nlln e ge- «Belediyenin y•phrdığı çeı- lacakbr. Mektebin taı, kireç, 1 Ki 1 k E 1 . 
·,· lltlln eybet e, ziameğe baılamııtı. Beni ı&r- me, mahallemizi ihya etmiıtir. kum ve kerede levazımatı - ra 1 v er 4 • Meddah ıs-

~ 'atırıyordu. Dalga• dliğü gtlnler mea'ut bir tavuır Hentız natamam olan bu çeı· k~yl&ler tuafından temi~ edil GÜZ EL YERDE _Gazel bir 1 1 
, Ilı lıauaıiyetime hitap takınarak oradan ayrıldığını menin mermer veıaireıini de mııtir. Mektep inıaatıaın g~- 80 JOr 
~ .. "I a6r6yor' teaadllf edemediö·ı h lk t , • 1 t .. lecek seaeye kadar ikmal edı- yerde, her tllrll konforu havi Denizliden bir meddah aran 
101 • • a e mıae ça ., ırı şu ııra· ~ b . 1 d k lı b" 

e gelıene, diyordu. giinler ıaatlırca dalgın dalgın da, elem veren bir haber aldık: lece •• !9 a ıeae. iÇ D e ly· 8 odala 180 numara 11 ev maktadır. Bu iti yapabilecek 
'-fillilderini kapatacak, evimiz &nllnde geziniyordu. Çeıme buradan kaldırılacak· bde

1.biiy'!fk :t. bired~lına kt111i ekKt~p kirahkbr. Ana edenler Mat· olanların Denizlide EyyOp 
" B l 8. b b b . k a ıne ı ra5 ı ece r. u eı·di l :t. • • • I I , ll11ttaracak yer bu· ana a t olmıyan bir evi, ~·ı ·· ?Z u • er~ ınanma yiln ıimal cihetindeki meıhur baamıu mllracaat etm ı r er. ••a ıazınoıu milıtecırı ımai 

lb bir aık numaraıile kirletmek ııtemedık, fakat ıayıanın doğ· sıbbt su köye getirilecektir. ÔZ GTEPEDE - Traaıvay efendiye mllracaatları ilan 
11a ıteıine, i,.lik ateı · iatemiyordum. Mahaza buna ruluğunu g6ıteren noktalar da K k "' . . .k b" olunur. 

... yok değıldir. Mahallemizin Jr an 8Ç caddeaıne ıki clakı a ır me· ----------
ıyor ve çılcnaca bir mini olmak için bir aabah 5 f d t h d bil 6k S ••tı •. k suya ibtiyac.• çok bOyilktnr; Bele<lı" e ı"ntı"habat.ı sa e e. gaye ava ar, y atılı k ev 

Jonam. Evet kendi onu so akta buldum ... Evimi kuyu ıuya bıle yoktur. Kuyu . Y • babçeh ve her t&rl& konforu k 
,> .... Ea kuvvetli hare· zin .uzak. bir k6şeıine çektim; olıa bile, aularının içilmeıinde Faalıyetı haiz bir ev kiralıktır. Boraa A aralı 
'&>Qıııt1111 bile... dedımFkı: aıhbi mahzurlar olabilir. Bele Kırkağaç, ( Husuıt) - in· ıarayında Simaarotlu Fehmi DOLAPLIKUYU CADDE· 
1... kollarımın içine bir .- arukd bey d bir daha o diyemiz bu mahzurları bilirken tt~hap8encdilmendi tke.ıkbil 1eddl.lmiı· beye veya 3039 numara ile SiNDE - 103 ve 105 numa• 
.._ ••nlcl :t.. • il evın 6DllD e olaımıyacak· ve mahalleaia suauzluju da ır. u evre e ı e e ıyeye ralı iki dnkkl 1 n tü d ki 3 

,, ••• Dl fur yO· '} k k d 1 d h eJefoula m&racaat D a S n e 
''"•ma dan&yorum. ıınız. N , meydanda iken aceba çeıme- aeçı ecf'! ar a •ı ~r.ın . a • • odalı ev ucuz fiatle sabhkbr 
..... b • - eden Pakıze hanım? mizin lağvına veya baıka bir faal ve .memleket ıçıa ••• ga · Hizmetçi ara· Talip olanlar Çukur banda 

çe• reıı. . . - O evia ıerefi vardır, mahalle nakline aebep ve aaik recek kımselerd\.D aeçılmeılne T hi b k• "b" S b • f 
d. ? D •1 k d" kaymakam Fuat Beyefendi OIJOr 1 a r ey .tı ı a n e en• • • ı k ı · k • • ne ır • enı me te ır. . . d. il i ,, llyliyor: onu e e emıye.ce 11aız. M 1 k ti bdba11a ehemmıyet vermekte- d ıye m racaat · 

~' "ıp .. b ? - Fakat aizı seviyorum. ı' eme e n au ve çeıme d" H lk . ·ı k b Ev itlerini iyi aurette i are -------
., 1 ıyoraun, aıa ey •. . . • htiyacına mllıteana bir ebem· ır. .k kye~ı aeçı ecle e · edecek ve hllanllbal varakası 3- iş aranıyo 

Lı ., ....... b - Benı ı<Srmek ıstedığin miyet veren Dr. Behçet Salih r~t~en ır agaca ya DiZ •u . . r "'\ a• ,doraun •en ura· ramanlar.. b . d"kk t• . b Ik ııınıa yoluna konmaıını ve ıbraz edecek namusla bir hız· MUHASlP 1 k f t 
u eyıa nazarı ı a ını a •n zJ kt k t 1 l . i met .. ı kadına ibtiya.. vardır uıu e va ı ' ec 

~ b erdi aeni? d 
1
. . b b ki k . 1 aıııu u an ur arı ma arı ıç n ... ... · iibeli b" b . . 

'-i1a • - Evet in ıyorum aizı · u a 1 ti lyetıne ce P faaliyette bulunmaları bekle· Arzu edenlerin matbaamıza r " ~u ~ııp tıcar~t 
~ b linderdı... Aia· - Şu Kemeralbnda bir ederiı. mektedir. mllracaatları ilin olunur. baaelerde 11 11temektedır 
l. •tında ateıi var ... pastacı vardır. Orada buluıu· Arzu edenler matbaamıza 

~~· bıreket yapmaıın· ruz. ELHAMRA 1. MİLLİ KÜTfiPHANE SİNEMASI ;ıracaat etmelidirler. 

. torum. Oaua arkaıı· - T eıekkllr ederim. Ne , " ~ l)•di. zaman için ı&z veriyoraunaz.. Şen ıarkıları, zarif tuvaletleri, zenıin muaikiıl, hareketli baletleri ve etlencell mevzuu lle /!mir Pos/OS/ 
-.:~•... Yarın &ğleden aonra... B A B y ( k k ) Gl~delik lkbaadt ve Siyaı\ 
~),1_1 aeımek iıtemiyo · - Devamı Yarın- çap 10 iZ Gazete 

111 Sahibi " Umumi Nllfrlyıt Amiri 
· ~ •rıma kapandı ve RAŞIT HALiL 

l · .. • olu7oraua, hatırım Hozyaka tamir - Gal BalYan tulaafl ~.. Bitin lzmiri bir hafta gllldllrecek ve etlendlrecektir. Bıırolde aevimli vı ıab arti8t: 
.._ 1•p... Ağabeyimin T:ı= c::~ıı 

'-t '•t'1dar.> dedi. Daha A N N Y O N D R A a••• ·~d•t edemeadim bu Geceleri! . Abone Bedeli 
l "' !la. Tamamen Franıızca a&zll ıarkılı komedi. Seneliği : 1200 Kurut 
~ '• Q Q Q Q O Illveten: ALLI YEMENi (Mllair Nurettin bey) Alt A l,. 6UO ~.._t ' dGaı Pakizecitim. r r r r r ı Y ıl'rt ı: ,, 

deniz kenarında ı • • • • • ı S 1 h lmıirde Ticaret -.. eanı ar er fln: 15 30, 17 30, 19-30 ve 21·30 da; matbauında baıılmıştlr. 
Cuma gllnll 13·30 da illve seans. Perıembe günll 13·30 ve 15·30 da talebe aeanıı 



SAYFA 6 

Kinin 
Komprimelerini 

Alınız 

Markaya 

Dikkat 
P: 629 

.D!!I ....................................... ~ 
..... • • • ... f •• ·~ ·~ ' 

9 Eylül panayırtnı ziyarctden sonra l ol bed.161ainde J\'o.3 
Haraçcı Zcidelerin 
Muliteşem Mobllyelerlnl Panayırda Etem Ruhi'nin 

. KART POST AL Depo ve meflaerini g6rlnlb 
ARTIS 1 : Ko;eksiyonlar1. 
YAGLrBOYA: Çiçek, meyve, mauara, baywanat 
IZMIR : Manzaraları 150 çeıit. 

Pavyon No. 
Ziyaret EdiriiL 

Tiea.rethane İkincibeyler Sokak No. 102 Telef on" N o. 

ASARIA TIKA : Yoran,' Sart, Efea, Berıama 
9 EYLÜL: Merasime ait. 
SULU BOYA : Tabii manzara. 
TEBRiK : Bayram, Niıan, Düğtın 
MEŞHUR TABLOLAR: Resim modelleri. 
HAYVANAT: Vahıiye ve ehliye. 

Toptan ve perakende İZ MİR 
--~-

~'' 1111ııııınıııııırıuınuııun11Hnın11R11R111ffl111M111 

i s kşehirbankası 
~ !! Sermayesi: 1,0000,00 Tiirk Lirası 

-1 IZMIR ŞUBESi 
1 !kinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binaıında 

_ Telefon: 2363 
i Her türlü Banka Mnamelittı 
~ Kumusyonculuğu .. 

~Müsait şeraitle mevduat kabul edili = Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak. Zeytinya~ = Afyon ve sair emtia komüıyonculuiu yapılır. Mallann 
vürudunda sahiplerine en mü1ait ıeraitJe avanı 
verilir P. 586 

== 

123 

Türk 
Pazarı 

Hacı Snleyma~ 

Mahdumu ~ 

1BRAH1M 
Hanımların 

N azarıdikkatine 
Mevsim dolayısiyle Istan

bul Beyoğlnnun yüksek 
terzilerine diktirmi~ en son 
moda üzerine manto par-

desn ve roplarımız gelıni~tir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamın nğrama:ları kafidh 

Adres:Odun pazarında 
kAatçı Nafiz M nstafa ya
nında No. 3 

P. 633 

Hatuniye camii karıısında 
Tilkilik biçki yurdu Zehra 

Hasan· Müessesesi 
Talebe kaydına devam etmektedir= 

Hiç dikiş bilmiyen hanımlara bir ıenede biçki ve dikil 
miikemmelen öğretiliyor biraz dikit bilen ve makaı 6iren
.mek ishıyen hanımlera pek az 111eıarifJe ve ehven şeraitle 

Haoı Süleyman mahdumu İbrahiın 
Telefon: 3726 P. 602 

6 ayda makas ve dikit deraleleri öğretiliyor. K ydolmak iı· Amatör 
teyenlerin bir an evvel müracaat etmeleri. 

Geçen sene yurdumuzdan 30 hanım muvaffakiyetle diplo- F ot~iraf 
ma ve şehadetname almıştır. Muhtacimuavenet olanlardan 

ücret ahomaz. J J • 
Yurdun atelye'Sinde cehaz takımları itlenir ve ııparıt ka- • Ş eri 

bul ediliyor. ipekli dikiş ve kabartma karyola takımları sa- Çabuk Temiz Ucuz 
tılıyaor her gün 9 dan 14 e kadar mllracaıt kabul ediliyor. Refik Lntfn matazaaı bük6met civarında P. 658 P. G83 ._ ___ ._ ____________ ,, 

(YENi) Hu ruf at dökümhıt 
! : • .l ~ 

Döktiiğü hurufatın gerek sağlamhk ve gerek s• 
barile Avrupadan gelen huruFata faikiyeti Izmir ffil' 
kah ve taşra matbaalarımızın m6teaddit tecrtlbel•',. 
olmut yegine Türk müeaseıesidb. Taıra ıiparıt1• ... 
dikkatle yapılır ve sür'atle gönderilir. p l'j 

Adres: Murabıt çarşısı numara 25 lzmir . · 

Denizli muhterem halk•~ 
Fenni bit surette Sünnet yaptırmak iate!ell lf 

ıııanm bayiliğine müracaat etmelidir: Snnnethlet i' 
cııya kadar tedavisi üçretsizdir. Fakirler belediyeP t 
ği Şi!hadetname üzerine istedikleri zaman bili acr' 
edilirler. 

Bayilimizde uzun vade ile dikiş makinaları yazı 
garamofon ve bisiklet ehven şerait tahtında satılır 

Bil umum makina tamiratı kabul edilir. . 
Bayilimizde lTıMADI MlLLl Türk sigorta şirketi 

ili de vardır. . ,. 
Her hu11usta müracaat halkımızın menfaati ikt•f ,I' 
DENıZL. belediye civarı Naumam Dikit malı 11f. 

Sünnetçi Mehmet Nuri 

o 
D 
A 
L 
A. 
R 
D 
A 

l Z M t R 

Ankara · P31aS 
SA B 1 K 

ASKERi OTELi 

lzmire GidecelclMe 

( 

Size en temiz eıı kibar en lükı ve b'' 

türlü Konforu havi 

S BU OTELl ~t· ~ 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyette • 

G Orada umduğunuz rahatı bulabiliuioil· 
.A Fiatlar emsaline nisbetle çok uruz.dut· dl 
K lzmir Kemeraltı hükumet konağı karşı•~ 

Telefon No. 3438 P. 6 
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llMIR POST ASI 18 

TUrk ihtilllillde milliyetçilik prensipleri 

tıymetli 
........ 

meb'usumuz Mahmut Esat beyin 
verdikleri Halkevimizde ......... 

büyük 
•• •• •• uç uncu 

bir dinleyici 
ders 

kütlesi önünde 

Dersler Çok Büyük Alaka ile Takip Ediliyor 
llanımlsr, he1Ier!. 
Bogün Türk ihtilA.linde milliyetçilik prensipleri 

lnevıunna miitalea etmek istivorum. 
Büyük harbın sonlarına doğrn (Vilso..ı prensipleri) 

diye tarih bir kıhşe kaydetti. Bu kıh,enin milletlere 
taalJdk ellen muhtevası şu idi: 

.1\. - Her kavım, her mille t, kendi mukadderatını 
kendiAi tayin edecek, zorla ilhak yapılmıyacak. 

'.Bize ilişen esas da takriben şu idi: 
B-•Osınanh imparatorJunuııurı Türk olmıysn un· 

•tırlarına muhtariyet tanıııacak. Tiirk olan aksamına 
da tam ve kAmil bir i11tiklal kahnl edilecek, boğaz
lar açılacak . • 

liarp sonunda Osmanlı imparafoı·lngu bn şartlar 
dahilinde bir ıulha talip idi. (Mondros mütareke~i 
hciyJe bir sulha kavnşmak iimiıliyle im~alandı. Mü
t,tekeden biraz önce (Hain Valıidettin)in istifasından 
bir veya iki gün evvel ( SadrazRm Talilt paşa ) nın 
~ectisi Mebusanı o~ınaui reisi (Halil bey) in mecliı 
Uzurunda nutuklarından bunu anhyoru31. 
'.raıat pa'a kabinasiai takip eden diğer kabineler 

de aşıtğı yukarı bnnn iRtediler. 

* * * IIarp içinde ViJeon prensiplP.rini candan benimse• 
.hn itilaf devletleri düny~ harhından galip çıkınca 
(ViJıon)a arka çevirdiler. Onu hayalpereetıikle itham 
'hilor. (Vilson) prensiplerini seve seve mağltiplar 
hakkında tatbika kalkıştılar. Yani kendi çıkarlarına 
~111Iandı1ar! Fakat aleyhlerine olan cihetleri ihmal 
•ttiler. Türkçe bir darbımetıel vaziyeti bize daha iyi 
'r.ılatahilir. Galipler şunu demek istiyorlardı. 
(A.Iaoağım alacak, borcum helAl!) 
lşte (Vilson perenıipleri) tatbikatında höyltt bir kıy· 

~6tle netice verdi. Milliyet bakımından Vilson pren-
111>1erinin umumi verimi bodur. 

'Bize gelince: 
~ (l"iJson), Türkleri bilmiyordu. Onları anlamamıştı. 
~~na geliyor ki birleşik Amerika devletleri reisinin 

llrkittk hakkındaki bütün maltlmatı yüz aeneden 
beri ale1himizde yaptlan prop11gandaların mahsulü idi. 

Bn propagandalar bilhaa~a Ru~ çarlığınca idare 
•d·ı· ~ 1 ıyordu. Bugün istiklallerine kavoşwoş olan Bal-
'r. •n devletlori o vak1t büt!in Avru.pa ~ristiyanlığını 

fir)c mezalin.i yaygıualarıyle tabrık edıyorlardı. 
llu yaygaralar garbın Hristiyan Aleminde o kadar 

~e~ aldı; o kadar hakikat tel&kki edildi ki oralarda 
t lirk deyince (znlüın timsali) anlaşıhyordat. Maksat 
,' (deli Petro) zamsnındanberi Rus Çarlığına ideal, 
~ııca olan o~manJı imparatorluğunun takaimi idi. 

' 0 Pagandalar zemini hazırlıyordu. Türk olmıyan 
:n•tırlara istiklAllerini tanıtacak... Osmanlı impara-
~rltıga. taksim edilecekti. 

h ..\iimıer, edipler, şairler hep bu yolda yazmaga 

11 
'•le.dılar. A vrnpa ve Amerika Hıriıtiyanlık ef kArı· 

'
1 ~ÜRlüman Türklerin aleyhinde boyana tahrik edi

t ()l'll\rdı. İngiliz şair\ (Lord Beyrun) o kadar heye· 
~.r.ıı, yazdı ki nihayet kendisi de Mora isyanında 

'Yolonki'de Yeniçeri bıçağından geçti ve orada kaldı. 
ı "-leyhimizdeki propagandalar yalnız kitap ıütuu-
'tınd k · · k ·· "I · k d kt a almadı ümversıte ursu erıne a ar çı ı. 

~ l>aria üniverııi,teei ( Siyasi tarih) profesörü ( Şul 
tı'nYobos) bile bn yabancı propagandalnrın tesiri al
~·tıd, k&lllnlardandır. Üniveraite mahsulü olan bir 
ıt,h ']!!:.' d 'k (~ ın yalnız ilmi mahiyet arzetme&l a&Ztme en ı en 

,1 er.ıYoboR)uo kitı.bı bilhassa Türklere taalltlk ed~n 
~lde propagand"1ardan mülhemdir. . ... 

-.tır ~0Pagl\ndalarıu, üniversitelerin, hele Parıa unı· 
~·~ •ıteai gibi yiikeek bir ilim eTinin kürsüsüne kadar 
~, llıı,, bilgi namına hiizünle yadedileeek ayıplar· 

Ildır 
~ . . 

l)j~ 6 .Yazık!. Fakat hayat böyle.. Zaman ol11yor .k~ 
'it haksızlıkların, iftiraların ıürüm vaaıtuı halını 

)'or. 

~;~6llYobüı)ün ( ııiyast tarihi) zannoderhn ki Re.at 
ııttı tarafından dilimize tercüme edilmi.tir. Bono 
''tıtı tııun okoyan ve hakikat sanan Türk gençliğinin 
'-ıı lltı&ıuı dağıtmak ve ona elimd"n geldiği kadar 

(V dotruyu anlatmak istiyorum. 
~t, ilıonu)n Tllrklnk bskkındalıi telAkkileri ıiyaıl 
'~'i•ndalardan baıka bir ıey dejildi. Onan için 

ltrk olmıyan uaıurJarı her ne babaya olarıa 

olıun Osmanlı idaresinden kurtarmak -baıka bir ta
birle- Türk mezaliminden korumak iıtiyordu . Halbuki 
hakikatte asıl zulum ıaren unıur bele tanzimattan 
soora Türklerdi. 

Sakat saltanat butnn ağrrlığıyle TüriderJn hOrrlye· 
tine çökil1 ordu. Bu korkunç yıkıklığı yalnız Tnrk 
uaıurudır ki omuılannda taııyordu. OsmanJı impara

torluğunu Tiirk unıuru bekliyordu. Çok ağır askerlik 
vazifeıi yalnız ona tahmil edilmiıtf. Geçmiı devirlerin 
aıkerlıği o kadar tahammillsüz bir bal almııtıki aderi 
Tiirk çocukları askerlik yaşına ıeliaceye kadar evle· 
rind11 ana babalarının misafiri idirlcr. Sonra artık bir 
daha döomcm~k. bir daha görüımemek ilzre evlerin· 
den ayrılırlar. Aıker ol"r giderlerdi. Ana babaları 
belleri bükük, gözleri yaılı, tozlu yollarda evlltlannı 
bekleıler, beklerler,. F•kat onlara kavuımadan bu 
fani bayata g&zlerini yumarlardı. 

lımir kışlasında kur'am çekilir, 
Anamın babamın belleri biikülür •• 
Davulla Zürnayı dilğün mü sandın? 
Aıkere gideni gelirmi sandın? 

Havalan milli iztirabın acı ve çok acıkla deıtanlarıdır. 
Bundan belki yirmi ıene evvel (iç: ibat) mecmuasında 

bir iıtatiıtik görmüıtlim.Eğer hafızamda yanılmıyorsam 
bu (Yemen) e (Süveyı kanalı) yolHe giden T&rk a,ıker 
lerine aitti. 

Bu iıtatistiğe g&re 15, 20 aene içinde (Yemen) e 
iki milyon aıker aevkedilaıiı, bundan ancak iki ynı 
yahut Dçy6z bini danebilmiı! 

Rumeli ve bazı Şarki Anadolu villyetlerine de 
iıyanları baıbrmak için gönderilen Tilrk çocukları 
tabii bu hesap ha•icinde kalırlar. Hele bir biri ardı 
sıra açılan btiyBk muharebeler hesaba dahil değildirler. 

T6rk milleti sefih b!r saltanat ~runa boyana kırılı· 
yordu. Himmetsizlik içinde, açlık içinde, sefalet içinde 
kemriliyordu. 

BiUlln vergiler biltüıı ağırl ·ğile Tnrk unıurunun sır
tına çöküyordıı. idarenin bntnn kCSttıJOil Ttırklln 
kadın erkek Tilrkün ardına aarılmıı bir 1nkttı. 

Bize pek dost olmıyan bir mtıellif Fransalı. 
( Diriyol ) ( Şark meaeleıi ) adındaki kitabında 

ıunları saylüyor : 
c Hocalar taazimata ıılabat fermıaına muhalif idi· 

ler. 
Bunlar yalnız bir bakımdan haklı idiler ; ç&nktı 

tanzimat olsun. ıslahat fermanı olsun, evet Tnrkler
dea ziyade Türk olmıyan unsurların bilba11a hıriıti· 
yan uosurlann lıine yarıyordu. 

Çüakii bu yeniliklerle Tilrklüğe Ttirk olmıyanlH 
milsavi haklara . mazhar oluyorlar. Fakat •atana karıı 
tekabbiU edilen vazifelerde fark kalıyordu. Tilrke 
tahmil edilen ağır vazifeler can, mal fedaklrhiı va· 
zifeleri baki kahyor, buna!mukabil hıri•tiyanlara hiçbir 
yeni vazife tahmil edilmiyordu." 

( Diriyol ) çok doğru ıöyliyor, çok doiru g&ıiiyor· 
du. Hıristiyanlar aıkerlik yapıyorlardı. Verdikleri 
vergi Tnrktınkilae niıpetle ( yüzde 1 ) denilecek ka
dar birıeydi. Bu tartlar, bu fevkalide himaye edid 
ıartlar içinde Türk olmıyan unsurlar ne yapıyordu ? 
Rahat rahat inkiıaf ediyordu. Emniyet altında Os· 
manh imparatorluiuna ve Tüık milletine ıuikaatler 
hazırlıyorlardı. 

O kadar ki günü geldikçe birer birer lıtiklAllerln• 
kavuıuyoılardı. 

Her hareketlerinde çay gibi Ttırk kanı daknlnyor· 
du. Bütiln bu tartlar içinde yine biz zalim onlar 
maılumdu. Biz mut•aHİp geri, onlar medeni, mllnev-

ver idiler. Biz taksime, onlar istiklAle liyık garnlOyor· 
lardı. Dahili idarenin itisafı altında haric1 tecavllıler 
ka,ıı nnda Tnrk unsuru ezildikçe, Osmanh imparator• 
lata parça parça kopuyordu. 

ltisahn dereceaini ıu bir kaç milll (mani)den milletin 
atr.andan anlıyabiliriz. Bakınız k&ylil hanımı ne diyor? 

lıittiiim ıeıler ezan ıeıidir 
Ezan ıeai cleiil anam göotıl yaııdır 
Elimi ıakladim deydi dikene 
lllhi tahsildar &mriln tllkene 
Ab ne yaman imiı burçak yolması 
Burçak tarlasında gelin olma11 

Bntoa bu (maniler) Ttırk unıurunua aıırlar içinde 
çektiii dayanılmaı acıların feryadadır. 

Asırlal' içine dlkilmiı milıt yaı ılltunlarıdır. Bua.lar 
geçmiı a11,.lara ,.cı acı bağırmalardır. 

Tilrk kızı ve Tiirk otlu b8yle canları y-.na yana 
bağnırke11, inlerken .• Tilrk olmıyan unsurlar bele Türk 
olmıyan Hıristiyan unıurl., Oımanlı imparatorluğu 
içinde ne vaziyette idiler .. Rahat ralıat zengin l'lu
yorlar .. okuyorlar, ilerliyorlar. Yer yel' ihWAJler çıka· 
rıyorlar, mftatakil devletler haline gelmeğe çalıııyor· 
lar ~e geliyorlardı. 

iddiam? ıize yine bir yabancının bir Frataıız mtlte
fekkhioin kitaljile ispat edeyim: 
( Güstav L&bon ) un " Arap medeniyeti " adını 

verdiği gllzel bir eıeri vardır. Bu eıerin bir kısmı 
ıonlanna do;ru Ttırklere tahsis edilmiıtir. Mütefekkir 
orada diyor ki: 

"Oımanh imparatorlujunun en çahıkan en namuslu 
unsuru öz Türkıerdir. Buolan Türk tabiiyetinde ya
şaaıklırından TOrk unvanını taıımıyan dijer hıriıti
yan, Musevi, Arap, Ermeni unıurlarla karııtırmama• 
lıdır. Ôı T&rkler çok ça1ıtkan, namuılu, kanaatkir, 
m, deni cibilliyetli inıanlardır. Dilnyanın en ceaur 
aıkeıleridirler. Bu kadar yükaek seciyeli bir unıur 
nasıl oluyorda blikftmetlerin en zalimiain en · baya
ğaıının idareıinde zullimler n en dayanılmaıına katla
nıyor. Zalmll g6ıcn Tilrk unıarudur. Ne yazık!" 

Bu kitap yazılalı aıatı yukarı 35 sene oluyor. (Gliı
tav L&bon) vaziyeti uzaktan dejiJ, mem~eketimiıin 
içinden mlitalea etmiıtir. 

Ne kadar t~e111ftfe deter bir haldir ki (Senyoboı) 
gibi bir Alim p.,;, Oniveniteıinin Onlü bir bocuı 
Türklerin muaıırlaımıı kabiliyetaizliiini iıbat yolunda 
kırk dereden ıu ıetirmeie çalıımııtır. 

Fakat koya koya ortaya koyduiu deliller, ıiyaıi 
sokak pTopagandalarındu mülhem ıeyler olmaktan 
fazla bir kıymet arıtıdememitlerdir. Ecl~miyeceklerdir. 

Hakikatler glinete benzerler, örtiil6 kalmazlar.Gilneı 
balçıkla ııvanmaz. ;_,Terkler hakkında ortaya ablan 
devlet adamlarına , tlniveraite profeıarlerine kadar 
tesir eden ıu propagandaları yine bir Avrupalı ıiya
ıetçinin eserile yok etmek iıtiyorum. 

V aklile bir çok elçiliklerde bulanmuı batta bit ara
lık Romanyayı htanbalda temıil etmiı olan( Cuvara ) 
( Tnrkiyenin yliz bit takıim projesi ) •dını verdiği 
eserinde takriben ıanları ı&yler: 

«Tllrklerle hıriıtiyanlar araıında bir kin, bir gayr, 
bir intikam cereyanı daima yaıadı, fakat bir hıriıti· 
yan olarak itiraf etmeliyiz ki buna sebep Ttirkler 
dejil hıriıtiyanlard!r'> 

Diier maruf bir Franııı politikıc111 (Dobel( tanzl -
mattan ıonra; •ıağı yukarı bundan bir aııra yakın 
bir zaman evfel F, anıa bllk6metile T&rkiyedeki yeni 
vaziyeti gBrmek için reıml vazife ile memleketimize 
gonderilmiı. Bu zat hllk6metine verdiji reımt ra
porda: 

Tiirkiyenin bir çok •llAyetlerlnl ıezdiilnl, gBrdll· 
jlin6 ıöyledıkten ıonra tnzlmat lcebatının 1Duvaffa
kıyetle tatbik edildiiini Til·k olmayan anıurlara Türk
lerle müıavi bak taaındıtını bunların meclisi idrreler 
ele, belediyelerde, mahkemelerde azl olduklarını, 
ıiyaıi hukuka maıhar edildiklerini Oımanlı impara
torluğunun mukadderatına Tlirklerle mtiıtereken hi· 
kim bulunduklarını, Tllrkiyenin ılir'atla Avrupalılaıta· 
ğını ıılahabn Ttırkiyedo samimiyetle kabul edilmit 
bulunduğunu anlatıyor. 

BIHln ilmi hakikatlar hunlar iken neden Tllrk me
zaliminden babaediliyordu1 Neden Tiiıklerln yirminci 

aırı benimıemek kabiliyeti olmadıjı ileri ılrlllilyordu. 
BtlUln bu propağandalar Oımanh imparatorluiunaa 

taksimini iıtihdaf ediyordu. Bu propaiulara bilbun 
Çarlık Raıya cereyan veriyordu. 

O Raıyaki 16yle b6yle bir A•rapal rejimi ancak 
1905 aeneıiade kabul edebilıniıti. (Doma) adı verilen 

ve g6ya millet mtlrakabeıl temin edecek olan bir 
mecliı taılAtını açabilmiıtl. Halbuki Tllrkiye daAa 

1939 dan ylni Ruı çarlıtıadan GG ıene evel mua11r 
de•let prenıiplerini benimumiı balanuyordu. 

· D•••m edecek· 
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Şehi~r Haberler·~°' 
-· Ziraat Bankasile Manisa Be- A • T • 1 ıediyesiarasındaanıaşma oıdu razı ~1 evzıa ı Gazi G nU 

!'danisa ( Huıussi ) - Ma· halletmiştir. Şehrin belli başla ff T•• k K•• ı•• •• B D k Y G ff-)• -· 8~ 
nisa belediyeıile Ziraat Banka yerlerine umumi helila; yap• er Ur OV USU eş e ar arın ece 8 kevİnde 
sı umum müdürlüğll arasınClı, tırılmığa baılanmıştır. A • S L?• b• OJ k ••k M • Y J 1

' 
•u istikrazı tak•itleri noktasın Su itini muvaffatıiyetle hal· razı Bul 1 BCB Y:U erasım Bpl 8C8"" 
danbir anlaşma yapılmııtır. Bu leden belediyenin ön plinınd·a Dahiliye Vekaleti, yeni iskan için 300 metre murabbaı yere Yar~n gece aaat 21 de Müsabakalara Türks~or~ 
anlatmaya göre Manisa bele yapacajı iıler telefon ve elek· kanununa göre bir bai ve ev veya yapı yapmak üzere Halke.vı ıalonlarında (Gazi lay ve Göztepe güreıçU• 
diyesi, bankaya her sene trik iıleridir. Evvelce, Manisa meyvelik dağıtma talimatna- boş bırakılacak ve bu yerler gecesı ) teı'it edilecektir. IQ tirak edecektir. Alt•~ 
10,000 lira tediye edec•ktir. elektriğinin lzmir elektrik ıir· mesi hazırlıyarak viliyete g6n· imor edilmiş ·sayılacaktır. Eylül, Tük güreıçiliğinin ıeref Göztepe bir tim bııl' 
Bu anlafa:tadan sonra Ziıut keti vasıtasile yaptınlmuı dü· dermiştir. Talimatnameye göre imar başlapgıcı ilk ekim günü olarak kabul edilmiştir. Türkıpor ayrı bir tim b• 
Banka11nın Maniu belediye şilnülm11t: fakat bu ıirketin; muhacirlere, naklolunan)ara ve tarihlerinden hesap edilecek· 19. Eylülde Tllrk milli güreşçi· karıı karşıya kalacakl 
varidatına koyduğu hacir: fek dünyanın hiç bir yerinde tat- yerleştirilecek göçebelere ve tir. Üç ekim dcvreıinde imar lerı .. Italyan .milli güreıçilerini Mllsabakalar şunlardır: 
edilmiş; belediye tediyatı ioti bik edilmİJeD bir tarife tatbi- yerli halka bağ ve meyvelik etmiyenleaden verilen toprak maglOp etmııler ve bu mes'ut 56 kiloda Kemal [Tftr~ 1 
zama girmiştir. kini teklif etmul : teaiaat yapmak üzere bet deku'a geri alınacaktır. ırnn~e Gazi Hazretleri atadı Mahmut [Altay) Beyler, ş 

Umumi ıu tesisatı ıona er· maarafı olarak ta büyük bir kadar meccanen teprak veri · iskan ırören çiftçiler vo teırıf buyurarak mllsabakaları loda Kasım ( Türk•P"' 1 

diğinden evlere ıu taksimine para iatemeıi; bu ıirkelle an· leceklir. ıan'a\kArlar en az ikiıer de· y~kı~k haznrlarile neı'elen· Nuri Altay Beyler, geı' 
baılanmııtır. Hergün sabah iaımak imkialarını ortadan Bu topraklar ftç yıl içinde kar bağ ve meyvelik yapmak dırmıılerdi. Bu mUnasebetle kiloda Muharrem ( Türk 
ve akşam caddeler sulanmak- kaldırmııtır. Yeni bir anlatma imar edilirse, imar eden na· mecburiyetinde bulunacaklar4 yarın .gece lzmirliler, müstes- Salih (Altay] Beyler, 66 
tadt!'. ile ve su kuvvetinden elektrik mana meccanen tapuya bai· dır. Yerlilere de kiiylerde, bin na bır ~ece yııayacakludır. da lbrahim [Tfirkspor]" 

Manisa belediyesi, ıu ihti· istihsali suretile bu işin hal- lanacaktır. Verilen · toprağı iki evden azlık kHabalarda ve (Gazı geceıl) nln progra- IQsi (Altay] Beyler, 72 
ya~ından ~onr• •• m~deai ıehir· ledilec~jl zannolunuyor. Şehre yıl .iç~nd~ imar eden!ete, ta· etrafı genlı ve mll1&it üç bin mı Mıa~ka GDreı. Heyeti ve Yaıuf [ Türkspor ] -
lenn bfiyuk ıhtıyaçlanndan otomatık telefon getirilmesi lebı uzerıı:>.e on dekara kadar evden faz1a kasabalarda aile Halkevı ıpor komıtaıı tara- [Altay] Beyler, 79 kilod• 
Hyılan umnmi helilar işini de de muhtemeldir. toprak verilecektir. Bu lop· baııaa ikiıer dekar hai va fından hazırlanmııtır. C. H. F. ıeyin Mustafa [ Türk•I'°' 1 

rakla d o I • • d . Uumumi kitipliil de bu mil· t .1 (Al ] B 1 sf 

M h b 
• K k r a gene Ç yı ıçıa e meyvelık yaptınlmıya çahıı b k I ımaı tay ey er, 

U &Se el aça ÇlfM imar edilirse, imar eden na· lauktır. Bıt ve meyvelik yeri ~ada a ~rla çok yakından ali· loda Safi [Tilrkıpor) -

H 
• T k• d•ı• mına tapuya bağlanacaktır. ahp imar etmek hakkından a M-.: ob m~ştur. ri [Altay] Beylerdir. ,.• 

ususıye a ID e 1 ıyor işleyen veya amele iılete- bGyük ve kiiçük bOtiln memur• p .. b.a al~r~an. evel Vali A l rıf 
Bütçesi tasdik edildi Bundan bir müddet evvel rek hağ çubuğu meyve fidaoı Iar da istifade edebilecek- ( •Gfa. ır nu. u) .ırat ederek steri muzıkala 

B T 
· . t h kil · . azı gece11 nın miniıını K l · 

Villyet muhaıebei hutuıiye ergamanın uranla aahiyeaı veya o umu e meaı ve bun- lerdır. anlat ki d 0 d onser erı · d A 1 d 1 b V aca ar ır. n an ıoora / 
yenin malt aene bntçesi. taı· cıear111 a yazmant çayı va· arın en az yQz e a tmıt eı aJl ve kaymakamlar, lü6m Aık 1 b d 1 fklll Torino, 17 ( A.A ) 
dik ediler.ek vll!yete H!de diıiade bir rakı fabrik111 jii- tatmuı olması, yabani siaç· yetiştiren her mıatakada en 1 erk an Go a. 

1 ı H m~rRıını Mussolini stadında altı 
d 1 f d b 1 kil • • b 1 1 k ça aca ve ureı eyetı e· 

edilmiıtir. Bnt~ede liiç bir arma arımız tara ıa an aaıl · ar • auı ı_ıe un arın aıı a· enar ve ıapa köylere vana• isi Vali p , k aıkert muz.ika tı 
değişiklik yapılmaau• aynen mıf; kaçakçılardan bir kıımı tılma11 ve aıılatılanlardan yüz · c1ya kadar bağcılık inkipfını ~1~•. nın nut una ü t k b. k " .,, k 

1 
v d • . CI 

1 
• cevap vereca&tır. m ı ere ır onser 

kabul edilmiştir . ~eni bfitçe· gece arau ıgın an ııtıfade e a tmııının tutmuı olması, behemehal temın edecekler Ga. H 1. R • 1 • . . ,,J · .. . . ed k k ff k 'l · · d'I · ı d d' - . 1 
uret eye ı eıa nın nut· ve konserı bızzat mu••"' 

nın gelmeaı Ozerıne vilayet ere açmaya muva a verı en yerıo ımar e ı .mıı o - para e en ıger mey.velerın k d O . . • ft• 
dahilinde ırenif bir imar ve olmuşlardı. Zabıtı, firari rakı iluğu~u ıröıterecekt~r. t~mimiae dikkat edecekler• h::iy:~ ;d::.'.~ · m:r~~c'dinf e"..~. Maa~anyı ıdare etmıt ~ 
yol faHliyeti baılamıı ola· kaça~çılarının arka11ndadır. Ba~ ~e -yvelık ekmek <lır. Bailık ve meyvelikleri cek ve mtlıab8kalara baılana· mu~ıkalar araaında 1! caktır. Bu ıene viliyet dahi· Fırarılerden TDrkmen Haaan ıur~tıle •-r edilmek ~zere bozanla~ Adliyeye verilecek· caktır. lngıltere, Almanya ve il 
linde çok ml\him itler görtile· ~av.. •e haaaa ça•uıun ye· verılen bu yerlerden bir aile lerdir. .. • .. takımları da vardı. l(o 
cak; iktisadi noktadan IOzumu ğeni M.ar~t buaclaa e.vftl ba~ı K - ' . in cı· rler altmıı bin kişi buluo.0° 
görlllen Jtni yollar inıa Ye auçlar ıılıyerek Manuı, lzmır emaluaşa da Sümer Bank . . -~~ 
taruir edilecektir. Bu sene ve berıama bapiunllerinde A Eskı mulıanpelet'l 
inıa edilecek yollarla Izmirin me•kuf kalaııttı. Bıııiların ya· rıcılak Hazarı Rusyaya ihraç kongresi 
bir çok viliyetlerle mu•asa- kalanmaaı g6D mea'eleıidir. Kemalpaıa kaılıınela IOD Sümer Benk tarafından ıeh edı·ıdı· Strasburg, 17 ( .A) / 
lası temin edUecektir. • ~ ' ••• zamanlarda arıcıhğa karşı rimizde bir yerli mallar pazarı k. b. • 1 b"" J"" le 

Muhtelif devair blltçelerfnin Sılah büyilk bir heves uyanmışlar. kiişat eClilecek ve kOıat risml Sovyet Rusya ticaret mü t m~. ·~ıpb.e~ ~r 
1

.g• so' 
t • t ıı · t • d'I i . 23 E ·lül p ü ü 1 . ... . meıaısını ıtırmıştır. • evzkı cel ve crı ·ıanhzıml e ı mı tacım ak vas k ~öy iktısadiyatı noktası adan akt > aur 1 n yçı a ~euılligı tarafından lımir seye tekaüt nazırı M. Jtı 
ve aza ara aı ava ename- 'S' ~, 8 enemmiyetli g6rülen arıcılıgvın c ır. pıya .. t.ından satın alınan in· . . . . 11 ı h il · .. d ·ı · ı· - • .. · 1 b. S rıyaset etmışhr. Birhk 
et ma a er1ne gon crı mıt ır. Din gece aabataca ıehrin inkiıafı için mahalli kayma- M •• l h J cır er, ır oyy:et •apurile ,. • • .. ... . 1' 

muhtelif yerlerinde yapllan kamlıg" ınca tedbı·rler alı t U 8 5515 ar Ruıyaya gönderilmiştir. Ruı· katıbı soyledıgı nutuk 1 

K 
·ı,.h nmıı ır. 1 d.. d · o.1 ' • 1 · · h I" ,., aza il a araıtırmasında Keçeci· ... - .. T ı.k•k t ar, UD e pıyaıaua muame renı~ .•ş e~ını u asa 

K 
lerde Yaıar oğlu Halim efen· e 1.: 1 8 leye girişmitler ve incir ma· demıştır hı : ı-

Urf DDD dinin nzerinde bir kama, Kar- idare hey' eti Yapıyor ğazalarını gezmitl"rdir. Milba -:- .. E~~i .. muharipl .. er. ··~ 
Çankırı çarıııında Mahmut ,ıyakada Sadık efeadi•in 6ze- . • , . • . . • . yaata Perıemb" gtlnilne kadaı dahılı ıtılaflara man• 

ojlu Oımanın kahveıinde bir rinde hir bıçık, ikiçeımelik· _ Viliyet ıdare bey etı, her _Yuk.ı~k ~ı~aat Enstıtule~ı izami ehemmiyet verilecektir. ve iktisadi ve ahliki . 1 
kaza olmuş; kahveci Oıman te Kemal efendinin &zerinde gun aabah ve agledeıı ıonra mut°M~d~~ıdz~h Mıntaka. Z~· Perşembeye kadar daha 400 mayı temin etmek içıO 
efeedi ayaaından yaralanmlı· bir tabaaca bulunmuıtur. Za- olmak üzere iki defa izidan ır·aka üt b u uFtii. hzeyz~ıncı- toa incir mübayaa edilecektir. maktad1rlar. / 

o R • b . • . d . ı m • asaısı erru , ıraat .,. - ----
tır. Kaza kahvede oturmakta bıta taıınmaıı kanunla yaaak amı eyın rıyeaetin e lştı· Mektebi Müdürü Hilmi ve A4 Ruıların lımir piyasasından M Ş • d 
olan Süleyman ojlu Hüıeyain edilen bu cerh aletlerini mu ~alar yapacaktır. Bu ıuretle merikada bağcılık ihtisası ya· mühim miktarda nlek milba· • UŞDl11'. ı 
tabancaıını kurcalamasından sadere etmiştir. ıdare ~ey'etinden fazla mik· parak gelen Şemai Boyler, yaa edecekleri de anlaşılmııtır. 'feşrinisanitle rıırl; 
çıkmııtır. Yaralı Memleket Emniyet müdürlüğü. polis tardı 11 çıkmaktadır. dün Burnovada zeytiocilk tet· Sovyet Raıya ile hüküaıtıtimiı . d k 
hastanesindedir. salihiyeti kanana mucibince kikah yapmışlardır. arasında yapılan son anlaıma gı ece / 

00 

•• - • bu gibi cerh aletleri utaahrı lf ' Ziraat M~kt_ı;~i ~eyt~nlii} ilze~ine ~lıi mem~ekelin ~üte· Cenevr~. 17 ( A Al ~· 
Muessıf kaza clıı .. 1u •urette ıriı hapaiade aaoonya ya Da. nü'."une zeytınlıgı h~lıne .•frag ka~ılen •.hraç ~e •.th~I vazıyet- vuslarya mahafiliud• .ı 

. buluaduracakbr. Ba gibi ıatı· k t edılece~, ay!ıca genış bır sa· Jerı tanzam edalmııtır. Bundan olundoğaııa göre Baı~' , 
HdalkhaapınarAl~Y°!' .fahrık~ aı.rın taba•ca, bıçak ve ıair mD Sa IYOrDZ ha ıeytıa fidanlığı olacaktır. ıonra Rusyaya daho fazla Şuşnig Teşrinisanide f 

ıı1l a cı ı ısmınde bır lit ud ı · l · d' . ·h t k t ' . . ı ı mevc e erı eıpıt e ıl· Pıyaaaya gelea yeni mahıul Ası• Talebe ı raca yapmamız miim lhı giderek Fr.ııınıız devle 
amele makıaeaın kayııı kop· mıt' tir ki k f. ö -r k olacaktır 

d 
.. · pamu ar ço ne u g ru me · · larile görüşecektir. 

masın an agll' ıarette yara· tedir. Pamuk rekoltesi 30 000 Karataıta, Erkek Muallim • • ... 
~~~··~r. t Yaralı hutaneye Par.a balya olarak tahmin ediliyor. mektebinde hir talebe ırarip Köy evleı:i 

• 111 mıı 1:: • • • K k J ., Yağmur tehlikeai zail olduğu bir bi~ise çıkarmıştır. Mektep Kam.biyO ,J 

Ç 
ı k aça çı 121 takdirde bu ıeneki mahıuliin talebesıaden Ruhi efendi is- Boyanıyor f ~ s ,.r 

a JŞ an . bmir paD&JUID& mıJ lefhi· ıiirraı tatmİD edecek bir tekil minde bi!İ ~U sene llDJfta ip4 f • ·14 t' d b·ı· d k' ogiliz lirası 621,,- J 

K k 
. l t9 . . ka kaldıgı ıçin b ır zmır •• ye ' a ı ın e ı p p 8 1 l ,,,.., avma amlar ruıe ıe en • ayram efendı ıı· alac:ajı aala11lmaktadır. 1 - hk -- ----.· a_:"t.!__ m~2m· bilumum köyler ve köy 1 i rangı ' fi. 

J minde bir zat Tiirk paraaıaı J 1 · d . ere a aret amız sözler sarf • , ev er ' M .t\rk 50,00 ,..,. :J 
Kuşadaıı kaymakamı Dili· koruma kanununa mubalif o• • aponyaya zmır en• mlihım etmiı ve hakkında mavakkat ~edoııı • ıolıirlere yakııık ahr Florin 85,06- ";ı 

ver ve Bergama kaymakamı lar k 78 l' k 'rt k mıkdarda takaı ıuretde pa · tart kararı veıilmiıti. bır ıekiWe badana " boya JJ~ 
Fikret beyler yazifel • d 

1 
t • . ıra p~r; "t' ma muk ihraç edilecektir. Maka· Tart karar•daa mlJliber ile temizlenmektedir. Vlllyet, Dolar 123 - ı•' 

g
•

1

• t•r..ı!J.lerı· ~ayretten edr~~a e d• ehmıı ve mu 
1 
a azata fumdao· &ilipde J•ponyadan Türkiyeye olan Ruhi dendi, midlir mu mülukıta gönderdiği bir ta· Liret 10131_.., ,,.' 

u ... cua ıo ue yı u jı memar arı ra m an J po • -• k • i Reı·t b · r.- ı- h ·md k" · · " 
k 

... 
1 

t t kd' d'J u ...ız_ k 
1

_ a n sanayı eıya11 g .. ece •avın 1 eyın "'4eıwe Ü· mı e, , oy evlerıaın bad•na lavinro fraugı 41,00 ....... 
ve a e çe a ır e ı m_,.eruu. ya a .. llalfbr. Bayram ef sulh r tt'"'

0 

• • • ~ 1 . . . . · ır • cum e ıgı ıçı,n ubıtaca iılerinioıa daima göz önünde BelçikR frangı 5,36__, ~ 
malıkemuıne Yerılmiflir. uakalamnıtbr t t l b'J..l! il • t• ,,_.. ~ ~====~ ....... ~~ ..... "-::"'llllİİlllllll .. ~~~ .. ~~ ........................ ~ ..... '' ...... lllll .. · ............ ~u~u~m~aaa~~·~m~r~m~ıı~ır~ ..... ~ Kuron çokos. 5,05 ~ 

Ze-... ek R kısı • Nefaseti ve nezafeti itibadyle her ycır. e 
1 

yu a • rağbet kazanmqıtr. ~ 



llMIR POITAll 18 EYLÔL l 934 

Mali ve Ticari Haberler 
16 Eylftl 934: Pazar günü yapılan üzüm ve incir satıtlannın alıcı Te satıcılarını gösteren liste 

, OzOM l•h 
8~ ;aı Fi. Satıcı Alıcı 34:9 Paçal 6-13 P. ve Sabah M. Firma 

t lluhtelif 19 M. ve O. ş. Remzi 154 Elleme 6,25-7 B. Snhami J. Kohen 
aJı l~ » 12,50 Kohen Bira. » 16 Paçal 5, 75 B. z. Ali Ş. Riza 
·~oJ la » 17 ,lSO Menemenli H. » 92 Elleme 7 Feher » 
ıçU 

6 
» 10,rJ0-15 Portakal Z. M. Firma 28 Muhtelif 5,75-6,508. Snbami Şeşbeş 

~~ ~ » 14:,50 Başlı Z. L. Recyo 37 > 5,:-ıa S. Şükrü ş. Riza 
b 

10 
» 12,50-14,50 Beşikçi Z. ş. R. 717 » 5-13 Keıkinoğlu M. }.,irma 

cıkl 8a » 18 Suphi E. .» 329 » 3,20-8,20Yahya Kerim » 
ı~ » 19,50 H. ve O. Jiro ~5 » 6-10,50 1. Şinasi K. Kazim 

ftr VG et ra.. » 13,14: S. Hisarlı A. K. Z. 4:3 Paçal 5-6,öO M. Alalof 
er, ~ 
porl tı » 10,25-16 Jakinyon \.M. Firma 755 Muhtelif 5-13 NaziHili A. H. Naınına 
ge_, g » 13-15,50 M. ve C. » 105 Elleme 6-7 Ş. Kırispin M. Firma 

n;: 16 » t4:,37,5-15,50 A. Nacı Trifonidis 187 Muhtelif 5,62,5·10Tarika bira. 
tı » 15,50-19 A. Riza M. Firma 83 » lS,25-6,50Şer\>etçi z. 
&ı >' 12, 75-13, 75 E. B. Süleymanoviç 14:3 » 5,20-8 B. z. Sabri 
~ » 16,50-lS 1Jmit F. » A~ağıdaki Keskinoğlunun satı~ları dün ya-

ıod• » 15,25-16 M. Hıfzı » pılmı,tır. 
•P0

' J » 13,7 5-17 Kohen B. M. Firma 5 Süzme 13 s1 
» 13-14: K. O. Zade K. Hüseyin 33 » 12 

)) 

)) 

)) 

)) 

Keskinoğlu H. Cemal · · 
» Nazillili A. H. 

» 14:-15,50 Kava1ar Z. K. Kazım 10 » 12 » Yemişçi zade 

237 
24 
23 
~o 

1 °"°" DO 

24 
373 

14 
(jl 

15 
~00 

50 

6 

3,3125 
3,37 ,5 
3.37.5 
3.31,25 
3,40 
3,40 
3,31,25 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,55 

Aroa 
Oimil kardeşler 
İnld~af 
Yalıya Kerim 
O. Taranto 

· Fesçi zade 
H. Hüsnü 

)) 

Bakla 
B. Suhaıni 
H. Hüsnü 
Jaldnyon 
]{ara oğ·lan z. 

P1Jibeli Ali 

Nohut 
5,75 Salih Nuri 

Eski satıstır. , 
Fasulye 

22 Söke 7 Beşikçi zade 

.A rtur Laf on 
)) 

Artur Lafon 
Paji 

Topçu oğlu 
)) 

Paji 

A. Muhtar 
)) 

)) 

H. ve CeqJet 
.A.. Muhtar 

Alazraki 

Mir Ali 

» 13-15 B. Hancısı G. Abdullah 118 Naturel 5 » Nazillili .A.. H· 100 
» 12, 50-14 H. Ali Z. Cevahirci Z. ~""""'l"V'V'""""'"""""" ............ ~~~"""'~~~~~ 

Pamuk çekirdeği 
2,fiO JJiitfü Sabri Bar Maynıon 

» 13-13, 7 5 F. Sabit Alazraki 17 Eylftl 934:günü satılan zahire, hububat-ve saire 
» 12,25 Ata Zade Besikçi Z. 
» 10-13 Kadri Zade Trifonidis 
» 14:-16 Kuşakcı z. M. Firma 
• 12,75-14 Tal'ika B. Akosman 
'> 14,25 Çam belli M. M. J. T. 
» 12, 7 5- 13,50 Şükrü z. Süleyma 
» 16,62,5 ş. Bencuya » 

» 14: R. Şükrii Soları 
» 14, 75 .A.yvazoğlu I1. Recyo 
» 14,50 Ümit }". Cevahirci Z. 
» 10,50 İnkişaf Al bert 

ltp~a 13-15,75 H. Alalof M. ~"irma 
-lthtelif 9,50 D. Hububat M. J. T. 

8 » 11,62,5-15, 1 öM. Hilmi M. Firma 

Baiclay 
100 Ton Denizli 4,50 Ziraat B. A.. Muhtar 
100 » Dinar 4,50 » '> 
123 U~ak 4,26 M. Akif H. Süleynıan ıu. 
60 Yerli 4,10 E. Nezir » 
62 Utak 4:, 17,ö Akşehir B. » 

117 > 4,17 ,5 Yağcı z. » 
37 Yerli 4:,15 IstiklAI Mümin 

125D.P.karanfilli 3,20 M. Akif H. Süleyman m. 
26 U 'ak 4,0l> Gülmez z. » 
50 Karağaç 4:,25 Mikalef Filibeli Ali 
50 » 4:,25 » )) 

Kum darı 
l » 14-16, 15 H. Hiisnii » 

)( » 13,50-14 · Müs. Ali K. Kazim 
g ·Pa~a 10, 7 5-19 ~1 uhtar z. M. Firma 
8 » 16,50 S. Kohenka Muhtar z. 
~Uhtelif 14,50-16,50H. İbrahim M. Firma 

» 13,25-14,258. kooperatif » 
~ 12,75 M. N. şubesi . A. Muhtar 
» l 4:-15 L. Sabri S. Emin 

7 4,87,5 Yahya Kelim Alazraki 
13 5,37,ö Nazillili A. Haydar A.lyoti 

~ 

1 5,25 » )) 

38 5,25 Balcızade )) 

16 5,50 • Feher A.. Muhtar 
50 5,12,5 Hasan Nazmi A.Jyoti 
99 5,12,5 M. Akif )) 

& lt » 16,25 Mikalef » 
• tJ a lt:·Pa,a 8-10,50 M. Kibar » 
tıl'i# & Uhtelif 21,50 lstikHU Cevahirci z. 

» 12, 7 5 M. Arditi Tirifonidis 

13 4:,62,ö M. Hilmi Kaldıron 

2 4: » )) 

4: 4:,62,5 Zeki )} 

12 4:,25 Tütüncüler B. Kaldiron 
» 14-15 R. Kohen ş. Riza 41 4:,75 S. K.ohenka )) 

» 11-16,50 P. hancısı D. Arditi 33 5 H.Hüanü Alyoti 
» 12, 7 5-16 F. ve Muammer » 200 ö,25 M. Arditl )) 

Pamuk 
~5 J>rese 38 ş. Bencuya Ş ırk sanay·i 

25 )) 38 )) Pamuk mensucat 
19 )) 38 K. Kaziın )) 

;~~~~'""""'"'"""'-'"'~ 

l 7 E~.,.lftl Pazartesi günkü ii.zi.inı ve incir 
satışlarının hult.sası 

••• 
. Uzüm • • 

ıncır 
' Çuval K. S K S Çu" .. J K. S. K S. 

406 F. Solari 13 50 19 50 ıG51 S Remzi 5 13 
472 Süleymaoo 12 18 50 1340 Jiro ve tll 5 12 
344 M. Taranto 10 14 62 163 J. Tar.anto Mah.5.15 6 25 
110 K. Kazım 14 50 18 126 N. Ah H•ydar 5,50 6,25 

114 K A. Kiz. 5 12 
· 87.5 Trifooidis 12 75 l5 50 104 F. I. izfi 5.37.5 62,5 

87 Cevahirci 12 50 15 50 99 8 . T t 11: 13 
68 C ı d ı 6 ı 7 50 

ran o ., 
e ir ia 

44 Akoıman 14 25 13 50 76 H. Şeıbeı 6·75 12 

130 Ş. Remd 13 25 20 74 Y. J Tallt 5 8 
,. 89 M Şat 5 7,50 

32 M. Kibara 14 14 75 47 F. P•keu 7 50 9 
22 z. Hüseyin 11 12 50 44 o· H b ' 
15 A. Muhtar 14 75 24 75 ıoar ~ u. 63.75 63.7ft 

S G 1 l"' 50 12 50 26 B. Alyoh 53.75 53 75 13 
0

. omed. 
1
7 17 17 Ş Rı. Halef. 5,75 5,75 

11 •y.aman Fı 
2 12 25 

5'270 Dünkii aatıt yekaaa 
9 Ernıa ve . l 
8 O. t.gli 10 50 12 1 3 Ş. Riıa blf. 14 14 
7 Kaptan N 13 50 13 50 1868.5 Dünkü ••ht yekdau 
B n sat 1~la rı u alıcı vo satıcılarını gösteren 

liste yarınki niislıamızdadır 

Liverpolda 
Pamuk 

15 - O - 934 Telgraf 
T~şrinievvol h~Rlinıi mnllarrn 
heher libreRİ 6 pena 80 san

tirncli r. 

Nevvorkta 
pamuk 

15 • 9 - 934 Telgraf 
Teşrinievvel te~limi 

12 sens 71 pen"1tir. 

mallar 

~ parasız iş - ilinları 
ı~lr Postasının Bu Y en~li~ Okuyacalann Çok işine Y arıyacaktır - ~afsiliitı Okuyu_nuz 

l' l>ostası, kıymetli okuyucularına bır hız- 2 - EY, cllkkl•, ana •• bai balaçe ıatmak veya almakılaı.ım~rı, beher defası ıçın 2 kuruş damga pulu gorıderılecclaır. 
ti, "'•heusa olmak üzere bir iıtiyealeria Teşekkür, z~yi, ovleuuıe, öliiın, doğum, nişan-

~ fı ~ A iLANLAR 3 - OtomoWI, a.,_. nleaplt, kayık, undal, motör, canına gibi ilanlar ~i1ndiki halde resmi i ' tuılar 
~.. ~RASJZ cliklt •• fototraf aaaldaelerl, raclJO, •• •11aa1, gramofon, Liıııitet ~irketi tarafından kabul ed.ilm kterlir. 5 v, ~'tl kitap •• mobUye almalı: ••P tatmak iıtlyenleria ' . . . . . 
ı~ ~·· 'c;nıı,tır. 4 _ Atça, •• ldsmetçW olmak ••Y• almak iatiyenlerin, Ay sonra mukavelemızın lıı~amı~~a. ~u g~ lıı 1_J!i.n-
,ı linde]ik hayat ihtiyaçlarından olan 5 -: Mini.biye, maalHa, mmild •• reıim muallimi ve l~rı .<l~. meccanen neşredebılec~gınnzı şımdı<len 

hi~ . .. . . . . aalre 11t1,.alerle ba lfl•rl yapmak lıtiyealeria . . bıldtnrız. 
· llıetçı muşterı bulmak ıçın karıle- 6 - Uıta, m~ balaP ... , J•~•a, boyaca iıtayenlerın, Müracaat ınahalli · lznıir 
~ b 7 - Çırak, kalfa •-'" latiyealeraa, · 

~i. u sütundan çok istifade edecek- s - vuau..ı.,.. .a1a ... 1tecU1k ••1a mubuiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
Postası ilanat 
Yah t.t 're le-

'1 1 '(.: memar lıtly•lerla 
' 't lf arayularm rl•••ncelderl ua.ıan meccaaen neırede- fon 3952 . 
"' '' cllldıb ldraJ• yermek veya kirelamak iatıyen- cejis. Veya dogrudan dof!ruya ikiden dörde kadar Casıbrılııarındo 

Bu il4nlor J - 4 ....,.. ~1ecM H yalms 1caç tkfa neıri Ticaret Matbaası fevkinde ı~mir Postası idarelıancsi. 



SAYFA 10 

Ankara'da 
Halk iş idarehanesi 

Polfs noktaiı kar~tsında dairei mahsusa 
Telefon: 2037 

Ankarada: bilumum veklletlerle ıurayıdevlet, kazanç ve 
bina vergileri temyiz komisyonlara, gllmrük ve inhisarlar ve 
iktisat dairelerile mahkemei temyiz ve ıair devairi reımiye 
ve huıusiyede görlllecek her hangi bir iti olan veya ileride 
olacaklar itlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKAU.A' da: senelerden beri bu itle me,gul olan ve 
muntazam teşkilata malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA 
NE ... I ne vermelidirler. 

Emlik ve emtia komiisyonculuğu, yazı ve tercUme ve bunı 
mümasil bilumum itler yazıhınemizce yapılar. 

Adresimize bilba1&a dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden itlere garanti gösterir.) P. 678 

ııııııııııııııııııınııııııııııııııınıııııınuıııınıınııııııııııııımlllUlllHIWllUlllllllllllllllUIWlllllUllllllllllllllllllllllUlllllll 
iPiyasadan40para fazlasına~ 
§1 Mübadil Bono'su alıyorum:: 
= Mubadiller! Aldanmayınız! . Bazı simsarlarla birtakım:: 
~sarrafların anlaıhğnı haber alıyoruz. Size bonolarınızz= 
~için en son ne fiat verirlerse 40 para faılaıına bana 
egetitiniı, Hhn alırım. Benim fiatım peıinen piyasadan 

40 para faıla olacaktır. 
~ Bilumum mubadil ve ğayrimübadil bonolan, hi11e 
=senetleri t ohvilit emlik alım satım itleri, tapuda, banka·_ 
f§larda, devairde iştekip ve intacile itigal eden. ~ 

§ Mehmet Ali ve Rifat kardaşlar 
5 Müracaat eden zevata .. her tiirln teahilit göstermek· -
:;tedirler. Tdefon:3177 P. 600 
uıııııııııııııııııııııııııııınıınınıınnıu-_..ıuuıuııı••ııııııı~ 

SARDA Elbise Boyahanansi 
İzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa · 
nın en büyük boyahantlerinde sekiz sene tahsil glirüp 
şabadetaameler almıt olan boyabanemiz mutaba1&111 
muhtere m mlişterileri için teminatbr. 

Bilfınınm tesi~atınıiz asd ve nıiha1tikidir. 
Temizlenmiı boyanmış ve Utülenmiı elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni ıc:kilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müıterilerimizi iatlfade ettirmtk ınaksadı· 
nuz yaz için ayrıca tenıillt yapacaiımızı da bildiririz. 

1 
ADU~;s Sarda boyahanesi Saman iskelesi 
'f elefon şirketi karşısında No. 21 P. 988 

!zmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

Bedeli Hbıkı Lira 
Narlıdere eski mezarlık metkiinde 250 ağaç badem 63 

« ,, c c 4 dönnm bağ 15 

,, " " " 1 O c tarla 1 O 
Balçuva ılıca yanında 2 donnm Kiğıtba~e tarlaıı 31 

" Mil ıhca11nda armzi ve •i•çlar 100 
Kilizmanda 10 d6oiim tarla );3 
Emrezde 15 > " 5 
lzmirde Kavaklı pınarda 20 döDüm tarla 7 
1 darei hususiyd vilayete ait yukarıda yerleri gösterilen bağ 

ve tarlalar 934 senesi Teşrinisani iptidalarandan 937 ıeneai 
Teşrinievvel gayeıine kadar üç ıene müddetle icara veril 
mek üzere müzayedeye konulmuıtur. 

Taliplerin 3 · 10 934 Çar1amba giinll ıaat 9 dan 12 ye ka-
dar encümeni villyete gelmeleri. 3~ P. 696 -Zeytin yağı fabrikalarının 
nazarı dikkatine: 
T icare thanemizde yerli: mamulatından her boyda Avrupa 

mallarından daha dayanıldı örlilmüı ot yağ torbal ı? rımn 
mevcuttur. Fiyatlarımız ini torbalardan daha uc11zdur. Arzu 
~den le r numunesiıı i ticarethanemizde göıebilirler ıabş şera· 
ıtin de teshilat gösterilir. 

Jzmirde Keten çaı:tı No. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

Balıkyaiı Yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

içeceği niz en iyi kuvvet, iıtiha ve ğençlik iliçı 

Kirıa Lütfi'dir 
Her Eczanede Bulunur P. 610 

En son sistem tabı 'J9v~~Jmına mallk, Garbi ıyeıefon = ~9s2 tı.-
A d 1 ilk J Ü • d • elgraf: Tıcaret Ma na o unun en mu emme m essesesı ır Izmir 

-~~ 

R ki• k • Her tül'lü hisse senetleri, etiket, ticari evrak 
en 1 Ve ~en SIZ bnz enısalsiz bir ~ekilde yapıhr. 

l ucuzluk, nefaset. ıür'at, İn 1 Resmi ve ticari defterler 
ltizam müessesenin tiandır. Ucdz, s:1ğlam ve güzel kasa, defteri kebir yovnıiyo, 

1 
Her talebe hemen her t.ürlü Belefliye Köy cleftorleri basılır. 

cevap verilir 
Qir tecrübe ile hakikat anlaşılır 

'' Bahar '' Yaz sıcağında 5 damla hakiki Bahar kolonyası tabii 

bah .r koku ve serinliğini yaıatmağa lı:ifidir 

25 kuruıluk cep fİşeıi bile vardır. 

Yalnız ( Ferit) isim ve et ıketine dikkat)tmelidir. 

Talk Parfüme • Kokulu Talk 

-- Ferit --

ilk mektep kitapları 
Tarih kitapları dahil olduğu halde bütün ilk mekl 

taplarımız gelmittir. Bu kitapların lzmir ve mülhak 
toptan aahı hakkı münhasıren kütüphanelerimize veril 
Kitaplarını tamam almak İ•teyenluin milessesemize iP 

atları 
ikinci beyler sokağında Kemeralhnde 

83 No. da Yavuz Kütüpbıneıi Mektepli kOliiP 
p. 

Güzellik - 1 ölçüler ka~ 
l•st•l ene Mucibince sağlam, 1 Y her çeıitteo teraziler 11 

HANIMEFENDl ; bir gün gi- ıiparit kabul olunur. 
diniz Keçecilere, Arzu buyuran zeva' 

Baıınızı yaptırın ıiz de Minik ren veya ıifaben : 
berbere lzmirde - Tepecikte 

Saçıuızı parlahnız. luvırtıuız terazi imalithanui 
lül 1 .. 1 Ahmet Şevki matboğhı•• 

. . e u e acat edebilirler P -
Sıze baıka güzelıık verecek 

bu ondüle 
Kaıınızı ~ktirip maniknr yap· Manisa Ot 

Müsteciri: SALltl tırınız 

Çilleri lekeleri kılları attı· lımirde en ferabli. ~~, 
' ' t 1 M · telıP rınız. UCUZ o .e . anıta o i-' 

Sıtkı beyin elinde cilt hof defa mısafrr kalan da 
Yaz sıcağından dolayı sivilce, kızartı, yanık, piıik, renge bürünür teri~i olacaktır. 

ter kokuıu ve yajı clerlaal izale eder. Yiizü . iiz ıimdikinden bin kilt Fıatlar 25, 25, 50 le 
gOzel görünür Adreı; K eçecilerde 

J si lig" in ·yeuane ilacıdır B kJ k k 1 namaı kartı ııraaınd•· 
0 uruşu u yo o ur, saçları· 

1 Merkez depo: S. Ferit Şifa eczanesidir nız boyanır, Gôz TABıst 
P. 506 

Herkes ıizi cennetten çıkmıt n~. İsınail SeU\bB 
bir huri sanır. 

··--------------------•• Güzellik kadın için bir servet· Fraaıanın Bordo tıP 
lir tüpheıiı, kültesi a-öz ıcririy• 

IZeyt;n yai Fahrikacıları~ 
Koşun hazioemiı.Jen hisse alın mezun askeri ba•t 

hepiniz. göz hastalıklarJ 1118t 

Veracı ~..,abrika~ı ıuanıulatıııdan Hon sistenJ 
çelikten Zeytinyagı preseleri ve yiiksek taz-1 
yikli Hidrolik pon1palar yal~11z Penuetti ve

1 

Pariente ticarethanesinde bulunur. ~'iatlar: 
t·ekabet kabul et.mez. Jflırsattaıı istifade 

Üç katlı yeni · bina bekler bir sısı muayenebaoe: 
gün de ıiıi r lcioci beyler s. ıt,; 

B ., kın iıte hanımlar giriyor rah yeni binada eli 
dizi dizi Minik Kadın ser 

Ayni usul alt katta erkekleri Şemsettin Sıtlı• 
genç yapar Adresine dilrk~ 

P. 595 1 

Salonumuz her yüze eı•tz gii- Kadın kokusunu, k•clJI. 
ıellik kiltar .. mioi ve' kadın tıraak,. 

-----· mağazamızdan arayıll' 1'· 
Keçeciler 3 katlı 122 rı uma 

---edin iz. 

~~-A-n·a-v·e~il~ 
Yusuf Ziya ıne~ 

. . . . . 
-- -- - ---- -- ------- - .. -... . . . -- , __ .. - -- -:--~. 

PARASIZ El:.81,_ E VE ŞAPKA 
Muhterem ballumızın ._. ~neler b pHMme karıı g&sterdiği rağbet ve te· 

veccüh aayesiade son ıist ID &kine'91 o ta .. men uıi bir bile girmit bulunan fabri
kamın kıymetli müşterilerine karşı sırf bir minnettarlık borcunu ödemek ve bu biıme · 
tini de tam zamanında y.apaıak dOıOncesile herkesi sevindirecek pek mühim bir kararını 
ilin etmekle baliti1arımt. k rıh ... v ijti beıkeae paraıız elbiae ve t ep!ia temin 

edilecektir. Şöyleki: 
u nümüzdeki 9 EyltU büyllk kurtulut bayramında berkesin temiz bir kıyafetl e bu 

!>ayrama iştirak edebılmesi için yalnız [bir ay] devam etmek ıartiyle eski.renksiz ve bu 
ruıuk tapkalarınızı arzu ettftiniz reak ••tekilde yeDisinden daha cnip ve miikemmd biı 
bale koymak ve ayni .umanda bu hiaıattine kartı &izlerden beş para emek almama it 
kaydiyle b11 ay emirlerini•• terlseclilea f brikaau& yeni bir teşkilatla ortaya abtmakta 
dır. Bu ıureUe kadın, e kek, çocuk elbise ve ppkahuını tanıoamıyacak bir hald ı
r.enilettiren müssesem her ıene :b11ı~ade yapbıı cemileyi yine tekrarlamış ve buıure • le 
minnet borcunu ödemeie ~ıt~'ltir. B'naenaleyb bu fıraatı kaçırmak istemiyeb 

muhterem bılkımıı8aa yalaı• Wr :ricama nrsa o da bu giyeceklerini vaktiyle gditip 
birer makouı mukabiliıı<te fabrikaflKza tellim etmeleridir. 

IPllİr~Kelaeral'1t Biriud Mıbçılar ıokağı 8 numaraıia 
BUYUK ISTANBUL BOYA VE iSTiM FABRIK t Si 

P. 648 SA.. HIBl IHSAN 

eski 

Darül'irf .. 
Eylülün birindoo 

kayda başlıyor. MOr• 
atl ı rı her gün dok f, 

ıekh.e kadardır. Y 
keline ugt'aya• 111e 

t edrisatına hiç bir ' 
mernek &zere llzılO 
tibat alanmıştır. Dı 

)ctıt• Eylül dt.başhyac• 
itleri mektebin 
camii arkHındalıİ 
hamamı civarı EıD•f 
kağında Ana kısaııll 
rede ıörillilr. p. 


