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lzm;ı 
llelkahvedc Valimizin Nutlru: " Türk Milleti Tarihin Derinliklerin· 
denberi Sahip Olduğu Akdenize Bir Daha Çıkmamak Üzere Yerleşti 

Şehitlikte Heyecanlı Nutuklar Söylendi-l!c Koldan Şehre Giriş Ve Bayrak Çekme 
Zafer Alayı Güzeldi. Büyük Şefi Doğuran Büyük Kadının Kabı·ında 

Resmi Çok Hevecanlı vldu 
Merasim Yapıldı 

• lzmir lrnrıu ı u~ giinıirıii coı:-
ttn he1ecanla teeıt ellı. Hu bö

tlitr giiııiin ~eref ı 110 koııışu ka

labalardan ~ebriııııze akın eıJon 
~ıı. Oumsrlesı flkşnıııı hiiıuiı. 
1~ıı tekasiıf eııuı~. paılil<ır Te 

b'lta kordon hovn ile mahall~ ' . "lları, kah l'tıhaneler birer Mr-
tar yatakhane bnlirıi almıs~ı. o . 
h tellerde, hanlarda yatacak yer 

:lıHnıyaıı -vatandaşlar daluı şalak 
l ~erken 'ehrın her tarnfrnda 

~.Yua,maga lıuşladılnr. Bu bal 

f~tt~kçe arttı, 1ant dokıızı• tlcıgrıı 
litıııı antl cıu]deier in an selle-q 1 
e doldu, h~tı. 

Be/kahvede 
İhtifal beyeti tnraf ındlla hu 

''tıe dıger yıllarn iietiin bir 
~~ilde tanzim olunan pro~rama 
:()re lzmirin kortolu~ tarihinde 
•rin 'fe ,omolHi hır ınanau 

'
1
1
•n Belkabvede ıoeraııiwe bu-' . i lllcaktr. Sabah saat yel1i-

' Bel kah nye doğrn 101 
•ı, . b· rı otouPobılJer, kamyonlar 
~l'çok be1etler1 bu tarihi yerde 
'-Plldılar. Tam Hat 11kiıe beş 
tt la HalkeYi köyciilük \!DhHi 

'
1
•i Tali Kazım paşa 'n nciz 

lıltabeail• bu meraeimin nıana-
•ı anlattı: 

r· ' . 
·' 

Şe/ntlu Abll1es111ae Mülfızım A ı·m Bey 
ı\utkıır.u slJylüyoı 

yolu açıldı. hrnıırın 9 Eyliil kur· 

tnluşn bütiin Tiirk milletinın 

1aadet yoltırıa bıı~ aııgıçlır. 'riirk 

lhilleti heyecan kayııaklıuıııa Ye 
zaferlerine huratlıuı yen4 ıstika-

r~'":-

ı . 

t 
i 
r.; 

Belliah~·ede valimız nıılak söylakı'n 

yollıH vu demıryollıu deniz, ha Khıııı paşa, ordu müfetii'i Jz. 
rn lııueketleri,miihmmel hır ordu ıetıin paşnlar ile miiııtahkeın 

ıııt•klt·pler, rnü~p~t ilını "F.kı, m.-t>Jd kuıııanuan •ekili miralay 
lrnoperatıfler, Jfıyik bır clevlet Has ı nı, Oumhuriyet Halk .l!'ır
kurnlıı~u.. I~te hütiin hunlar katıı -rılnrct idare heyeti rehıi 
~kıllnra ,.~) asırlara tıı~mıyaıı Yozgat ruelı'aıa A nıi Togan, 
lıaş ıliiıııliiriicii bir kn.lretirı eser- Beledıye reiıi Beh~et Sn.lih hey
lerıdır ki bugiin tahakknk etti. lorle, fırka, bar>, borsa idare 

Giizle gördük, ello tatıuk. Ve heyetleri, daire miidürleri Te 

uınbakkaktır ki en hüyiik şefıo bll'umaın Mkfllı miilkiye, ask~

.,efın lıer yerde kulagımıza T• riye u adlıye hazır bıılunu

ıman tahtamıza TO hetlklere ka yordu. 
dar lnlkıu ettigi yenı Ti.irk me- Meıasim ta1ı1 &aat S,30=tfa 
df'niyetıni cihanın iin uf ına ka aıkerS banclonıın ietıldftf iııar~ıJe 

1 başlandı. Jıtiklal marşından son-

~ :-:-ı 

Şehitler Abidesinde Muallim 
Zeki Bey lvutkunu SlJylerkell 

ra erkek llaesi edehiynt mualli 
mi Zeki bey tarafından .şu bıta

hede bnlonuldıı. 

Zeki Beyin Hllabeai 
Aziz yurttaolarım; 
Kortulnş günümüz knttn ol-

ıun. Şurada, memleketin kıymet

li lıir parçaaıııı, giizel I zmiri 
yulı u kara günlerden şen Ye 
aydrnhk g iiıılere ka Yu~tormalc 
içın ıauşao bir milletin hir ad· 
11~1. lıir Mebmetçığı yatıyor. 

na,ka bir deyieln bu önünde 
biriktiğiıuız yer, f&nh ve kah

raman Mehruetçı~in hılikl.Jil içın 

mübarek knnını dökti.gü Jflrdir. 
1 şte bızler bu aydınlık va 

hür giiıılerimizdo, oııuıı ebedi
yetlere @ıJ?nııyan Hı zaferleri• 
dolu tnrılıımizın ~auh aabıfele

ıını ıüsliyen atlıııı :\nmak için 
toplantlık. 

l' u rdd aşlaaı ıı.ı. 

Ben onuıı, o mnkalJdeı ~ehit 

.Mebmcdın aduıı .kammla, 11na-

11mıla kalbime yıu~dım. Burada 

r>non diiııynca bılineıı, Qanak

kal{I, Sakarya, Jrıönii Tamlopı
nnrlnrda hir kNe dalJ,, ögreni
Jen deıtani lrn b rnmırn lık la rıııı 

ne .katlar ansam, önaem yıue he
yecanımı renf'ıllllYBCe~ıııı. Hem 
Mehmtotçik bn kahramanlıklarını 

övünmek içm yapmadı. Onan 

rnilleti bütün geçmt~lerinde zelil 

ya~aınam ı~tı. Şerrfl i bir maziai 
Yardı. İşte Mehmetçik milletinin 

- Sonu 5 inci sahidde -
Valimizin Nutku 

.Azis arkaJn,ıar, Tiırk kalbi. 
1
ll inledigi Te Türk ıemaaınan 
:rardıjtı ydlarden 11oııra hızını 
't .H guetoata alan co~kun bir 

1~ •tıın tarakası 30 Ağoetoeta kop

>· Te bir hnsomet diinyeım 

• ~~~~------............... ~------~~~~-

'\tı, yıktı. 
b· l'ürk taliiııe ve Tiirk tari

'~t.ı~ ufuk aç.an ba munızam 
'il dı~~ 9 Eylfüde, bu aziz giindf\ 
'ı buyük ~•ııını hiza T6 ıliinya 
'-•deniyetine vermiştir. Uıioya 
&'deniyetin•, dedim, çünkii hü 
t Iımet paşamızın iki yıl önce 

''k daYaıının remzi olan Gazi 
.tkeli öoüısde irat bnyu rdnk

~1 nutukta dedikleri gibi cebri 
'••talar la ülkeıin<len çıka-
1"1ak iıtenen Türk mil-
t· 1 hakka dnyanan kemdi ira-

'•iı, ve kültiirüıtiin kıın·etile 

K aluamart Siü·aı ileı muz 
metler Toı·iyor, bi.i) iik ordnnun dar çıkaracıığı:G ve daima orada 
büyük millet ı· ne of .. ıı ıııl·ı· ı,· &f n tı .. •• örnek olarak kalacugız. lşte ~İlll· 
bnrada teebit olnnuyor. di Gnzırıın vo kRbraman Tiirk 

A rkaJı,şlarıın; ordolaruıın 9 Eylfilde şn BelkaliYe 

ti hin 

1
1
ürk kültliriinüu aziz lcay- noktaııından teınıt~a bnyorclukları 

nnkların<laıı gelen yerıi iman Ye noktadan bUyiik •e rıonsuı mİD· 
dorinlılclerınılt.m heri la· yeui h"yecan 'rürkfın :uıl çocn~u - netlerle keııdilerini analım. Gazi, 

arslan gibi kükreyen Gazi bura

dan ilk olarak lzmiri, denizi gör

tliiler. HKsretlerini buradan teı · 
kln ettiler. Hu bel noktatıaudar. 
'fürk kahramanları, 1-'ürk anaları 
kadın ve çobukları, ka~nıları, 

develerile 'ablanmı~ bir dalga 
balınde geçti. Hana dti,ünürken 
hop bir a~ız<lan bağıralım: Ya
f311Il lliiyiik millet, biiyiik ordu· 

moz, aziz Oomburiyet 'l'e biiyük 
Gazi. 

Şehitliktekı Meruaim 
Vali ı>a~anıo bu hitabe.i 

dakikalarca alkışlandı Ye bando • 
• ot 

tarafından ~alınan lıtıklal mar~ı 

Tıtanik Faeıası Gibi 
Morocastle 1 ransatlantiği Yıl
dırım Isabetile Yanmıştır ... 

______________ _;.. ______ ... ~----------~--------
r 

K. o r k un ç Facıanın Tafsilatı 

ı~ Zaıeı Arabası hürmetle din leııpi kten ıonra be . 
, 

0 1dugu ve nıedeni vazife.ini no, Muıtafa K•mali yaıatıyor. yttler otomohillule Helkahveden 

1:lı~ı .A kclenizde bir daha O tek başına yiikHk bir tarihi hareket ederek HaJkapıııardaki 
llılloıak iizere yırltşmişlir. yaptı ye yarattı. Türk milletinin ~ehitliğe geldiler. , 
Q· Bu gemi geçen sene mgıltz salıil/eı . ne )akın bu yeıde karnya otwmuş ve romoıköJ/u ta1a1maan çekılmişti .. ~1 lir:ki Türk Yarlığı bizim 11ıil ruhundan geçen elektriği Merasimde Bulunan Zevat Nnyork, 9(A.A) - Asburı kışiııın <>lü 73 kişinin de kay- sandaln alınımı 

1 
içın ısrar ede-

lll ,.., ouou ıulh Y• müaalemeti kullanmak Y• milletin bn"tn"n Bora11 binlerce halk ile dol ki d A 'L ,, ti h ı ı 
tı u a91 arın a ınerı. an ..u.orocas e o ı ıı~nnıı bil<li rıııektedir. Sıtı rek na ıl kahramanca öldligüqö 
J de bir ~art Ye bir ihti1a9tar. ındaaanf\ dayanmak ıırrını bol- idi. Vatan Ye namoı kelimeleri Taporo yanmıştır. IOf t;;avaıııın vapura altmış kad"' billayet etmiştir. Kurtarılan io-

,te kudretli hAdiıeler ne llu. Aıkeri zaferi 9erçiTeledikteo Abideııio üzerinde görünü1or T• Mllthlı .faclanm Ta/slldtı kazazede ile .Nevyork liınanrnl\ sanların çogn çırçıplak ve sadfce 

lt•idir ki 12 yıl önce bugiin ıonra dormıyarak iktiaadl 21afer· Abidenin diğer akaamı bayrak- NeYyork, 9(A.A)-Morocaelleıgelmlştir. Baııfarılan biri bir bir bata.niyeye sarıldılar. Yaralı-
' Ylülij hlrak ettik. Bugiin ıı· ler• başladı Ye durmak11zın ma- larımızla kAmilen örtülmüt bu f"ciaıı hakkındaki reamt teblli kamara lıizmetçlıioin 11 yaşın· lar hemen ı.astane.re .. ,kedil· 111

" !>itti. lauıirdeu •aa••t il. iktiaadl hareketler, fabrikalar lonuyordu. _.Abide önündı Tali 4~ kitinin kortarıldı&ını altmıt daki bir goooııon kendi yerine _ Sonu 6 ıncı Sahi/ede_ J 
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Pazar Günkü r 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'EDiB Altay Heyecanlı Bir Maçtan ._ 

11k ~ü:::~rın•~•:n:u ~~~:~d.::'~~d., v• Beledif~)~tibabatı : Şaşal ve ağamemnunda 
~~?.~:ı~r7!ıa;::a~ç~u~:~ ~::a~ 8~:~a:u s::~•dAıt~;lı~: b~!!~ ı Deftarler 15 Eylülde la- Radyo Aktivite Tetkilıleri Ra-
ue yaptılar Altay takımı evvelce d&zelir gıbi oldular Mnntaza h il ta A 1 k p V k A) t G •• d •)da bazı hususi aebep!er dolayıa•le man pasla ıyorla~ Netekim bu a a Si acı or e a e e on erı 1 
Ankaralılarla maç yapmektan nun da semeıes nı gördü er. Beş fiil 

d k 'k t ki ı V h Merkez intihap encümeni dftn ._.,ebrımiıde Ye mlilbakattakl ba •anıoda bır ba•nz ıota1ı ha. 
t .• · · · Alt d ı ı • 1 a op açı ara a ap ara- J 

raz geç ıgı ıçın ınor u u ar d 'd' . saat onda be ediye reisi doktor memba ıull\rında radyo akti•it• linde hundan edılecek 11tifade 
Göztepe kuiübüne müracaat ede- sm .a gı 'P geldı ve ~O u~co .. dakıkada kalecının dahgnllgın Behcet Salih beyin r;yueti al- tetkıkatı yapmakta olan ziraat feYkaldda olaoaktır. 
rek pazar ~açının Godepc ta· dan istifade eden Altayhlar ilk tanda ikinci defa olarak toplan- 11nst1tül"ri laharatoT"arlar ,eti Hoodan batka madeni bir 111 

kamı tara ından oynanmasını goHerini kaydettiler. 1 1 bera mııtır Toplantı tam saat 15 Kerim Ömer h"Y şa~•l membaı olan şaşal ıuynnno ıktınt nkA
teklif ~tmıtlerdı. Göztepeliler de bere Altaylıların geç vakitte buçuğa kadar devam etmiıtir. ile Aıt ııuuıınon ılıcaları hakkın- laline dnrının de müoa1ıp ola-
bu muracaah kabul. ederek hazıriıyabildikleri bu takım o içtimada biltDn mahallat def daki tetkikatını da bitirmı, ve oağı diifilnülmektedir. 

=== b 

Tebrikler 
• •••• 

iktisat Vekili 
Beyin T elj{rafı 
lktiıı&t Yekıli Oelaf beyd•n 1 

eyHU knrtolu~ hAyraını dol•11 .. 

ıiJe ou telgraf gelmiştir: 
Doktor Hetıçet S•lıh beyefea•t 

lzmır Beledıye relıı 
Bütün utana şa~i 1 lzrniri• 

9 •ylftl hafAı ba1ramını 1ukl•k 
ıeYınçle tabrık tıderıııı.Bu müo•· 
1ebetle ntandaşlarım hakkıod• 
ıaadetrer dılerım aft'odım. 

lktıHt .ekili Ye 1 zmir 
meh'ı11n 

Mahmut Celal 
maç sa~tloda sah~da ıspatı vü · kadar fena oynıyordu ki buna ter'erı baştan aşağıya kadar tel- mufaHal raporann ·nkAlete gön Kerım Omer h•1 Aydın Ylla-
cut etmıtlerdır. Dığer taraftan hayret etmemek kabil değııdi. kik ve tasdik edilmiştir Bu def. dermıetır. Kerım Omer beyin yetinin Yoka t olao dantt öze· Belediye re ıaı şu c6 ullı yer· 
Ankaralılar da Altaydan başka Bu devre Ankaralılar son daki ter er 15 Ey.Ü de maballata ası· motala1&11na göre ba1talarıo va rine bogiin AJdtoa gidecek •• mittir: 
takımla maç yapmak iıteme kalara doğru attıkları bir golle 1 k 6 .. 1 k ld kt bilt 1 k k .. l .1 k A d Oalı\l beyefendi; l 

2 
A k aca ve guo ası ı a ı an ıas~a şaı.ı.' a ya ın oy erue ı y ın cıTarıodaki ılıca ınlarının Izmır meb'Hu n lktllat .., .. 

miti.er ve bu arzularında . son le~di n aragücli febine netice· sonra 20 Ey. fıl Perşembe günii 11tıualı çocoklarıo raJyo aktivi- rftdyo aktivıtaıtini tetkik etlı1e- kili muhteremi 

dd~kıiaya kadar ısrar etmış e~ • iki el D akşamı indırilecektir. Defterlerin teden iıtıfade etmeleri için mem cektır. lıtsnbol 
ır. u vazıyet karşısında yenı n e~r~ . asılı kaldığı bu altı gfio içınde 

den Altaylılara müracaattan Altaylılar açıldı yıne bmncı b d ' k 35 H d 1 . I Fecı· Ka-za Bo yıl çok ••Hlı yardıml•· 
d d Jd .. .b. Ank 1 e e ıye annnunun ncı mad- ur a ncır batka çare bulunamamıştır An· evre e o ugu gı ı ara ı· . . . rınu:la •ttooda getırileo paııayı-

k 1 1 
.. . Jarı sıkı bir çember içine aldı desınde yazılı ıhıazata bakıla- H t . &I ara ı arın ısrarı uzerıne Altay- k B 1 d' 1, d . . . . rımızın m 8 e11na m•nadıye 

lılar maçı kabul etmi,. etraftan 1ar ve kale 6nünde paıJatmağa hca btır. e e ıye al ıreı ıntı • 'ı ı • Hyeıinda kortnıa, l•ayrJ\mımıll 
toplayabildikleri oyun~ularından başladılar. Yıne top yolunu ıa· a ıye ıçıln seçılmı:ro a~ ebncü Hır Tarafta Bir Çocuk Araba Altındı ç~t höyük bir heyecan Ye emıal• 
b. tak 1 d M ıırmıyor, bep yandan veya listen men aza arına te ıga a ulu· llZ bir kalahftlıkl" kutlolarkıll 
ır .... ·~. yapmıı ar ır. aç saatı geçiyordu Vahap bütün kuvve nacaktır M b 8 1 d Can Vardı· -ldıaı b k G- u· ayıat aş a 1 telıratmııı ıeYin9lerle ttldık. 

.... ~ ıçın sa aya çı au oz- tile çalıııyor, her defasında An· 
t 1 J d A k f b 1 1 Adi• V k •ı• 15 lzmirlilerin de1terli mab'oı• 
epe 1 er e n ara ut O CU 8• karah mildafıferİ atlatarak kale ı e 1 1 h ,_ d'I ·ı k ve lrıbıaarlar idareıi tarafından Dün lkiçeşmelikte feci bir )arına olan ıeYU'İ .-e aükranlarını 
rınm aen ı erı e maç yapma önüne kadar ge ince bırşey ya ,., " 
istememelerinden müteessir ola pamadan ~eri d6nilyordu Artık Gün Sonra Ödt>mi,, Aydm, Nazilli Ttt diğer araba kazası oldu. 6 yaılannda yükHk hozoroooza ıoneuz ur· 
rak sahadan çekilmişlerdir herkes şampiyon takım mağlup ıncır mıotakalarındao horda in- bir kız çocuğu araba altında ka gılarımızla ınnar huret ye itd• 

Maç Nasıl Olda olacak dıye üzülürken Altayın Ankaraya Dinecek oır mü ıayeuıoa batlaodıgmı larak aldii. Hldiae ,a,ıe oldu: 1aklarımızı tetrlf inizle ~idermek 
Göztepeliier sahadan çekil- iki~ci ve arkadan da pçüncü Hır kaç gündenberı t•hrımır yazınıştık. Haydar oğlu Salih, idaresin• lötftintlo Hirgenmeme11ni yal••· 

dikten ıonra Ankaralı gençler golu kara tahtaya yazılınca de bulunmakta olan Acllıye Ve Bu makutla şehrimize gele- deki kum yliklll arabaıile iki- rtrım •fendim. 
arkadan da Altaylılar siyab be mesele değiıti. Şimdi artık kili Saraç oRln Şııkriı ber diin rek Ödemit Ye .Aydına gitmi' çe,melikten Mezarlıkbaıına dot- lzmir belediye r<-i .. i Dr. 
yaz formalarile taraftarlarının tribü!ller~eki seyirciler .. " Da ögleden ıonra 11aat ü9te huınııi olan lnhiurlıtr nınnm müdiir ru gelirken araba caddede oy- Behçet Sallh 
alkııları arasında sahaya çıkmıı· ~ad ıı~erız_" dıye 'dbagırıydor· 811rette adhye dairuıne giılerek ınna.-ini l\tünır HiiıaeY bey diin namakta olın Bayındırlı Silley• Bundan başka 9 Ji~yli\I bl'1 

ı d M t t 
· d ar 1• ugun oyunu 1 are e en Agırcrza rcı s ı Suat Te müddei - av<let atınıı:ı Te htanhola gitmiı:ı- man kızı 6 yaılarında Meıı·ba r•. m 1.müna·ı11"batile, fzmir bel• 

ar ı. u a merasım en sonra hakem Göztepeli lımail bey " " d d t 17 d h k G- umumi hış mnavıni Ali Rıza tır. Haher aldınımıza göre lnbi- namındaki çocug"a çarparak kı· ıye 1'ıyuetıoe m."b oılarımız "k
0 

oyun saa e a em ozte- nedense oyuna dı'kkat etmı·yor e bl k b 1 ı 1 d b 
1 

b ı ı .. ·· ·· .. V k' I 1 •• r c;o • ec ıye er en te rı 
peh smail beyin idaresinde baş ve m-utemad·ıye Ankaralılar aley ey er 9 gorııı:uuuştur. e 1 >ey tııarlar idaresi inoır iıtilısal zın ağır surette xaralanmaına ı h t • } k d 

1 
· d . . . t•lgraf ları golnıittır. Reledif• 

lamıtlır. Zayıf kadro ile rıkan b'ıne olan penal tıları go··rmemez- c" 3 H r ı.ıltl\ ·a ar 7HD.1r • rnıntakaaında mnbt•lif yerlerde aebebıyet vermııtır. Arabacı ya· .. b . . .. . 
Y k ı .. . . . . reıaı a büyüle gumin hovecan· 

Altay takımı taraftarları bu va· likten geliyordu. Hatta o k>tdar a dıktıın ıorıra tekrar G<ilcüge mubayea markezlerı t1111 etmış kalanmıştır. Melıha aldığı yara· !arını artırmak hoıoıond; bel•· 
zıyetten müteessir, düşünüyorlar. ki bu vazıyetten tribünlerdeki gidecekler ve 15 gün ıoııra An- •e harda mübayoasıoa ha,ıa. , nın tesirile varım ıaat sonra d. t b 'k 1 f ' •• 1 el O 1 d l karaya d(ineceklerdı r. t " ıyeye • 1'1 l• gra ı gonc er 

yuncu ar a ne o ursa olsun halk bile .sinirJenmeğe baıladı. . "~ mış 
1
"· • • vefat etmiıtir. Tahkikata adli- zeYata ayrı a1rı oenp ar yer-

mağlup olmamak için bütün kuv- Ankaralılar bir türlü çenberden S f V Fı.vatlar lzmırt kadar naklıye yece devam edilmektedir. mi.tir. 
vetJerile çalışıyorlar. Top müte- kendini kurtaramadı Gençler 0 ya 8 pUrU de <lıtlııl oldogu halde dUrt kn * 

madiyen Ankara kalesi önllnde dördüncü golü atmak için çalı· Doyçe f.1evant IJıne'nın (Sof. roştur. Nüf US Tayinleri 9 Eyldl ko;t~lrı~ ha.vrmı uıfl .. 
kaleci tehlikeli dakikalar geçı- ııyordu. Fakat hakemin düdüğü ya) vRpurn cliiıı ılk tara olarak llk parti olan dün Selçuktırn b t F b 'Vılôyet nüfUI müdürü Hik- naae etil~ büyiiklerimize beledi1 
riyer. akat bugün hernedense oyunun ittiğini haber verdi f zınıre ~olmıı:ıir. yedı bın küıor kılo horda ınoir riyaseti tarafından lzuıırın rnın· 
Altayın birazda ıanıı yok. Va- Pazar günkü maçta hakem f.1ım rnıımza ııılı ... en şıleı,ıcriıı lzınıre nakledılmi,tir. Mtiba•e- met bey Afyonkarabi1ar TilAye- .. ı b• d h d'kk r h k " J J ti ••t "df\ )Ü •• • Det Te şukranların, bılclıren ti• 
h4bın çektiği bütün ,utlar ya ı~az a a 1 at 1 are et et eu siir'atli11 olan hu gtizel ''6· aıa lıer miibayea merkezinde ou oı mu r ~on• tayın ti 

k ı . ı d b 3 
2 

d w •

1 
d'l . . H gra ar 9ekılmı,tir. 

a enın üzerinden geçiyor. Ya mış 0 say 1 u maç - egı mı do V andtırZd ne rnteei tarafın faaliyetle devam olunmaktadır. e 1 mıttır. ikmet bayin yerine 
butta kalecinin eline düıilyor. Cuma günü Altınorduluların dan Tllayet erkaııı ve tüccarla· Alımaoak incırler lzmire na~l•- vilayetimiı1 nüluı müdiirlöRüne 

12 nci dakikadan sonra va- aldığı dereceden daha yüksek rımız şerefıne ikı zıyafttt verıl- dılecek •• boradan da ıonıa nttfoı omam müdürlüğü ti9ünoll 
ıiyet degişti. Ankaralılar Altay der~ce kazanır ve hiç ?lmazsa mesı ıu11tasa•verdir. Doyçe Le imal edılmek Uzcre latanbula 'ube 'ef lerinden Maıtafa bey 
çemberini gevşettiler top Altay lzmırde. futb~l yok dıyenle~e varıt Lıııenırı müdürii umuw11i .. d 1 kt ' ta1io edilmlttir. 
kalesine doğru gitmiye baıladı. daha güzel bır cevap verılmıı de aynı Yapnrla şı)ırımıze gel- gon erı ece ır. • 

~~d::.;;i:.bi::~/=~:d;.u~~p olurdu. Kaptan mıştır. "'" - Günırüklar"Yi' io•iadır Bergom• nö;.: memaru Hot-

Seyyah Vapuru 
••••• 

Seyyahlar Panayın Va 
Müzeyi Gezdiler D • •ı • • T •• k f • kı bey, Burdur nütuı müdürlil-

geri çevirmek için koşuyorlar enızcı erımız ur O IS Müsteşarı Adil Bey &ün• tayin edilmi,ur. 
amma bunun hiçbir faydası ol- G•tt•ı ._. ~ Dün Mıueılyadan 1Huanın>•" 
madı. Kale önil karııtı Sabahat· l 1 er .ua."ll~ilrtt Şehrimizde H G Fıraoıız haodırah .li,ehkfı Ro..ı 
tin topu tutmak için kendisini Iatanbnlda yıtpılıcık Tüıki- Değıfiyor mu? Gnmrükler ve A inhisarlar ve· er Ün Yapuru gelmıştir. 21 bin ta' 
yere atarken top Altay ağlarına ye yiizme birinoihkletio& i,trrak Dün lzmir Türkofis müdürll kileti müıteıan Adil bey ıüm· eı·r Kaza haomi iıtiabiıinde olan bo yap•' 
takıldı. Dakıka 15 Ankaralılar etmek üzeru altı yüzüofi K. S. Akil Emrullah beyin Tilrkofis rüklerde ve inhisarlar idaresinde bu ıene 'tenize indlrilmit olll, 
1 - O galip. K. h EHt beyin idareeiode Pa- merkezinde bir vazifeye alına- bazı tetkikat yapmak llzere ıeh- Bil&l köprüıüoden geoe aaat mazotla müteharriktir. Vapord• 

Her iki taraf ta bütün kuv- zar cüott Sakar,1a vaporil• lı- cağı ve mumaileyhin yerine An· rimize gelmiıtir. yirmi dörtte geçmekte olan Sö· 350 Hyyab Tardır. 
vetile çalıııyor. Altaylılar yine tanhola hareket etmi,terdir. Tör. kara Tnrkofis reis muavini dok- Adil bey dün sabahtan ak- keli kahnoi Ali oğlu Kacİir Seyyahlar dün 
tazyika bqJadılar. Vahapla Sait kiye yüzme biriooilikteri bo tor Mecdet beyin tayin olunacağı şama kadar gümrük baımüdür· aovazeneti•i ka1h.derak düt- çıkarak panayırı 
mütemadiyen marke ediliyor. ayıo on dördfine latanbol Moda aöyleniyordu. Bu husuıta alAka- IUğünde meıgul olmut ve muh· müt ve yaralanmıttır. Yaralı •i1arat etmişlerdir. 
Şut çekmelerine bile fırsat ve koyundakı ytizmv baYotmrıda ya• darlara henüz vukubulmuş teb- telif iıler hakkında ait olduğu memlffket ba1taoeaia• kaldırıl· Say1ablara Bilı\liahmer tarfl 
rilmiyor. pılacaktır. liSl'at yoktur tubelerden malümat almııtır. mıttır. fmdan Karabiı"r maden aa1 .. . . Z il ç k Ödemiş incir kooperatifleri ~ 

Tetrlka No. •a EvıQı 1t - Evet, dedı. cekhm Fakat madam kı anla· 8V8 J OCU f 1 . l . T ··I 
·ı B d ra ın' an ıooır v• xmır nr• .. 

Halükun salona girmesı e ü· ın T .r 

B l Se l n ? 
.K. k b k ı ü ·t · ı· .. · a'banoa .-.Urf11.Dlle kulübü tarafından da lzmir •"' .. n v yor o lendin ilk düşüncesi, hemen içeri Or UnÇ a lf arı mı SIZ ıgın . ""' '-1 Yaralandı rı atık• mnhipıeri cemiyeti 11 

atıhd o gidene kadar oradu tahammül edilmez acılarile kıv- . . riyat ktllhyatından birer tak•-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aynlmamaktı. randığını gösteriyo~ ellerile tut· Kartıyaka ııkele~nde Hakkı ll . t' - . d ver mı' ır. 

a4u..ha.rrJ.ri.·. Rebi.a. .A.-· Fakat içini kemiren bir me tug"' u bu beyaz eteklerin temizli- beyıo ıazlno1Do a iki "rkada,lle s hl d · ki ıııiı .-.-&.& ' O eyya ar ao yatmı' ' 
- Hayır ~oruyonunos ki dilenmek iıtiyordn. rak dur, bekle ~iyordu Olduğu ğine bürünerek yüzlioll gizlemek o~urmakta olan ımau oglo Der- bir kafile 1abah boauıf .,ıt 

d · d' T. k d d k vı' Mehmet hmirdeo gelen va· 01,,. rabl\tıuı edeceRiniz bir metgo- Dızleri tınılıyor, ayakta do- yere mıhlanmıı, rörUnme en OD· ısta ı. ıtre u a ları arasın· d 1 b . . trenle Stolçoga giderek 111 

ı et de lt 
1 

d 1 - ü d d por an atı an avaı fı,enklere h bel . . i t •'• ıy ,.,ı • ramıyor u. arı gor yor u . an: . . ara erını z yarat en ıo 

Y d 
" Ah .. b 1 ••tarik etmek makaadile hamil . 

ınfl eYam edebilirim de· Nasıl olduğunu anlıyamadığı Haltik kısa fakat her ıe1i - , eger ser est o say· b 1 el t b 1 bi A ak .. ma aYdet •ylemı,terdir. 
at ı ' b' k Ülk . o oo ota a Kno•ıı e r el t.. l"" .,ı mı ır uv•et onu oraya ilailn anlaştıran bir tavır ile: dıoız ,, cümlesi ke11k, periıan t 1 k 1 . d Dün aaat dörtte vapurda • 

Halftk yakla~tı. Ellerıni 00• dizleri önilne çöktürmüı baıını _ Demek size söylemeğe bir ıqkınlıkla döküldO... • m f vv 9ı "n mer~ 0 o~var a mir Turıog kulübü laaıerı., 
talara uzattı. Yapraklara kar••· piyanonun tahtasına dayatmıştı. cesaret etti ki ••. Gözlerinden bir Bülent ancak iıittiği bu di· bolanao ga~ete möveHh altı bir 9&Y siyafeti Yerılml,tir. fi' 
tırırken, çok becerikli• hareke& Eli i ne k n ü dil .. ü ı k · . yatlarında N•Jat namındaki ç•- y . b .. ., 
ler ıle •ıddatli bir buhran uani- ekrl a & s r nk gk oke eıız iki damla Ülkünlin eteklerine leğin ağır tesiri altında karısının ooıta IHbet etmi•tir Neiat elin· puran aınema11, fisme • ,..,, 

v .,-'7 ete ere uzanara acı lı orkak d-knln. d. • .. O . e v • .., J k l k b b ı i ,. rıyordu • bir ıesle: 0 uver ı. ne yapacagına bakh • lk& bır d°'o ve kaaıgmdan ağır 1arette ~rı, çarş,ıı ış 1 
• a çe er ' ı~ 

Ülkü biç dıkkat etmiyor gibi - Kleri ördilnüz mli? Ülkü zorlanmıı bir sükCinetle: hamlede ayağa fırlamı1 1 yilıll yaralanmıştır. Dervit Mehmt& nıı kortları Te tıyatroıu g•• ~ 
> O g H 0 • 1 k k d k · · . . . . mittir. Vapur saat 18 d• JilO 

çaııyor, dormıtdan çalıyordu . tici aapaan oldu her ıeyi - ıç ınanı mıyaca o a ar ren len renıe gırıyordu. yakalanarak "dlıyeye veralmıttır. 
D k 

· O .. ı e· d . . ı ö ı 1c· h · · tt K . k . nımısdan ayrılmıttır. -• 
" ıkalar geçıyordo. lkn· an amıştı. ır en ıedıt bır kar· çı gın • zer ı epıını unu um ocasıle endı arasına gir- F l'k R 1 b adP"'" 

H 'Ak b s· d ..... oılar Oeml•etl e 1 8 oıe Yapnru ur 
nun parmakları totalmıs yak· ıılıkla: a.u ey,. ız e unutunuz mek iatiyen bu adamdan kaçmak • " ı 'd k · 

1 
ıtanbula gı eoe tır. 

latılmu bir kot ııbi uçoyordn, - Ne cesaretle bu suali ıor· on arı.. için hızla geriye atıldı. Dokuz Eylul zafer alayında 
duğunu soracaktı. Fakat yapa· - Unutmak! Ah ne aefıt ne Bu hareket 0 kadar lnt ol en zengin arabayı, temailleri ma· Kumat Çalmıt '-

Hal6ka unutrau, gıbidı. madı. HaHik o kadar bitik oka- nankör imitim ki şimdi kartınızda mutlu ki, Hal6k dayağını kayb· vaffakıyetle canlandıran avcılar 9 eyJdl pana1ıraoda Siilll il 
O, orada, .. yakta. Hıı temiz dar perişaD idi ki, geoç kadın bulunuyor, benliğimi onan bu ederek baıını şiddetle piyano cemiyeti umumi efklrın takdir bank paYyonondan bir top •P'" 

ba yana,ılmas Tarhtan etakleri· ı kardetine acıyan bir teyin içinde bakikita yalan diyemiyorum. nun tahtasına çarpmıı ye yere lerini kazanmıt bir çok zeyat k•mqı 9alan Maıtafa kısı 1:1 
n• urılarak, kın•ıadıran ha kalp kırıldığını sandı •e baııaı çevir- Seviyorum.. Seni, Otkll &itin yuvarlaamııtı. tarafmdan cemiyet hararetle riye kaçacağı ıırada yak•

1 

agrıııaa yıa• ondan bir •.11elli medea: ceye kadar de ılylemeden .... - Sona V• - tebrik ecliımittir. mıftır. 
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SONTELGRAF HABERLER/ 

TeniaskeriAnlaşnıalarllı lstanbu da 
• ~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~-

:!',ur kç eye ce-.r1re11~;: Şe~1!!:! M. Benes Diyor Ki·: Harp Tehlikesi Şiddetli Yağmur 
Dokuzuncu Fasıl kalmış olacak. Onun için acele v d F k t H Ol k yağdı 

ihtiyarın Villası ediyor. ar ır e a a arp mıyaca •• lstanbul 10 ~(Hususi) - Ba· 
t)vnan,ak •ıra81 sızın rahip - Dmek bo .. Oyan ısnaııda •••••••'i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• günşehrimize oiddetli yağmurlar 

'leııd ı. bahçenizde geli7 gıdış nrdı da İstanbul 10 (Huausi)- Lon· lotl•rı dağıtmaga matuf bn- olaeagı kaoaatını beıl11mektedir. düşmüştür Suların faı.lalıgıadaa 
lhtıyar rahip kurnaz tHrile ıuerak etmışim. dr11dan bildıriliyor: Frans11 •e lonncal!ı tahmin edıliyor. Diğer lıtanbol, 10 (Hoıoıl) - Ro- bazı yoUarda gelip geçmek müm· 

lorı kartını oynıulı: - E•et bahçennilır. italya araıında ııy .. ~i ve aekeıi taraft:ın lngiliz aiyaei mehaf ili madan gelen haberler" gör• QI· k\ln olamamıştır. 
- Son kartım ıla bo, deıli. Yazıhaneye bitişik odarla bir ruahiYotte bir anlaşma ekledi!- de hıç hir munliyet dernbtı koılonlıya hariciye nuırı M. 
Ileıııini topladı. adaoıın uoedil!ini hiıHttlren diği hakkındaki haberler elu· Benee bo ay içinde, Romınya 

etıııekıi7.in Fransa ile Italya ara-
Sonra koltu1?ıına gömüldü ıe1ler geliyordu. Zalılt: fında lngiliz diploma1i mııhatı- hariciye narıırı M. Titüleıko da 

bll K ıl · ı '- ı · d b b. b b kt aında yakınlık teıieine r.aJıomak-
4' erini ~i,kin göbetıi iizerind" - ar eşını uyanını' o aca.. ın 8 ıç ır a tor yo ar. ,. ilk Tt•şrin içinde Romı11yı ziya· 
\ağladı. Oynnu kanomıştı aııı 3 dedi. Yalnu Fran11z harıcıye na tadır. ret edeceklerdir • .M. Beneı be-
"'•rini tıvazülA kar,ılıuuaj?ı ter - Hemen oraya gittiler. Sapsa- zırı .M, Harlbou'nno 15 ilk Teş· Salahiyettar mehııf il 1935 de- yaııatıoda: c Harp teblikeai Yar
tih ediyordu. o ıırdnğu kolta- rı beuizli ihtiyar bir aüam yata- rinde Romada M Muıeolini ile niz konferansıudan önce bir dır. Fakat harp patlamıyacaktır. 
hn yakinin de ı.lııı ba ç~hruıııı gındıı uzaonııt hnlnnııyordu, Za- mülAkat edecegi tahakkuk et mi' lı'un1ız · İtalyan anla~mHınl el· Harbın patlamak ü .. rı olmaıı 
'Yiden ıyiyı ıtıklaudırıyordu biL ıortlu: tir, Ma111afih bo müzakerelerin zeın görmekte ve hn ıki hükft· bilikiı 111lbu knYYetlendin• 

OJıın arkada~ı eımer, cii8~1ı - Habipıfendi burada, gör- daha zıyade Fraıı•a •• küçük met aruında meni ı,tirakl tft- amillerde• biridir. Harp orada 
~41ci elbiseli bır zabıtti. Sol ya- mek iıttr miıinizl itil§.f devletlerıninın ltalya hakkak etnıedılıçe Avaetoryanın İN, biz ıulh korayacuları da 
-•tında bir yarık i~areti vardı. Bnınurdanmayı andıran bır ile müna111hetlerinl örten bu - i.tılıhalloi lıoroınalı imkl.nıız barad1&yız • dedi. 

Balkan konferansı 
Tehir Edilmiyor 

İstanbul, 10 (Husuıi) - Vıl· 
dızda toplacak olan Bqinci 

Balku kooferaıuınıo tehir edi-
leceği hakkıadaki haberler doğ· 
na değildir. Bazı Bulgar gazete. 
leri bu haberi ortayr abalfluaa 
da nlmi resmi Bulgar mubafili 
de bu pıyayı tekzip etmiftir. 

- Kazandıgınıztrangıtlerbal 1111 11ılıtı. Rahip yaklaştı: --------··---...,·-------
1•1ıdim ediyorum rahip elendi - Nuılaınız efendıın' Biraz 
dtdi. Eri görülen heHplar ~1 ı daha iyıleşliniı mi7 d•y• ıordn. 
40ttlııklar temin eder. Aynı homurdanma devem et-

ıı. Zabit. 

Fahrettin Pş3 Diyor Ki: ı lktisat Vekili Celal Bey 
- Azizim zabit efeııdi, zab 

._,t ediyorıonnz. Sizin ıüzüoü. 
>oe inanılabilir. Al•c•ğım ııııin 
tibi emııi1ete deger znatta 

- Kard•tim dır.ha iyi oldn· U 
gonn ıınlatmatmak istıyor dedi. 

Sovyet Rusyada Bütün 
Millet Çalışıyor n 

Buj?Ünlerde Garbi Ve Şarki 
Anadoluda Tetkikler Yapacak 

''•nn. 
Rahip efendi bu ceoıilekar 

liiı:erı ıö1l•mekle beraber uza-

~~~ıı ç:~:;:ı,ııı al:~ntaa~::ie ;:~:.-
lırdi 

Ayaga kalkRn zabit ayalı 
1•rıııı birbirine yapıştırdı ve 

'•letce rahibi Hlamladı. Sonra 
l>anjıırları daha dikkatle kapadı: 

- Hava birarı ıerin. Omu -
1bıııda haya ceryMnıoın teıirini 
in1ar gibi oldam. Kendimi 
~.iltmemılıten korkarım da .. 
d - ılaroa yalnıı bolunmRnız 
' ıeriıılijti artırıyor. Nehre 

1 lıadu yakıoıınız ki: 
EYet ancak elli metre .. . 

- Galıba ıizi görmeye gelen 
'•r. 

- Ha1ır babçnandır. Geç 

~astamoni Yolları 

Papas az daha yakl•ttı. Ne
şeli bir eda ile ıöz11 batladı: 

- Mötıyö Legraa, tanrıdan 

ıize 11hbat nrmeııni yalYarıyo

rnm. Siz bıınır. layikıinııı. 

Borada yerleşını~ bnlnn· 
doğoanz diirt aydan beri 
lakirlerlme karşı o kadar lötöf
ltir dananıyorennuıı ki n&1ıl 

teşekkür ebecegioıı bilemiyorum. 
Siz •e kard,.şınic, .. , 

Zalıit, bo takdirkar aiizler
den memnnn olarak yeniden to
paklarını birleştirıp aelam aldı. 

- E•et ne diyordum, fakir
inim yardımlarınızın şükrıınıoı 
en iyi temennilerile ödemek iı

tiyorlar. Ünümüzdeki Pazar gü
nü kiliıedeki duada bulunmanızı 
iıterim. Orada, hitabet künü
ıüııden sizin gibi yiiklek bir u
keri ıe amlaınaktan .erer bnla
cagııu. 

Enis Bey 
··~·· 

...................................................... 
«Ifi Ve Vazifesini Seven Bir Millet Bift .Ankara, 10 (Hoıut) - Iktı llıtınt nkılıne bu eey11lıat-

T t k"I ' O ı•ı b l t b ld !erinde ••kAlet erlı:lnınd.rn bazı 
Bir Zaman Dla.•lftp Olmıyaca'L.tır» '" ve ı ı e.. ey •an o an a & I zna ta refakat edecektir. Mal-
MOSKOV A, 10 ( A.A ) - ve gerek mahalli mewnrlıır Y• K~ldi. B'.rkaç gii_ne ka.dar zmire larımuııo bari9 piyaealara •aba 

Fahreltıo paşa Harkoftan hare ballı tarafından bize 90.< eamiınl gıde~e~tır. ~ı:mırde ıhra~at •a- kolaylıkla çıkarılmaıı için te4-
ketindeıı eni Tu Ajansı mnba- bır kalıtı! göıterıltli. Samimi min- zıyetını tıtkık edıceklerdır. Ve- birler alınacaktır. 
biriyle görü.erek heyetin Har n.ıttarlıgıoıızı bildiririz. kil b•y 1ıımirdeki tetkiklerini Oılil hey ••ker eanayiiıniz
kofu ziyaretinden buıl ettıgi Heyet hareketinde Harkof ikmalden ıonra ..intalya · Menin den !ıabaederkeo şeker fabrıka
fevka!Ade intıbaı kaydetmiş ye garnizonu kumandanı M. Tnro- yolile Erganlye gidecelr, f&rk larımızın dığer memleketler fab· 
demi~tir ki : nkı, mıotaka ıcra lıoıniteei re- yilliyetlerinde tetkiklerde bnlo- rikalarıaın bepııae üııüo olılu-

Sovyet Rnıyada bütiiu millet 11 nkili M. Bojtncki, mnki ku- nacaktır. 1?11n11 aöyledi. 
çalı,ıyor. ltı Ye nzıfeıını ınen mandam l\t. Petrot tarafından 
bir millet hiçbir zaman mağlup ugnrlanınıştır, Hir müfreze iatas
olmıyacaktır. Oerek ordu erkı\oı yond" meYki almış bulunuyordu, 

Türkün Kuvveti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

istiklalinin En Büyük Ve 
SarsJlmaz Teminatıdır 

Lokarno, 10 (A.A.) - Burada 
toplanan bey n1ılmilel dünya ıolh 

• 
kongreai ilci karar ittıhaz etmi•-

Son 06r'Clşm.elerin l!f eticeai 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetlerin Milletler Cemiyetine 
Girmesi Bir Emri Vakidir 

Sovyet Husyanın Mecliste Daimi Azahgı Alması 
için lttıhkı iri Da Temin Edilmistir 

Oıoevre, 9 ( A. A) - HaYaı roınnu yakında topl•malı likrin-
.Ajanııodan: de degılim. Böyle bir toplantının 

1 
1 

• 43 Bin Amele Yollarda Yunan Tabasını Da 
Himaye Edecek 

tir. Bu kararlardan biriıi SoYyet 

Roıyanıo milletler cemıyetine 

girmHin• aittir. Konferanı orun· 
miyıt prenıibine 1adık k1&larak 
SoYyet Rnıyanıo Oenene teşki

lli.tıaa iltihakını Heldın 1elAmla· 

maktadır, Kongre ayııi zamanda 
milletler ceınıyeti prenıipleri 

Tiirkiyenin istıklalinin temin 
edilıneıi keyfiyetinin bütün Av
rupa içın ehemmiyet ve lüzu· 
mnnn karar altına almı~tır. Koıı
grede Sar meBeleıine, 11lıi.hıız
lanma i'ıııe •• uzak şarktaki 
vazıyet• aıt raporlar da oku• 
muştur, 

FranH harioiye nıızırı M. faydalı olarak yapılabilmeel i9in 
Bartu mılletler cemiyeti umnmt ıki mühim me~ılenin hal yoluna 
katibi ile Letonya hariciye ııa- girmeei llizımdır. Bu meeelele
zırıoı kabul •imi' Ye Portekiz rin biri SoYyet Roıyanıo mil
barıciye nazırı M. Domata ile !etler cemiyetine kabnlü •e dil!e
uzun müddet ıörii,müttür. ri de , .. rı<t Avrupa mütekabil 

; Çalışıyor 
ı l<astamoni 10 (A.A)-Viliyet 
p 1~1ta.rı üzerinde son bahar me-
• '-i•ine geçilmiştir. Bu defa •ili

~lin muhtelif 12 yolu üzerinde 
bin amele çalışmaktadır. 

~a.ca, Safranbolu yolu üzerinde 
. ılci kilo metrelik ferşiyat Ye 
~iııdirli on iki kilometl'elik te 

Ptak tesriyesi yapılacakhr. 
:: ~ ~kbahar çalışma zamanında 

L~ır işlerine başlanacaktır llk 
1 ;:ııar çalııwa zamanında yeni 

'-" üç betonarme köprü, dört 
~ ıı!ez yapılmış ve otz beş köprü 

tP 'llıır edilmiştir 
Kastamont Pıgaaası 

i• ~ _ Kastamoni 10 ( A.A ) - Bu 
jf ~ ı 

2 
lalli şebrımiz piyasasında arpa 

•- 'S, buğday 3,50, kabluca :ı,50 
ı• ı •ır 2,75, mercımck 8 fasulya 

·. Pirınç 25, kendir üçüncü 22, 
r ~tı.ci 24, birinci 26, ekstra 28, 
• lik 47 50 kuruştur. 

Qe,mede Zelzele 

Oldu ,, 
;l• " '" ~ıııe, 9 ( A.A) - Dün gece 
•' ~·l bir hnçukta kRSahaınızda 

1 tıılan do~"Y" do~rn uzun AÜ

~11 ~ıddetli bir z~lzele olmuştur. 
•' ~ a•nt yoktur. 

l'gaui Istikrazına. 
4laka BüyüktAr ,, . 

• ıı \ eybıın, l) l A.A ) - l~rı.;aııı 

Jil' -~kır madeni yolu O, ıertıl•i İi · 
• 4 tııı tah•illeri ha! kın gfüter · 

~
1

~ alika ö:r.erin• tllmRmen Aa 

"llıı~ TO hır ıııiktıır d11lıa gön 
lru•i iıtenilıoıotır. 

lıtanbul, 10 (Hususi) -Tah
ran sefirimiz Enis beyin İranda 
Yunan tebasını da himaye etmek 
vazifesile mükellef olacağı Ati
nadan bildiriliyor. 

Zile 
FelA.ketzedeleri 

Portelıizin milletler oımiyeti moannet n ademi teca .. üz mi
morahh&11 M. VR1cohoel1R1 ha- ı&kıdır . .Moht~lif heyeti morah-Museviler Erzurum 

Tu••rkçe Konuş- •".ı.et. 'usları I t• riciye na•ır•na refakat etlıyorda haııaıarııı noktai nazuıoı anl•
ıt.ı. 1.) n ı- İki gündenberi denm eden mü- maktır. Silli.b11zlanma konferao. 

"" Ç "" J h d • J • d zakerelerdın anlaşıldıgına göre ıınıo meHiıine TeorıniHııideo m_aga agrt ıyor ap aJre erJD e So•yet Rn1yanı• milletler cemi- un! ba,lıyabılecegiai zanıııt-
lstanbul 10 (Hususi) - Mu Erznrum, 9 (A..A)-Erzurom yelin• girmeıl l9ln icap eden mi_rerom. 

Zile, 9 (AA) - 17 agustoı sevilerin yıl başı bayramları mü meb'oıu Aziz bey bu öo Yali ıölüııan ekaeriyet batı& taııılulle Sougetler Ve LehJatan 
büyölı: Hl felAketıledelerioe Yeril- naaebetile Balat Tlirk kültür Necatı heyle Hınıı k1&za~ına it- temin edilml,tir. Diğer taraftan Var,on,9 (A,AJ-Yarı reemt 
melı: üzere HilAliahmer merkezi birliği cemiyeti bir beyanname mitlerdir. g SoYyet Rnıyanıo meoliıte daimi Lehiıtan .Ajanıınıo bildirdigine 
omu misi tarafından t•brımlz neıretmiı •e bntün musevileri Dön meb'aelarımız Azia,Nafi azalık alma11 için ıoap eden it- ıöre Sovyet ye Lehiat•n hükO.. 
Hilaliabmer ~obeaine tı9 bin lıra mutlaka 1:iir.kçe konuşmağa da Atol, Emio •tı Nalız beyler tifakı Ar& da ıılmdiye kadar ma· metleri So•yetlerin .Milletler 

•et eylemıttır. H Ilı . "tml 1 id h t" arı• bnlnnao heyeti murabhaaa Oemiyetine girmeıi hakkında gönderilmietir. 

6
.. • 11 ••ıne gı 'er are eye ı 

Umu•Ş azal d . h t 1 1 d tarın lıtinkifları ıoNlile temin aralarında dojtrodan do!ırnya mü· 

lstaDbuı arın RD ız11 a a mı' ar ır. 

8
. . edilmit gibidir. Z!llıerelere baolamı,lardır. 

lllDlir SeYinoine Paralarımız ılhaHa Aıııız bey ııpor ,ob11ile M· HendN«Ht Ne Dlgor1 Ajan11n yazdıklarıodıı, J,ehiıı-
. İ çok yakından •llkaJar olmu,tnr. Londra 9 (A . .A.) - Oennreye tanın nıhııi hıtttı hareketi bak-

T•tir k Edi Iıtanbul, 10 (Hususı) - n- A k ( • -r a yor "it . . d"I lO b" D ara • ZMJr harek•t eden .lıl. Bınder1on be- kınd" hi9 bir büküm yokııa da 
I t b 1 9 (A A) l b gı ereye sıparış e ı en ın tt b ı k d · ı · ıı· bu bapta h•r hangı· bır ı"tı' l'f.:.ı·. 
ı an a , , - ıt11n ol ton gümüıün pek _yakında gele T yana a u onara emı, ır ı: ~ .. ,. 

,.azetılui lzınir kurtnlu•onun h e1.efonU Si!Ah11zlanma konfereaıl bö - rizlık t• görölmemektcdir. 
,. • ceği tahmin ediliyor. Darp ane· -----cıı-----

~: .. ~ nc;le y~:l~::~:ü.:~ııd~~~R:~ ~~: !ı:ag~::::a~~~:~;or~azı~~nk~~ ve ~;;,:fa, i~:,~~:~u:i~ala~:::a Batvekı·ı pt~ 1 Sultan,hmet Cam·ıı· 
ocakları gümüşleri eritmeğe 'I "I O 

ZPteler birinci Rayfalarıııı milli b , tar bir zat Ankara - lzmir tele , , , , , 

hayram.n yıldiiniiıııüne tah•'· i:::~~~ı·de fonunun ikinci teşrinin ortasında Trabzon Seyahatını f;?ım~ılık Kütüphane Yapılmıyacak eılerek renkli lomııli reaiml.er " 1 Y 
ne,rermekte ve lzmirin knrtulu Gazi Bulvarı mAubbabderuatlala.ahçı acoağeınvı dıöeyltedi. Teh'ır Etmesı' Muhtemeld'ır.. lstanbul, 10 (Husuııi) - Sul-

Kayeerl, 9{ A.A) _ lalnyon laoahmd camiinin kütüphane 
tana müııtehi olan büyiik hare- ' · h kk d k" h b ı 

dan ~ebre kadar 22 metre ge- Beyin Jtti.tti.phaneai lstanbol, 10 {Hususi) - ismet yapılacağı a ıo a ı a er er 
ketin hü Aıasını yapmaktadırlar. h ti · · T b t -t t · t" ni,ligind• bir bol varın yapılma- Elazız, 9 (A,A) _ .Abdullah paşa azre erınıo ra zona ya· eeyyu e memış ır 

Gazeteler 1zınirin ıevinciue pacakları seyahatlerinin ıimdilik M ı· y k'I' j k .G'tt' ıına ba~lanmı,tır. Hu bnlvar Oevdet beyin refika11 Fatma .A.b· 8 ıye e l f 0 araya 1 1 
ayııı milli ba11aAıyetl• i•tirak büyük Gazinin iımile •ıırellene- tehir edilmesi muhtemeldir. 

• dullah Oe•det bımim ıııevcilıe ait "hab 
n bu "iizel ~ehri kurtaran or- cektir. Büyülı kurtarıoıoıa Oam- Belediye lntı atı lstanbul, 10 (Hesusi) - Şeh-
dalMTın başkomandauını •• ko- huriyet bayramıııda Oambariyflt ötiihaneyi Elaziz •ehrlne teber- lıtaııbul, 10 (Hususi) - Ya- rimiı:de buluaan Maliye Vekili 
m•ndınlarıoı zabit •• neferleri- meydanına dikilecek olaa he.r rö etmlttir. Kötiiphane gönderi- lwada yapılacak oluı iatihabat Fuat bey Ankaraya hareket et
ni ... asiz t•hitlerini tıboil kelinin kaidulaia .rapılmuıaa lecıelı: bilı: me11111r Yuııuile ~a- dolayiıile belediye mediai fey- miş Ye istasyoııda merui.mle 
eUııekteclırler. baflaDIRltlır. 'ra1a ce&irileoekt.ır. ka11Ge içti=•• daYet eclilaiıtir, tqyi edilmiıtir. 
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19 M:;;~i9i9tTÜ;k
1

if iİieti:i:iiah~:d:·s:b~hıarı .. .. !~~.!~.~~~ ... H~p~~!.~~ .. 
~iijdeliyen Bir Çoban gibi Yıldızı Parladı ~zu:,: lnc~ .. ve ~.8.ı~~:~ .s~~:;ı~r~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·------·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 778 F Solari 9 50 16 lô Diyam•nditis 16 18 

Erzurum Kongresi Türk Ihti alinin En Büyük Eseridir. Sivas Kon-. 693 
Alyoti Bi. 9 17 7 

T Pıyale 13 75 18 50 
4.33 Vitel 10 14. 25 3 Ali Şefik 12 12 

resinde Türk Milletini Esarete Süriiklemek Istiyen Gafiller.. 3 :.ı3 H z Abınet 9 13 50 4255,5 Yekün 
- ----------------- 274. S Siileyman 10 75 13 25 Q. Alıcı 

Esbak Adliye Vekili aziz Viyana muhasarası hatırlardadır. sının kararlarını vatan~umul mucibeler ileri sürüyorlardı . Me 191 H Alyoti 11 11 50 819 ~ Jiro ve şü 
meb'usumuz Mahmut Esat bey Türk demokrasisinde sade bir hale koyuyordu . Bu sela Türk balkının iktisaden 170 P Paci 9 12 25 2._.8 ş R 

k 1 bi 1 .. k ğl 1"4. Kırka K.• zım 1" 14. emzi dün de saat 18 5 da in ı ap r ur o u olmak.tan daha kararlar bütün milletin o 'uyordu olsun hacsen olsun büyük me v " " 20ô N 
derslerinden birinci faslı teşkil kuvvetli, daha biigük, daha S:vas kongresinin bütün ehem· deni devletlerden birınin hima- J.39 Trilonidis D 9 50 18 50 1._. 9 M ~ T~;:,~;: 
eden "Vatan müdafaası,, mev üstün blrşeg yoktur. Bu rüt miyeti bundan ibarettir Yalnız yesine müzaheretine ihtiyacı 138,5 Koor ittihat 13 25 19 93 E H. Rodıti 
zuuna devam eylemiştir. Salon belerin en biiyülfüdür. bir cıheti ehemmiyetle kaydet- varmış! aksi halde yaşanamaz· 131,5 Albayrak 9 50 13

3 
50 72 p Paci 

yarım saat evvel ağzına kadar Büyük Mustafa Kemal isti- mek lazımdır. Zira bu vatan mış ! fakat böyle bir mandanın 117 Poı· takl\l zade 13 1 56 Ş Riıııa ha 
dolmuş kadın erkek münevver· fasından önce arkadaşlarını top müdafaasile yakından alakadar· Avrupa devletlerine verilmesi 109,5 Len Recyo 11 50 18 50 59 Dınar holıu 
ler heyecanla hatibi beklemiş ladı. Kendisile çalışmak istiyen dır . Milletin, memleketin istik- tehlikeli olurmuş. Bize çok 64. J Kohen 8 50 10 25 35 Kırk Klizım 
terdir. lerin düşünmelerini tavsiye etti. lalini kayıtsız ve şartsız mü da- uzak bulunan Amerika bu hu 68 J akinyan 12 l'.i 5 B Alazraki 

Tam saat 18.5 gelmiş olan· Acele karar vermemelerini, işe faaya karar verdiği bir anda susta tehlikesizmiş. Bu suretle 6:.! Onahirci z 9 50 11 25 4. Trifonidiı 
lar yer bulamıyarak dönmek za başladıktan sonra onu sonuna bunu bozucu bir teklif ortaya Osmanlı imparatorluğunun inkı 81 Hekik z Mus 10 75 loi 
ruretinde kalmışlardır. Mahmut kadar götürmek icap ettiğini atıldı. Bu "Manda teklifi., idi. sama uğramasının önüne geçil 4.6 Y I Talllt 11 50 13 
Esat bey kürsüye gelince mü- anlattı. Yarı yolda dönmenin Manda "vekalet,, manasına miş olurmuş. Vahdet muhafaza 41 Zahıreoi z lb 9 11 50 
nevverler ayağa kalkarak inkılap millet için, fahısları için çok gelir. edılirmiş ilah.. 36 Ş Riza ha 15 15 50 

ı 4.6 8 z 01\lip 12 13 50 hocasını selamlamışlar ve şiddet muzır ve tehlike i olacağını izah büyük harpten sonra galip· Ve daha birçok mış ve 
· I · k d k 28 !ıl Tomas 12 50 13 50 le alkışlamışlardır. ettı. şın ço ci di olduğunu ler mağlub'yete uğrattı lan dev mış er •. 

k O 26 lı' z A bdullaL 10 50 12 50 Mahmut Esat bey derslerine şa aya tahammülü bulunmadı Jetlerden mesela: smanlı im Kara Vasıf bey o kadar ileri 
· ı d' O ı d d d d ki 27 Ş Remzi 11 25 13 25 

1745 Yekun 
Qu Oin•i 
327 Buğday 
124. Arpa 
292 Baki" 

24. Hor9ak 
3 Mı~ırdarı ıöyle devam etmiştir: gınl söy e ı. o.ar a üşün- paratorlugun an ayır ı arı ara- gidiyordu ki: "Memleketin, mil-

d d 1 24. .M Mi halef 12 75 13 50 7 Börü! e Bugün de Türk ihtilalinde üler, taşın ı ar, içlerinden bir zileri ve orada yaşıyan halkı letin tamamen kurtulduğunu ka c 

Fiat 
5 12 
5 1 50 

6 62 6 6~ 

5 5 
5 6 26 

5 50 5 50 

5 75 13 
6 6 
5 50 5 50 

5 25 ı; 2t 
12 12 

Fi at 

3 90 ' 
3 12 3 ~ 
4. 62 ' ôj 

" 75 ' 7t 
325 326 
4 öO '60 

Yatan müdafaası mevzuunu mü· kısmı bu büyük işe girişmiye mandaları altında idare etmek bul etsek, farzetselı: bile yine f d • 
ıaıeaya devam edeceğim vatan cesaret edemediler. ayrı kaldı hususunda anlaştılar. yabancı bir dev:etin himayesine, ay alı Sanayi Heyetı ... 
yanıyordu Atalar yurdu alevlerle lar. Şimdiki sıhhiye vekili Refik Milletleri vekaletle idare( müzaberetine muhtacız.,, y .., J • • • J j 
yıkanıyordu sanki o, ateşten ve sabık Tahran elçisi Hüsrev Fakat galip devletler bu ve Türk milletini" Manda ,,ya agmur ar MlZlnZtyaref er 
sıömlek giymiıti. Yanıyor, fakat beyefendiler Şefe iltihak ettiler. kaleti kimden alıyorlardı? Onla· layik gören onun mukaddera Çankırı 10 (A.A) - Bir haf- Moskova 10 (A.A) - Türk 
yekıyor vuruluyor, fakat vuru Ondan ayrılmadılar. Hatta yeni ra bu salahiyeti kim veriyordu? tında söz sahibi olmak istiyen tadanberi devam eden sıcaklar sanayi heyeti otomobil fabrik•' 
yordu, döYüşüyordu, millet bü vaziyet içinde kendisine eskisin Hepim iz ve herkes bilir ki ve bu zavallı gafiller ne Türk mil bugün değişmi' ve faydalı yağ· sile Hars parkını ziyaret etıı:ıit 
tün bir düşman dünyasına karşı den daha fazle merbut, onun emir· kaleti ancak mal sahibi vere- !etinin manasını ne de "Manda., morlar şehir etrafından geçmekte tir. Heyet reisi Nurullah Esat 
dimdik ayakta duruyordu. Teslim leirne eskisinden daha fazla muti bilir. nın mahiyetini bilmiyorlardı ~lan çay, ya~an dyağmtlrlart~n bey M.Krestinski, Karahan .,~ 
olmıyordu. Hem iç, hem dış düt· kalacaklarını beyan ettih:r Hüs Fakat galipler idareleri altı- Siyasi tarihin verimlerinden al şmıhf ve 'Cıvar a 0

, ~ma a hariciye komserliği şark şube" 
b "f k k d ki ·ıı ı d b" 1 . . · o an ayvanın on tanesını gö d M z k f d manlarla uğraşılıyordu. rev ey ünı ormalarını sö ere na al ı arı mı et er en oy e ·tamamen habersızdıler. Hele t" .. t" mü ürü . u erman tara ıo • 

Çünkü: Hain Halife ve onun Gazinin yanında durdu. Büyük bir salahiyet almışlar mı idi? Refet paşanın "Manda .. hakkın İmuş ~ı-- p . ti i kabul edilmiştir . 
hain hükumeti dı, düşmanların işe başlanıyordu. "1919.. yılının Asla! daki fikirleri bu bapta pek gü- ngı ız_ aşıs er Sfi.m.erbanlr. 
yanında saf almış bulunuyordu. 23 Temmuzunda Erzurumda lise Buna kendi kendine gelin lünç şeylerdir. Lafın kısasi Sivas Nüma.yış Ya.ptıla.r Beveti Rusya.da 
Vatanı da, milleti de bu iki binasında bir kongre açıldı.Buna güvey olmak derler. O ha!de kongresi bu teklif ile "gülünç Londra, 10 (A.A) - Iııgiliz " 

9 
, 

8
.. er· 

imanıız hasmın elinden kurtar "Türk ihtilal tarihi" "Erzurum mandanın hakiki manası ne idi? facia
11 

bir sahne arzediyordul fnşiwtlerinin tezalıaratı il• siya· Mo~kova, ,A .. A) - .. ıı~el 
k 1• d M'll t b k kongresi diyor O g·u·n "Tu"rk Mandanın hakı'kı' manası "ı" lhak,, T" k · • t 'h" · k d • ·ı · l 1 k b'l t h bank ıdartı meclııı reıll ma azım ı. ı e aşsız, u· " · ur sıyası arı ını ço egı sı ıa11ın arının mu a ı eza a- ·i 

d t 'h' b" -·k ı · d b" B k t d.. ·· ı d H n mezkô.:- bankanın nmnmi ıııı man a11zdı.Fakat yer yer döğüşü- ~r~ 1 en uyu eser_erın en ı- dı. ir milleti esir yapma tı. fakat azıcık gözünden geçirmiş ra ı un oğ • ıo aonra ayt 
rını ba•arıyord G b k ı dürü Nurullah E1at beyler Tor yordu.Kan gövdeyi götürüyordu. . . v •• u azı,, u o_ngre Galipler bunu açık söylemediler. bir adamın mandanın ne demek parkta polisin a mış oldagn ted d 

1 l d T h b b atrol airketile müzakereler Millet, ,erefile, tarihile, bütün ıçın fU~ ~rı soy e ı: .. a.~ 1 _u Çünki; Vilson prensiplerine göre oldağunn bilmemesine imkan birler sayeseindı outdi h3diseler ' . 
varlığı ile tehlike içinde idi. Va · kogremızı ender ve buyuk bır her millet kendi mukadderatını oktur. olmadan geçmittir. 19 kişi t8 ,.. bulunmak iüere buraya gelnı'-
t b k 1 k .11 • eser olarak kaydedecektır , k d' . . d kt' G 1. 1 y kı· t edı. lm'ı•ıı· r Ve ı" tı" •ı'p k•kı• !erdir, Yanlarında miiteba8'11 

anın u aranı , mı etın, mem- B k . d b' h'.' k" en ısı tayın e ece ı. a ıp er "1877 Osmanlı Rus sefe • • • ~ ,,. 
1 k t . b k' · .. I • d u ço yerın e ır u um d h h b' •.. d b " ma yüzünden hafif ıurette ya · lıı.r da vardır. Bn zevat Lenin'ı e e ın u ımseıız gun erın e -d·· E k . h b a a aı· ıumumı ıçın e u esası rinin verimi olan Berlin muahe · 
1 t b ld .. . •.. d ı ı rzurum ongresı er a· k b 1 . 1 d' F k t . • ralananlar vardır. kabrini ziyaret eder•k bir 9e1•0 

san u a muteva:ı:ı evcegızın e k d" T" k 'ht · ı·ı · . b" a u etmış er ı. a a samımı desi sıralarında Avusturyalılar 
t b. b dü ... • d ım an ur ı ı a ının en u· 1 k d •. 1 B' d koyınu,ıardır, 

o uran ır aş şuunuyor u. "k 'd ' O b 1 b b' o ara egı. ır propagan a Bosna Herseği bu manda naza- Otomobll Kazası ___ _ 
Onu bir öz evladı düşünüyord, ~~t eser~. ır.h · kaş 1 aş~na ır vasıtası olarak kabul etmi~lerdi. riyesile kendilerine ilhak ettilt!r Şolör Halil lbralıım oğln Kamasını Çekmlf 
Bu baş bizdondi. Öz Türk so- ıtp~ır hı: d~'r .? .~1~u~u~ a, et· Sonra utanmış daba doğrusu Bu uzlaşmaya göre Avusturya Zeki efendi, idaruindeki otomo- Abdullah ogln aınele Moıt-f 
yuodan idi. Gazi Mustafa Kemal ra ın a er. uşunu uşun e uzun cihan efkarı umumiyesini alda Bosna Herseği vekaleten idare bili İbrahim oğlu Maatalaya earhot olarak: yatmakta ike 
"d' "S'· ki' lk 1 görüşlü fikırlere esaslı kavrayış- t b'l ki . . 1 ki k 1 d h t · ı lı d . 11· 1~ ı ı. ure ı a ış ar" 1 d-f 

1 
a ı ece erını ummuş o aca ar edecekti. Fakat biliyoruz ki Bos- çarptıran ıo ayağın an • ı çe ara a yatmaınaıı.nı soy 

O Ç kk 1 .. d b" " ara tesa u o unur. k' " 'lb k k 1· . , t l ff" 1 b ıı· t k b k . . B 1ı:· >ti ~ lıf , ana a e ıçın e utun O 
1 

"d f b ı ı a ,, e ımesını e e uz na Hersek bir daha Osmanlı yara anwa~ına ae • ıye ver· paı e çıaı e ır o., a ,,. 
.. f'k d 1 ya nız vatan mu a aası a- tı 

mutte ı or u arını yenen, onları k d d •. 1 'b .
1
•1 b .. etmeden hakiki maksatlarına imparatorlug"una iade edilmedi. miştir, kama çekti1?inden yakalanmıf 

.. • d · 1 d"k ımın an egı , ı lı a ın ugune ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'',. 
yuzgerı enız ere o en, sonra k d . . "Manda" kelimesile nail olabi· Ve nihayet "1908., de resmen d b k .,o t 'h . b' • T" k a ar verımı olan bütün muaz ket içinde ne üşünüle ilir, ne kerre "Manda., kime layı "-
arı e yenı ır çıgır açan ur 1 . b' • b' leceklerini düşündüler ve oldu Avusturya Macaristana ilbak tavsiye edilebilinirdi? Diyenlere ru·-ıu"yordu? Tu"rk mı'lletı'ne de 
kumaddanı idi. yam eser erın ır programı ır 1 kaynağıdır. Biz, burada onu yal- ar. olundu Türk milletinin mukadde cevabımız kısa olacaktır. Mille· mi? Halbuki o milleflerin e 

Çünkü: Bugünkü Rusyanın d f k Fakat yine ilk sual önünde ratındaso"zsahibi olmak hakkını t' ı k t' ·· 1 d medenı'lerı'nden bı"rı'sı'ydı· . O atı nız vatan mü a aası ba ımından ın, mem e e ın o gun er e ma· 
yeni taliini Çanakkale muhare - mütalea edeceğiz Erzurum kon- durmak lazım. Mandayı yani ve· kendilerinde bulan bu mandacı ruz kaldığı felaket esaret tehli- larca bir çok milletleri idare ett 
beleri tayin etti. Yeni Rus rejimi- gresi; kaleti milletleri idare vekaletini efendiler. Bu kadar yakın tarihi- kesi idi. Doğrudan doğruya Bugün medeni milletler arasıPd 
nebikim siyasi, iktisadi içtimaı, t _ Hududu milliye dahilin galiplere kim verdi? mizi bilmiyorlardı . Hukuku düvel esarete giriftar olmakla kelime yer alan Macaristan iki a51 

mes'elelerin Dünya devletleri de bulunan bilcümle aksamı va· Herhalde idareleri altına dü - hakkında çok değil orta halde farkile esarete düşmek arasında Romanya, Sırbistan, Yunanisl• 
arasındaki siya,i, içtimai, ikti şen milletler değil bilakis bun fikir sahibi olanlar da pek ala hiç bir fark yoktu. Köleliğin dörder asır, hele Bulgarist• 

d tan bir küldür. Y ckdiğerinden k ı k ı K 
sa i işlerin rengi üzerinde mü- infikak kabul etmez. !ar boyunduruktan urtu ma bilirler ki bu manda meselesi iyisi kötüsü o maz. ölelik, kö - altı asır bizim idaremizde yaf 
essir olduğu aşikardır. Bunu yal- için hiç bir tırsatı kaçırmıyorlar. h h b" k b- leliktir. Düşmanın yapmak iste dılar. late bu efendiler millet.! 

b 2 - Her türlü ecnebi işgal y h emen emen ıı asıra ya ın ır d' .. 1 b' . d 1 t k!'f· • 
nız en değil yabancı elile ya- Ya kıyam ediyorlar. a ut hu · d .. ll'fl . 1 ıgı e ızım man acı arın e ı ı idare etmiş. Türk milletı 

ve müdahalesine karşı millet k zaman ır mue ı erı meşgu et b' b' . . . 'd' A d k- f k 
:ı:ılmış vesikalar söylüyor. Bü kuki yollardan gidere protes k d' 1 .1. b k k d" 1 . ır ırının aynı ı ı, ra a ı ar "Manda,,yı muvafık görüyorlar 
· b 1 d müttehiden müdafaa ve muka- k ı "M me te ır. ngı ız u u uve cı kelime farkı idi. O kadar. 

tıin un arı yapan a am şimdi tolarla ha !arını istiyor ar. an- 1 • d "L · ·ıı 1 • Gafiller Şiddetli alkışlar. 
öz milletini ana yurdunu duşü vemet edecektir. da selahiyetini galiplere veren erın en orımer,. mı et en Şu halde : Yapacak şey ken 
nüyordu. O, günün birinde Sam, 3 - Kuvayi milliyeyi amıl ve "Cemiyeti akvamdır,, güzel. Fa· üçe ayırır. 1 - Medeniler, 2 - diliğinden bellidir. "Manda,.yı Mahmut Esat bey bur·~i 
suna çıktı "19 Mayıı l919" mil iradei milliyeyi hakim kılmak kat unutmamak lazımdır ki: Ce Yarı medeniler, 3-Vahşiler.Mü· da ret ve dövüşmek. Zihinlerin çok heyecana kapılmıştı.Hati~ı 

esastır. . . k d .
1 

.. ellif birincilere tam, ikincilere karıştığı hir sırada yine büyük sözleri dakikalarca süren • 
Jet bahtında; sabahları müjdeli- mıyetı e vam enı en muessese ·· G . ld V 1 . larla kesiliyordu. Mahmut ~ 
yen bir çoban yıldızı gibi 4. Manda ve himaye kabul galiplerin kendi icatlarıdır. Bun· yarı istiklal tanır. Uçüncüler is 'kazı orttt~ya Tatıhl~k a!ans~vet r ed~ı bey dinleyicilerden bir dal.• 

· olunamaz. diyordu. .. " and . tiklale layık değildirler. Dikkat 1 az e 1• e 1 eyı gos er ı. 
parladı. dan başka bugun m a,. ıle · . . .. . . Hakikatleri meydana koydu. istirahat rica etti ve der•

1 

G Erzurum konaresinin bütun d 1 b t tb k d 1 azi Mustafa Kemal "8 Tem "' idare olunan milletler ve arazi· e ı ırse ugun a 1 e 1 en "M d dd t d d" .. devam edeceg"ini söyledi. k ı b d 'b t d - 'ld' ,. b f d h' d an a,. re o un u ve ovu' ) 
muz 1919., gecesi Erzurumda arar arı un an 1 are egı ır. leri Cemiyeti akvamın malımıdır '.danda ." ~ me hum a ın e- me devam etti. Düşününüz bir (Devamı Yarıtl 

f d Biz burada dog" rudan dog" ruya f ı d G 1 1 d s it da ordu mü ettişliğin en ve asker ki onların falan ve i an devlet ır. a 1P erın man a 1 • ın -
vatan müdafaasını alakadar eden k" d ·ı k likten istifa etti. Şef bu yeni tarafından vekaletle idare olun· 1 yarı me enı ere az ço ma-

vaziyeti hakkında şunları söylü- kısımları kayd~tmiş bulunuyoruz masını tensip edebilsin? Görü halli bir idare tanılıyor, mahalli 
yor: "Resmi sıfat ve salabiyetten Ko_ngre kara.rı.le~ artık millet lüyorki "manda,, nın hukuki muhtari hükumet taslağı kabul 
mücerret olarak, yalnız milletin dagınık mesaı~ını teşkilatlandı- bakımdan hiç bir kıymet ve ma· ediliyor. Vahşiler doğrudan doğ 
Şefkat ve civanmertlig" ine güve· rıyor. Bütün bır düşman dünyaya kt B b" k d' l'b' 'd . 1 d d k . . . • nası yo ur. u ır mas e ır ruya ga ı ın ı aresı a tın a ır, 
nerek ve onun ı em iz feyiz ve arşı bırlık halın de çalışmaga Sıyrıldıg" ı zaman onun altında L · kt'I d - · d . . . orımer va ı e yaz ıgı eserın e 
kuvvet membaından ilham ve başlıyor. Mılletın başına kendı boyunları zencirli esir milletler b' · d d ·ı 

d 
.. d . . • . . . ızı e yarı me enı er sırasına 

kuvvet alarak vic ani vazifemi· oz soyun an muasır medenıyetın ve bunları bakımıyetlerı altında koyuvermi,tir. Yani yarıvahşilerl 
ze devam ettik en büyük şefi geçmiş bulunu- tutan elleri demir kam aklına öyle esmiş, öyle yazmış! 

Türk genci! artık şefin hiç yordu Şimdi yer yer dövüşen çılı emperyalistler görünür. Dilin kemiği o!madığı gibi ka· 
bir rütbesi kalmamıştı. O artık millet yavaş, yavaş büyük başın Sivas kongresinde kendini lemin de di:ı:ğini yoktur. Bol ke 
sade:bir Türk oğlu idi. Fakat direktiflerine göre vuruşmağa her ne bahaya olursa olsun mü seden atmış, tutmuş 
unutma ki; şurada burada köy ke başlıyordu Erzurum konğresini dafaaya karar vermiş Türk Düşünelim bir kere; bizim 
narlarında şimdi toprakla belenen Sivas kongresi takip etti. milletine bu teklif olunuyordu, mandacı efendiler nelerden de 
Türk yavru!arırıı kimse hakir Bu kongre Erzurum kongre Teklifçilerin başında Bekir Sami, nelerdeo gafıl bulunuyorlardı. 
görmesin onların içinden yarının sinden fazla bir şey yapını, de· Kara Vasıf, Hami beyler bulu- Yani bunlar da Lorimer gibi 
nice reisicumhurları çıkabilir. gildi. Ancak Erzurum kongresi nuyor!ardı. Hami bey noktai bizi yan vahşi millet tanıyorlar· 
Mesela; Merzifonun bir köyün mevzii idi, kısmi idi. Sivas kon· nazarını uzun uzadıya iıah etti dı. Bunlara hain dememek için 
den kalkıp gelen bir Türk ço gresi bütün milleti ve vatanı Türk milleti için Amerika "Man- ne demeli? İsterseniz o kadar 
cuğu Viyananın kapılarını çal temsil ediyordu dası,, nı tavsiye ediyordu. Bunu ileri gitmiyelim; fakat bunlara 
mıştır. Kara Mustafa paşanın Bu itibarla Erzurum kongre·. tavsive edenler ukalaca esbabı serbestçe cahil diy•biliriz. Feli_ 

" 
ELHA.llBA I. 

MILLJ KUTUPHANE SiNEMASI 
lZM (lt'ımizin korta in~ günlerine rastlıyan programında 

Tama.men Türkçe S6zlt 
Vatani bir filim takdim ediyor 

Aşk Fırtınaları . 
lPEKJflLM iıtüdyolarında DARÜLBEDAYI artistl•t1 

tarafından lisanımız>\ çevrilmiştir, Temsil edenler: 

Ga.ry Cooper ve Belen R&J'OS 
tııı.u olarak: EFTALYA hanımın iştirRkile KONS:E~ 

c lPFJKFILM • 

------------------------------~ Searnlar hergüıı: 15,30-17,30-19,30 Te 21,30 da; colll~ 
Te pazar giinleri 13,30 da ilave eeane. Perşembe göıııı 
13,30 da talebe aeanu. -
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.lzm;ı Emsa/s;z B;ı Şen/;k Günü Yaşadı 
~~ 

Zafer alayı geçerken Zafer alayından bir intiba • EylOI zafer alayı lntlbar1ndan 

- Baş tarafı blfincı sahiJtdt - ıotıuk ıuynnu i9erkeo !İDi naalı 
• "refli maziıintı zelil ıüoler Izmirini Jütündü. Koşuyor, ko· 
.. 1d•ttirmemek, mılletioi her- ouyor miitımadiyeo koooyor, 
"Jden üıtün tutmak i9in kalı· a9 kofuyor, IUIDZ kotnyor, 1• 
la•anlıklarını yaptı. Ancak r"h kotnyor. Kalbinde alla-
... llıti, milletinin aelAmetı için hına kar~ı fU niyazı Tar. 
ll~ii •e ölerek ebedıyen yafadı dı: Ka11ımıu ıon damlHı 
"' 1atattı. ltt• oouo kalııraman- lznıire yetitıin. Zarar yok. 
~l•nın Haleti buradadir. Bizler Fatmamı ahrette bekl"rim.• Kot· 
._rada ona llyık birer kişi oldn- ta, koştu. Nazlı Iımiri lçın ya
llllluzo ıöyler •• bu uğurda rah, yanık bağrile şimteklerden 
'at ıç.,11ek o ~aman Mıh- hızlı bir aylak yoln bir haftada 
'-ttçi$tin kahraman robu da kotta. 
._•az nbathga ka•ooor. İt· Bundan on ikiyil H?el hugtln 
.. ben de ona bir şairimizin mnkadd81 &ünün pembe ubahı 
.. Jkırclıfı gibi bütiiıı kuT ıtim· yükleklerden gült>rken Koca 
it. bütün im"nımla haykırıyorum: Mehmet! .Kolları açık biricık 
:- nasıl ulaştınaa ilk htdt/ Akdtnizt lzmirinin, güzel lzınirinin koca
~~. nasıl gtttTdinst dıinyayı oıda dizt gına atıldı, fakRt haylıat zaten 
:."'I asktrl Bızdtdt aynı hamlt, aynı /uz delik det k ı ı 
•ifa ldJ.•ık bır 11atan yapmak dava· 0 

.
1 

• ııoe '"ne eroe çı · 
ııın bekledıgı Ha<let uefe1il" do· 

sınaayız. 

.Azız yurttı,ıarıuı; lamadan tMm ıngi lııinlo koca-
Ne zaman , 0 mokaddea pnin tında bır kahpe kor.unu daha 

'•Hinden geçaem ıonıuz heyecıo- aldı, magrar Ye bitap şurae1ga, 
ı,, duyarım. Bu gnrnrJo heye• yekpare bir pırlanta olan ı~anı
'-nım" bır şair arkaclat çok gü- rinın kucaaıua Ye çok ınüştık 
"J tercüman oldu. O ~aır arka- İzmirli karı.Je"lerınıo kalhıne 
t,,,n parçaaını burıula okuyarak bıne uzand1. Arlık yavaş yavttş 
rtrtını terkedecttğiın . J..apanıan gözlerıle arkac.J,,ıtlarını 

l'otanda~/ Hür alnın hür vatanında takıp ediyor . Utanmadım 
~n~_eııe bu kerre burda etılsm koca Türk iıtildal ve nıuııuıuna 
t"'nkı bu mermer mnaı yamnd• göz dıkeu düıtmao ıürülerrnın 
,::,tığın ktıbeaen uzak de~-ılsm. kamılım deoız4e boğuldujtnoa ve 

lle ilk vnce Jwııuşmak ıçm yükseklerde HTİnQle dalgalanan e: Sa/ta ko~an/aı bUtda } Oil)Or, al bayrağının nıağrnr 'U aza. 

0 
anda duyaugun gU1mu ıçrn 

it a11n dökliltfl kanla tadıyor.. metli •akarını c;ok ıyi seçebıli· 

Bu ıırada limandaki npur
Jar da düdiik 9alıoak soretlle 
111Ama •e umamt beyeoırna İf 

tırak etmitlerdir. 
Saat tam onda muhtelif 11mt-

lerden tehire gireq kahraman 
a1kerlerım111 Kııla önünde top· 
lanınıt bulunuyorlardı. Saat tam 
oon beş geçe meraaimle kıılaya 
,., hüktimete ,anlı hayra~ımız 

çekilmıı •e bn ıırada iıtiklil 
martı çahnmı,tır. 

Bayrak Çekilirken 
Kışla önünde toplanan on hin 

leroe halk bayrak çekilirken H• 

tAm Taziyeti almış lıey,,oanlı H 

vin9 .va,ıarı akılWJflardır. 
.MUteftkiben kıolanın balko-

nandan erkek ınnallım mektebi 
müdürii Hefıt Sadettin bey ta 
raf andan halka hılabeo bir nutuk 

0 
ımefle an bmda güzel ızmiri yordu. ltte o zaman kara göz-

'tihmeğt do}nıadan göz yumanları lerinden ııaadıt yaşları dökerek irat edilıuiştır. 
l//arcn JUtttunu kaolıyan ktri doğralda. Yırtıcı aatla1ile c 1iirk Burada Tali Kazım, orda mü-
011llt r;ıdeıen kahraman/an. biirdilr, lzmir 'l'iirkiindıir! • dıye fettiti J zzettin pa,ı&lula Oum 

la11n mübarek y/Jıeklmnde bu rıyet halk fırkası Tİ la yet iclare 
~nmıyen ltasttlm ıemzu.lır bu taş, b"ykırRrak ebedı,-en koynunda 
"' 1 bey eti r"iıi ATO ı Doıtan b~y le-
Q/bımn en azız olan )eTtnde yatacağı pır aatuına o ıoo ya e 
"tı vı taltassaı yansm vaıa11daş! r"nm aail al kaoile iıtiklAI ve diye reiıi doktor Behçet Salih 
'1>ınan gönlünle bu kabır önilnde kortuhı,an son n ölmez batıra- beyler gazeteoıler hazır bulnntı• 

<leım ıbadet huşuıle sus/ 1>nı yazJı, Onu öptii, öptü, mü- yordu. 
0r ıncıa amuyor ışte o ~ünde tebı .. ım, miıbarek yüzünü ıürdü Üniversltell Gençler 
"1ıuıan eserler: • ıatan ve namus. Refet bevıo untku .şiddetle 
Qt Te ona ( Ula ) milletine can " 

) andaş, bu mermer mezar yanında alkıilantlı Ti Hefet beyden ıoora 

parrna~ı ilı Akdeniz hedefini bıyetl azaları geliyorlardı dünyaya kartı haykırın: 

göıterdi. Ve gfüteriyor. Buna Daha geriden Anku" •e Ya~HID Türkiye 
irıaomıyanlar o parmagın aahi- Konya HaU[eTlerl gençltrınien Y llŞHın Böytlk GA:1i ! 
bini tanımıyorlar. mürekkep bir kafile Ti onları Hegke1- ç.ıen1ı1sr Kond9 

A~iz Y.gelıler bayramınıaı takiben de fırkanın nahiye Ti Dakikalarca alkıtlınan ha 
htitün lııaohul ylik1ek okorlar1 ooaklar menınpları ellerinde bay- hitabeden 10ora A•ni Doıan ~1 
ııamına tekrar t~kıar kntlularım raklarımıa •• fırka bayrakları h•1k•lı Fırka namına mtlkellef 

Hüknöttin Fethi b•!in hıta- oldo~u halde geliyorlardı. Fırka bir böket koydu, ona Fırka te-
b11i dakikalaro" alkışlırndı. menıoplarının g99ifl yarım ıaat tekkttllerinin •• HalkeTinin bi· 

1 aggare Fllolarunuın kadar dnam elti. Bu geçit e•- kıtleri ile 9elınkleri takip etti 
Uçuıları •elkl gün netrettitimiz program Ti hıykıl çiçek mıtheri halial 

Rn eınada iki tayyllr• filo- ııraıını takip etmiftir. aldı. 
rnoz havada nçuflar yapıyorlar Fırka me11111plarında11 ıonra O~leden 10nraki meraıim .. 
Ye gelin gibi ıüzülüyorlardı. fırkaya •eoıup t•tekktiller •• ba ıuretl• bitmit oldu, geoe 

~ID•f birlikleri, mektepler izoi· Halke•i tarahnclan karada Ye 
leri •e temall arabalar1 1•9mit· dınlsd• fener alayları tertip 
lırdir. edildi. Halk ıeo• 189 Yakıtlara 

Notnklardan ıııonra kahraman 
Hkerlerimiz halkın cotkon teza
bfiratı araııoda mfJfettit paşanın 

<>oun<len çok montazanı bir geçit 
ıeaıni yKptıJar Ve kıtaatm Oum
horiyet meydanında Oazl beyke
lıni ıeliirnlamnlarıadan ıonr" ög
leden evT•lkt meraıime bu IU· 

retle nıhayet •erildi 
Ziyaretler Ve 1 ebrlkler 
Ô~lede• ıon ra aaat 1-1 dı 

Oumboriyet Halk fuka11, U,30 
da beledıye, 14,45 clo vilfıyet, 

n saat 15 de kumanilaolık zi
yaret "e tebrık edildi. 

Za/er Alayı 
Saat JU dA lzmırın tamamen 

Avni IJolan &11ln Natku kadar tezahürat yaptı. 
Geçit reıminden 10nra fırka Karıı11alıadakl lllll/al 

relıi ATni Dogan bey küraöye Ögleden ıoora Hat 8,80 da 
çıkar•k çok heyeoan nren 'u bir bey et Kar,ıyakada Oımaa• 
hitabeyi irat eylıdi. pata oamilnln kü9ük a•luıuo•a 

lzmhin Yiğit çocuklar1, Ha- mtlun bulanan Gazi hasretleri• 
nımefendiler, beyler; rıin çok: muhterem •aldılerinia 

9 Eylftldayu .. Bugün, kar•- kabrirıe gıtmiştır. Ollai ttıbi •t••• 
giinlırin bittiği, gö• Y~tlırıorn bir dabi11 duoyaya ıetıren bll
dındıgi bir gündttr. yük kadının kahri önünde bütila 

lzmir, l ' iirk ordaıona, orıun ba,ıar aaygt ile egilmittir. 
eşsiz büyük ba,komand,.nı M uı lzzettın ı>aşa, •ali Klzna 
tafa Keml\ltt bugün kaTu,muftu. pıı~a, lıeledıye reıai Behçet Sahla 

9 .EyJUldan ( Madau1a ) ya, bey ye Jaba bırçok se..at mer .. 
( Mudanya) dan ( Loıııan ) a git- 11m<le hazır bulnnuyorlardı. Oa· 
tık . Tiirk fnkıllhının göz kama~- ce çelenkler konuldu. Sonra Kı• 
tıran parlak Terimleri 9 Eylnl liaeıındın bir hanım heyeoanh 
dan ıonra ynrllan her kö,Hinde bir bıtabıtle hnlunda. Fatihalar 
ıtıklu ıaçmaya başladı. okundu. Ha meraıimi miiteakip 

Biraz n•el göslerimizin önünde ihtıfal heyeti dRğıhh. 
ttrefh bayrıağımızin ya••t yı.T"Ş aat 14,30 da Kar,ry"ka ıa
ytikıelitindeki bat ı~diren yö- hilioden lzwıre doğru 11 pare 
oeliktea gokıüm kabararak dıyo· top aııl<lı. 

rom ki: -•• .. •-

Bis Türklerin, dogdşta her Lokomotif Oto• 
kealen üıtün bir yuadıhşımız 

nrdır •• Bız, Hakimiyete alaştk büsle ~ arpJŞb 
bir milletiz. Biz, şerefle ölmeyi Enlki ak"am 7,-iO da lzmir-
alçakça ya,amaya denişmiyen bır den hareket eden Borno•a treni 
nkız. Bornonya muTaaalatında loko-

Optıı>ın Uıbeden uzak del!tlsın; ve kanı bahaıına hediye etti. 
t-. miıafireten lıuluomakıa olan or·1 1 taraf d · tını· /ese en hür başın, lrllf ııatamnda Şiıkran sızler• bahtiyar ştıhıtler, uu arımız ın an ııtga 

Onümüzde ita albayrak, ba- motif manana yaparken tiren 
tıınızıla Moıtafa Kemal, arka· geçıdinden gıçmek iıtiyen !185 
mızda Bahadirlikle dolu koca numaralı otobüıiln ön tarafına 

ı latan bul Onıveuıte talıbo kol ·· ·.ı il t pi K k nnetıe b11 kene bmda eğılsrn ! hiirmet 11zlere olıınn gazıler. mtıJue yeo o ar ıuşıya a il 
a.,,/A- A H b t başıaı· J{tıknettı'n 1i'etbı' lıey bal- b il · d t"'k ı d oı11 "'im vnl Be11tn ita es Çok derin bir heyeoan nyaa- ~ ı erKı en .. rar an ı. 

()ok alkıtlanan bu hıtabeden chran bu bitahıden ıonra mozıka kona gelerek şu coşkun hitabede Saat 16,30 da zafer alayı bir tarih Tarken ya1ına kork· 
'"r "1 ki · · .. f • bulundu: i>aımahaned .. n hareketle Tı' lkı' lı',_ madan bakabiliris. .Mı ilet ıçın •• a ~ ızra ı ıuvt.rı mu nzeıı iıtıklal martını çaldı, möteaki- , "' •, 

llrn d .. , .. A . b Saygılı lzmlrltler Keçac'ıler, na.durak ve Kemer- yort i9in biaıi bekliyın Tav.ifenio an anı mu .ızım Toı ıy ben hir manga askttr iiç el ıilAu "' 
ldenın merdınrmıe gelerek fU haTava atarak ş~hıtlere raalmei Bayramınız katin olıuo İl· altı caddesile birinoi Kordonu agırlıgıoı unutmadık; oııatmıya· 

1tabede balo11do: aelaıu ifa edıldi. tanbulda okuyRn 'l'ürk çocukları takiben Onmhariyet meydanına oagıaı. 
Q Damına l m Dl. tebrl.k edı' geldı· . Bn nfılil, fıdakAr bir ne1it-ok &eTgıli .vurtta•Jarim,· r.a••nkl11r ıayra ı 1 • 

"' >'~'"' d' Y kl Türk d lU.ioatın teıbauiir, lftlyak •• Bundan ıonra <Jomhuriyet yorum. 9 EylAI demek Türkiye. Meyd .. nda heykelin önünde ır. arın yor onun 
llpte ile baktıgı Tlirk diyarının Balk Fukaaı namma Fırka reiıi oin Türklerin bayramı dımıktlr. •ali Kazım, orjıı müfettiti İz· ıaadeti için, yarınki Türk ço 

• t · · l' b ld i S l I i 1 hondan on zettı'n, fırka kumandanı Galı'p ouklarının rahath&ı ıçın his, n f rın ve ıH·ım ı ı 11 nı AToi Do~an bey tarafından bü- aygı ı zm r er; 
•ad· · l" 1 "' 1 d ıki yıl l ,., lzmir bn patılarla tehrımı'zde bulunan Hnelerdeoberi kabre, yokla~• \. 1 lfll'IID 1 Tar ı,,.ımız a a yük hir ç&leıık abideye kondu. eTTe a~ ıyan • 

.,., kat daha tazelik nrerek: bo Bıl .. diye, Baro, Etihba odaaı, gün bayram yapıyor. meb'uılar, timerayi 11keriy•, götüı germit bir nHilis. Bu 
!taeller dıyarı hmirın knoağın- Hil&liahmer n Hona namına Büyük Şet, lıüTiik adam mülki Tt Adlt erkin Ye on bi•· tahammül, bu fıragllt bize milli 

1•şadıgrnızdan dolayı 06 ka- da Ahirleye mükellef çelenkler Mnıtafa Kemal ota• aauıtoıta ltroe halk hazır bolonuyor Ti aınırları içinde bor, müstakil, 
I' babtiranınız. Bunn hı• de- koouldo. cOrdnlar hedefini• Akdenizdir> meydan battan batı dolu idi. ftrefli bir Türk yurdn yarattı. 
1, itte turaoıkta Izmir Te iz- Niibet Atııı dedi. 9 ey16ld• lzmır kurtuldu, Heykılln öniiodı bulanan Tiirkiyınin inciıi olan l:ıımir bo 
hlinio kalhintlı yatao ba kah· Saat doko,;da HornoTa ıırtla- Ti bayragımıs horaya dıkildi. lnınöden Orhan Rahmi bıy ta- tahammül, bu feraıatıe kurtol· 
lban, muazzez tıhit Mehmet- rındanlzmir ci•arına yaklattıtını Asi• baf, uöyük adam düt- raf1Ddan 9 Eylüle dair bir man· da.. Bugiin ba kartulutun on 
\: •örlti•or. · k · · t l ik' · Jdö .. il ·· k l ı " goıterme ıçın opçn arııoız ha mana Tatanm hariminde boğa. snaae okundu. ınoı yı nom nu nL n ıyo· 

O aralın Mehmet, Erznrumda t taıya il• nöb~t ahtı yapmıtl~r Te oaıı•, dedi •e 9 Eyldlde dötmın Zafer alayı 17,30 da laırk•· ruz. Bu onild yıl yüzyirmi yıla, 
•rak SiTaata kartala" narn bo ateaten ıonra 12 ıene IYYel loa burada boıtoldu. ı· 1 t b k ı iLi bl 1 v & ın öıaüoe ge m t H geçit reı la i iyü• yı a, on • o yı a 
an Ye anlaıı yatajtı lnönünde "o oldo~a gibi kahraman aa-

\tt 1 ·ık k bh d b 1 gu · Garbın kokmot, çörümüt zihinli mine bıtlamıt bnlunnyordn, en 9ıkacak, dön1• dnrdukça Türk-
a OfDD ı a ar ar eı kerlerimiz ön koldan lzmire 

.. >" mütefekkirleri Türkiye haıta ö d k • bando t k'ben lök burada y••ıyao•ktır. .. gürliyıo o kartal batk•- girmitlerdir. u e aı erı onn • ı • -Y 

çarpmıştır. Otobüı ~• lokomotif 
derhal dur:lrak fecı bir kazanın 
önii alınmıttır. Otobüı yolcu ıle 
dolu oldugundırn miısadıme yol• 
calar araarndıa biiyük korku Te 
heyecan uyandırmıştır. Nöfuaoa 
zayıat yoktur. Otohüıiiu önü ha· 

t ılçe haa"ra ugraınııtır. 

Yangın 
Dün 18,:!6 da Batlnrakta Kala• 

raman ıokagıııda Bobor eteudi
o in tahtı idar.,ıinde balona• 
12 nomarah aılı ••inin üıt ka' 
odHında ınöııeoiren ikamete••• 
Nazlı hanım gaz teııekHloin bir 

kıımıoda yakmıt oldagu mangal 
il• odaoan önündeki tara9ada 
oi"er kızartmakta iken dibi de• 
lik olan mangal tara9anın 9ia• 

kol•rım eritmek ıontile dötım• 

taht9'larına ıirayetl• yangan ••· 
bor etmi' iH de derhal yeti,ıle-

dediler, onun yurdunu payla' de ihtifal lıeyıtinin bayraıı lsmirin yigit Te &1il çocuk· 
Odanı Gaziaininin öoüudı 1•- lzmlr• Glrlı rek cıö,emenio bir kıımı yaomıt 

it raılanlar gibi gökreyerek Birinci kol Eşrefpasadım g .. - mık iıtıdiler. Ve dinç Türklerin ilerJiyordo. ları 
ı, önünde dize geldtler. Anladılar Bu bayrakta Kortlonda atını Bo ınin91i günü birlikte olüugu haldı IÖudürülmlittilr. 

•e tırnaRı ile dHtrnanlarına çenk lıtla önüne inmif, ikinoi E .. ın ıiıortaıı yoktur. 
•ltt ederken biran e•uıl Lur- . d . ü .. ki o ölmemi,tir. Onan l9irı dıyo· hızla ıüren bir aakerin reımi kutlularke• aenden bir Tazife " -. kol Tep.,cik aemtın t1n, iıç ncu 
'•b I rom ki 9 Eyldl yalnız Törkle moaa•••r bolnnuyord11. Dah" lıtiyeoea.ım. Bu Tasife toılur: Trenden DGttO 

ilmek i9ta na1'1ı mirini k ı d H lk rı n· · · f'I 

'
&ı. • a a apınar yo 1 

• ırıncı rin dıgil lıiitön mazlum şark arkadan YA•• elarak t•brimlsde Once 1ayaı Ti H?li Ilı •Ril· ET•elki geoe aaat 28,30 da 
qnayor, v•nuısoa ıaldırı Kerdonu takiben kı,ıaya Tar• .1 ~ ""' 

el milletleriııin kartulnt hayra- bnluamakta olan Adliye Vekili diaımhı e• böyötümüz Maıtafa Manlaadan gelen tren HılAI kör· 
"· mıştır. 
'•oı ı.,.1 bitabt1iud~ millt Aıkerlerimizin caddelerden mıdır. SaraooıJa Ştikrft heyhı Onmh11- Kemalin he7kelln• baki Sonra, rıiıöode dormnt Te rnüoteriler-

Oa4et.yi, JO Afuet.,ı uterıni 
1
.,. kordondan kı,ıaya dogro ıe· g Eylll Tiirk mlllıtioln bo· riyet Halk FırkHı TilAyıt ıdare tlön, Şu albeya• bayra~a baki dın Maniıa orta mekt.tp tale.,._ 

lı-. •ttUltea ıonra aofhnle t liel~ri eınaaınlla, birike• binler· yandarak altlna girmiyıoıtlni heyeti ıelıi A•al Dogan, hele• ıökıtln ınrarJa kabanın, batm sinden Muıtafa efendı trend .. 
'•*•r kı: l ,. h1&lk kındıl~rini derin hey .. iıbat etmlttlr. diye relai doktor Beh99t Salih iftiharla •tmdik olıural GUr H· inmek iıterkeo dötmiit •• ,., .. 
Melııcndoıa, Vauılupwarra 1 oaoJa Hiawhyarak alkıtfımıthr. BtiJ'ilk Gasi ao Atutolta •1ıerl• o. B. J'. •U&7et iur• .,..... Mahale W.rllJd• bülila l&DID tır. 
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HARiCi TELGRAF HABERLbRi 

a G ev· Genış y r rahim! Bir Deniz Kazası 
etbirlerden Bahsolunuyor -...... 

Vapur Batmadı Amma 
Ankara, 10 (Hususi ) - ınşasma başlanan Afyon - Antalya hat- G •ı • El b H 1 • • J 

IDJD ıs iocı kilometresinden 40 nci kilometreye kadar olan kısmı j revcı erın e aşısı areket erının Kanun arı 50 Yarall Var 
ihale ~dilmiş~r .. Ercğli, Menin limanlarmıo İDi8SJ da kat'i suretle Tanımıvan Patronları istihdaf Ettig~ ini Söylemiştir 
tekarrur etmışhr . · 

RooHter Nevyork, 8 lA ..A.)
GenHı nehrinde bir Tapnr bai
mıştıa. içinde 500 ki•i yardır. lst.anbulda Yagv morlar vaşl~UION, 9 

( A.A) -Tu lıa l ı yeoi ter t:tnd ı katu rüeıta&ı 

grev için f'mtr vermişlerdir. Bıı 

Evlere Su Bastı, Dereler Taştı ~·ev saooo "ıuetere şaınitdtr. 
UıJ!er taufları 1ş tederasyonuna 

htanbul, 10 (Hususi) - Bir kaç gün:lür şehrimizde yağmakta ıhhıl hulurıırn lıütiiu ttend•kala.r 

olan şiddetli yağmua!ardan Beşiktaştaköı içinde bazı evlere su ıttıhaz edı·ccklen hatlL hareket · 
bastı, Kasımpaşa deresi taş~& ve N :şanta~ınde üç ev yıkılacak lerı tayın ıt;ın çalıı:makta.dırlar. 
hale gelmiştır Anla~ılıyotkı mımırncat gt&Yı hal-

Bulgar Hükômeti 
Komitecilere •üsaına

ha Etıniyecek 

ledılıı11· ;ı;~~ lııı ~ı 8vo ıniizaheret. 

ıçm çcık ,-ahım tıtılhirl~r alına

caktır G ı "'" komi ı~si rnııti Gor
ıuan ıeuııcomhnr t~raJından l•~ 

kıl oJunaıı komırey• mtiracııar: 

edeı ek greY muere~ındfl hakem
hk etme.ııni ancak bnnııo i9in 
l'et ırecek kararrn şrmdıden ame-

Roceater, 8 ( A. A ) - V apır 
batmamıttır. Fakat o kadar tid· 

d•tll aallanmıştır ki yotoaJar•• 
çogu 11&ndaJyelel'inden yere diit• 
müşlerdir. Elli yaralı vardır. 
Kan limandan on iki mil JJJ•· 
ıafede otınoştu. Rıhtıma b••a
arabaları doktorlar göndtrifrJIİf 
tir. Kaplan tiddetJi brr rüzg61• 

dan Jrnrtulmak: i9in yoluna ••· 
ği,tirmi' Ye Tapar dönerk•P tid" 
detfe tarlanmıştır. Yaralıfard•• 

Nevyorkta Myük nümayi~ltr yalnız iki kiti haataneye k•Jdl" 

1stanbur, 10 (Hususi) Sofyadan bildiriliyor: Bulgar hükumeti 
neşrettiği yeni bir kararnamede Bulgar komitecilerinin faaliyetleri 
ni menetmek için yeni ve şiddetli hükümler koymuşlur. 

Yemen- Hicaz Arasında 
le Ye plltronlar tarafından kabU· 

lilnü 1f"klıf etmiftir. Mumaileyh 

laomuı Iisım g•ldifini ili~• et- Jl'İDi tekrar •tmi,tir. rtlmıştır. 

mittir. VAŞİNGTON, 9 ( A.A) - &merikaııınPalll .. 
Patronlar henüz; bu t•klife 6reToilerin elelıat11ı Gorman tu· latihaalatı 

cel'ap l'Mmeıni,Ierdir. M. Gor- y rıi .... , 
hafiye ı,ıem• T• kadit• i~çileri- atıncton, 9 ~A.A) - 6.l 

1-
mırn ne•retti&t bir beyannamede ~rt 

v 15 nin de m•nıucat amelMİD• mu·· Denretinden hildirildigin• gv 
hiitiin menıucat tahrıkalaa.rınıo gre...- barekı1tınıo ne hu-•-.Am•t n• I" 

•u " "' .. . . bir eytô.lde pamnk mabt11" ., h b 1 B 1 k u·. d. lupanınat• bak kında bir karar d• müeııeaatıoa kar,ı olmıdıfını nbaret. ~otttımek IÇID •. r•r~D 9,252,000 haly• olmootor. JJ• 
lt.&U are e er aş ama zere ır Yenlmeden eYvol ııılıaytıt yarına fakat ınüohaaırao kanunlar& ta· gr•T• ı,tırak edıceklerını bıl miktar geçtn .en• 13,0,7,oOO 

lstanbut, 10 (Hususi) - Kabireden gelen haberlere göre kadar mNlolenuı te1kıkine bat oıımyan patronları iı1ihdllf etti - dirmittir. bn.rye idi. 

Hicaz ve Yemen bükümetleri arasındaki müaasebat yeniden ger· • • • • • a • • • • M • 

iki taraf orduları harp hnırlıklarına bütün fiddetle devam eyle uazzam eÇıt esmı errıot un oz erı ginJe,miştir. Bir kaç ay evvel akdedi!en muahedeye rağmen beri M G • R · ı H . ' s·· 1 • 
mişler ve haztrlanmışlardır. Bugünlerde Hica:ıta Yemen arasında 

,iddetıi muharebelerin başıamas•n• inli••• otun::·· • • M. Hitl'! : " Eserimi Mahvetmek "Rusya _ Romanya _Türkiye ile 
Ayasofya Camınıın Niy~!.!.~~~ ..... !?.e~i~~-~ .. ıt ..... ~!yor D~stluktan Memnunum" 

M•• y l K V 'ld• Niinmı l e•l!IO, A A)- Höcom rına menaop ta 11.000 azayı tef· 
UZe 8pl m8Sl08 8 rar eri 1 k ıtalarından 80 000 eiyah üni- tiş etmiıştir. Söylediği notokta 
İstanbul, 10 (Hususi) - Ayasofya cami!nin müze halioe ko formalı bıuıoei kıtalarc.Jan 2000 ıuyaliıt fırkaaındaki eon hidi· 

nacağı hakkındaki kayıtlar teeyyüt ey:emiş ve keyfiyet kat'i kışirıin hnzn rnııtla .M. HitJer Hl ere temaı ederek hiionrn kıt 

karar altına alınmı~tır. ~()ı ı()ylemiı, Ye l!lıtdakatlarmı Afi•· alarının bir müddet için çök•n 

C. Torkum S:... hııedl"Jt. ıermış oları hn tflşldlatı dagıt gölge iJe hiç bir aJaka11 olmdı· 
~ ~ may ı hıç bir nkıt aklı nılan ge. ıtmt Te onJarla miinaeebetlerinin 

çirmedığıni fliiylemış ve demiş· bondaıı 14 tene eynJJcinin tama. 

GarbiTrakyada tahrikat yapıyor 
lstanbul, 10 (Hususi ) - lzmir işgal altında iken Ermeni çe· 

telerine kumanda eden mahut Ceneral " Torkum., Yuoanjstanda 
bilhaua Garbi Trakyada Türkiye aleyhine yeniden tahrikata 
başlamıştlr. . 1. 1. 

Marn'da 1 Ziraat Vekili 
BG.J'iik Barbın · Gireaonda Tetkik-
Yıldön iim ü lerde Bulundu 

l'ariı, 10 (A.A) - Marn 
meydırn moharebeıinio yirmincı 

yıldöniimii münaeebetile ıöyl~mi' 
oldogn notokta oeneral Paten 

demi'ti r ki: 
Maro meycJanmda yanyana 

yatan binlerce ~.,ranıtz Te Alm~o 
öliilen eon •tmelertn mütbit 
tecrühelerinden ıonra muztarip 
beteriyetin artık yaralaranı te 
dal'iden ba~ka bir,ey düşünme· 
dı~ını bize btıh~latmaktadırlar. 

VaSıf Bey 
Dloskovada. 

O<ltırıu, U ( A.A) - Türkiye· 
nıu yenı l\loskoYa Hfirı Vasıf 

bey hor.tıya ~elınış, rıhtımda 

barıciye komıal)rlığıoın bir mü· 
mesıulı ıle Tarkıye koıııc•ioılu 

ıunoıı weıııurları tara1rndau 
ka t~t la rı 111 ı~t ı r . 

Amerikan ı, Ve 
Kazanç .&rtı~or 
Vaşıngton, 10 (A.A) - ll'ltl· 

oari iktısat nı11 M. Rieberg 
r&iıicurnbora Terdıgi raporda 
mılli kalkınma pıogamıurn açı 

lau ışlenu ısayııını sekiz milyon 
arthnlıı'.?'uıı ye çiftçilerin Tari
dat ııı ı lıı r milyar arttırdığını 
ıijy leınek ted ır. 

TAYYA 

Gıremn, 9 (A.A) - ZırMat 

Vekıh l\Irıhlie beyefımdi <liin ıaat 
14. te refakatlarındn meb'oıamnz 
Masa Kazım bey ı., ıı raat m iica
dele nıü ı etti,i Ye tıcaret oll:.ıaı 

erkanı otdattn halde lfın<lık tah
' ikalarıın ı zı gezmı,ıer Ye kil huk la 

fındıkların na11f iç halın11 gel

diklerini elek 1'8 Tantılatör ter

tibatını tetkik etmiş Te alaka

tlıulardan bo b01uıtta malumat 
aımıtlardır. 

Vekil bey bondan ıonr" Trab. 

zon ld man gücii l'e Gı reııon Ye 

~iltepe takımları araeında yapı-

' tan Te bire öç tayı ile Trabzon 

takımının galıhiretıle neticele· 

nen maçı takip etıııi~tir. 

.Mnbliı beyin 9erefıne bıledi

Y• tarafrndao küçiik yah par 

kında bir akşam zıyafeti Ye ono 

taktbeo d6 ıpor koJü bü tara~ 

f111daa bir gardenparti nrılmiı,

tir. 

Otomobil llliiki.fatı 
Moozıt, 10 (A.A) - İtalya 

hüyiik otomotıil mükafatını Mer. 
&ed-. markalı bır olomobı ile 
Iı,agıoli kazanmıştır. 

E Sineması 

tir l<i: mile ayni olduğunu beyırn et-

V iicnd~ ~tıtırtli~im hir şeyi etmiştir. 
nıalıvetıııt1k ıııyt'lınıle rl('~ı!im . Nntkrmdan l!onrn 200 ye!'İ 

1'iiıernhcrg 10 (A A) - Hıt- ">ayrak Tııırilmi~ vo M. Hıtlerjn 
ler lıuğiin hiicum k ıtalarına nıen. önüntla muazzam bir geç.it rH 

sup 110 000 v~ tıinıllf~ kıtali\· mi yapılmıetı • 
-· •• 1 ..... 

Titanik Faciası Gibi 
- Baş 7 araıı Btrincı Sahifede -

mi~lerdır. .Morocastleye ımdada 
koşan gemi kaptanlıırınrlaıı bir\ 

kurtnlanlarırı denizde çırpın· 

makta oldnkfıuı noktada üç tane 

köpek ı alıgı gürdiigünü ıöyle· 

mektedır. 

Karaya Çıkmadan 
Can Verenler 

Doritı ismintlflki b,.Jıkçı ge
miıı bir kad ula yedı erkek kur

tarruı~sa dil hrpsı de karya çık 
madan evvel mıuöşlerdir. Möret 
telıatın anlathldanrıı\ gilre kadın 
gemiye alındığı znınaıı kucagında 
çocagana ıımııkı tutmakta imiş 

L:i.kin 11\HUtunon (ilü oldoğnno 
far keder etmez za va Ih kadın 

denize bıraktverıaiş Te kendi de 
bayılmıştır. Hi ra~ ıonra talibıiz 
ana ayılmadan öhnfiştör. 

Blrlncı Seyir Zabitinin 
ifadesi 

NeTyorlr, 8 (A .A) - Kazaya 
ognyaıı Morocaatle vapornnon 
birınci ıeytr zabiti Vormı ıan 

dalları ıaııcak t:ırafından denh~e 
ınc\irmek meobnriytttınde kaldı
gını çünkü riizgb.r aleYleri iıke · 
le cıhetıne sevkettiginden bura. 
dan kimunin işliyemedi1tini ıöy 
!emiştir . .Momaireyh demiştır ki: 

Gemi Cehennem Kesllmi.ştl 
Hi r wı'ıd<lt>t denııın iizerine 

lıaktıgım halde kıınseyi görme 

diru . Gemi bir cebenntıın keail 
mişti. Bır ba~taıı ühlir başa ya· 
ıııy .... du Bnaz evYel so11 mü ret· 
tel>atrn deniıJ atlnmıt oldnkhıı· 

Yangın Yıldırımdan 

llerl Gelmiş 
Mörettebatt~ıı 6 kişı yangı 

oın yıldırımdan ileri geldığini 

n gemi.nio kiitöpbanesinden 91k· 
tığını aöylemektedirler. İngiliz 
baodualı Monıukof Bermod" Ti\ · 

pnronon 'murisi ktndi 1andal· 
larıle 65 kişi knrtıumı,tır. Bu 
npor el'an kaza yerindedir. 
Ba,ka kurtulan arRma.ktadır. 

Lükenbark Tapurn da 22 ki'ı 
kurtarmıştır. Son dakikada tea
bit editdijtine göre MorocA1Ue 
npuro möutt tebat Ye yoloula-

nndan henüz 200 ki'i kadarı 
meydanda yoktur. 558 ki,iden 
365 i kurtulmuştur. 

Bunlardan pek azı yttrah Yt\ 

yahotta yanıktan mötee11irdir. 
Fakat bir çokları reçirdikhıri 
müthiş heyecandan ıonra bitkin 

haldedirler: Muhtelif gemiler 4.0 
kadl'r ölü topladıkları gibi deni· 
ztn dalgaları da kflnara 20 kadar 
ceeet atmı~tır. Yangın aönmüt 
gibi oldoltundau Morooaatle ge· 
ıniıi yed•A• alınarak aabile ç• 
kihni~tir. Geminin yanm., kı1ım· 
!arından kaçıp lrnrtarılamıyan bir 
çok kirnıelerin oeaetleri bolon-
do~n şüpheıizdir. Moroceıtleoio 
bazı aandaJları da gemi ile bir-
likte yanmıştır. 

171 Ceset Bulundu 
NeYyork, 9 (A A) - Nevjer 

eey ıabilh~rinde 'ımdiye kadar 
.Morocastle faciasında ('tenlerden 
171 kişinin cesedi bnlonmoştnr 
Vapnrdt\ bulunmakta olan yolca 
·,e tayfa 658 kitıden 337 ktşi 

İyon, 10 (A. A) - M. Heryo 
H.adıkRl ıoeyaliet konı1ranıında 

şimdiki •eUamyon ıiyaeetini met
hetmit n Almt\Dyanm milJttler 
oemiyetini terketme.i FranHnın 
hatasından olmadığını ıöylomiş

tir. Hn ıerviı cenubi Amerika 
l'e Aksayı ':ırk gazetelerine Te. 
rilen Avropa haberlerini mnh· 
teTidir. 

8ulbn istıyeo hötün Franıı•· 
lar Sol'yet Roıyanın milletler 

Ct1miyetin• gi ranuiodeo nıemııoO 
olmalıdırlıu. Zira bu mıml•k•' 
kovYetli bir •ulh amiliilir. 1'· 
Heryo SoTyet U.aeya Roman1• 

ve Türkiye ile ıamimi mün••tt' 
bet teei1111e hadim olmu~ tmtoı>' 
dagondau eolayı kendini tobri~ 

M. Heryo <]emiştir ki: etmi19tir. 
.... 44• 

1'1adritte IBolonya TakıJJJI 
Kan Dö.kii.ldii Şampiyon 

Madrit, 9 (A.A) - Umumi • 
greY Maclritte bitmiştir. Dahi- Bolonya 10 (A.A) - BofonY 
liye nazırı grevin Aıttnride ya .. takımı Avusturya şampiyon: 

Admirayı 5-1 mağlup edere 
lıimJeştigioi Te biiHin miihit 
te,kiUUların kapatılmaarnı Te 

reislerinin mahkemelere Yeril· 
meıini •mrettiğini ıöylemişti r. 

Ölenler Ve Yaralananlar 
Vardır 

Madrit, 9 (A.A) - Grey 
eHHmda ar.Jh ki•i ölmü~ Ye 14 ü 
ağır olmak fi.zere 18 .kişi yara· 
lanmı,ıır. Sendikalar bu ıabab· 
tan itibaren i•e ba, ' trnmuını 

~f 
t~- . 

merkezi Avrupa futbol kupa•10 

kazanmıştır. , 
········································' 
ewrelmışierdı r. . 

Madrit, 9 (A.A) - Gref01 

ler nümayi1lerde boluodukl•'1• 

dan zabıta borıiarın üzerine•* 
aır a9mıştır. Birçok: yaralı yar 

Arslarıoda bir 101yaJilt butnn•
11 

bir takım nümayi,9i teYkit .cJt 
miştir. 

4 
:,, ~ ~ 
i~A~ 
~~~)',ol 

/ /,/,, 
//JI 

Temizlik!. Sıhhat!. Güzellik!. 
işte Radyolının hedıyelerı rl 

Dalma Radyolln her zaman Radyo/in kullanınız. DışlB 
lncı glbl yapar. Radgolln dlf macurılarının lnr.lsld1r· 

En Parlak Ylldızların, En Kudretli 8anatkarlarırı 

Beyf'caolı FHimlerini Temın Etmiştir. 

Açılıyor 

rından güvertedo kimsenin kal
madığını gördüm. Hen de bir 
ıandala binip gemiden ayrılma 
dan eyyel tekrar i~eride kalan 
yar mı di7e baktım. Yokta. 

kurtarilmıttır. Binaenaleyh 57 
ki•i daha kayıp Trdu. Fırtına 
Te geoınin karanlığı ara.tırrua: 

ları yarıda bıraktırmııtar. 

İzmir Milli EmlAk müdörlütönden: •' 
Jbnlce 1aat on birde i9tlma eden emTaH metrft.keye ait 

1 

n ioar komıı1onno1H1 badema Mat 1( t" inikat edooe~i 
olunur. 3811 (448) 
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f\\UL~A~ ~ YCJJ ~\tUJ ~JJJ ! ~~ 
DİŞLÜdM İNC! GİBİ PARlAfJI · 

' 
ı. HER YEROE ·ARAYINIZ. 

' ~ 

Umum Hastalarm 11azar1 Dikkatine 
En sun ıustem mide, kaım, bnJ?ır~nk, böbrek vo do~um 

netıce i liizaın göattırilen pilotla, pilotırn?. kauçuk kursalar, 

kasık t..ınglRrt, düztabanlar için talıan l<oısnları gayri tabii 

dogan çocukların YücutlarındRki igrilıkleri <lot?rultma ci· 
bazları, komik hastalıkları neticesi husule gelen kamhur

lnkları doJ?rnltmak için konalar ve kendi ihlirıoınız olan 
Oıiitehaı-rik el Ye ayaklar, talebelerin çalışın" eerıasın<la fır
layan kiirek keıniklerioio gayri tabiilt\~rneeine mani olmak 
içın korBalar. 

1 ürk/yenin gegdne mileaslResi ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmtl ve miitehassısı 

Fahri 
Hey tarafından yarılır 

Kabul saatları : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
hdar. 

Adres : lzm r Kaymakam Nihat h<'11 caddesi No . ..,O 
13-20 (:3f>5) s 7 

EYL 
lzmi 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepeklerı ıznle ve 

'a<tlnrı besleyerek dökül
tQtı~ine ınanı olur. 

1\umrnk KBQ losyona 
~iinıuı ileri gibi yağlı 
1e~ildir. Tesiri kat'i n 
1a1ılııısı lı'itıf hir los· 
0ııdnr 

l'anınn1ış eczaha· 
~elerden ve parf ü
lllöri nıağazalar-
11lda n ara vn1ız. 

J 

(:399) 

Pan 
Ecza anesi 

Müstahzeratı 

!-...:....:.-···:· . ·. .... : . : ·.~· . ~~-t ., 

9 EylCıl Panayırında 
111 Numarah Pavyonda 
NERMİN Tuhafiye Me•herını Mutlak 

Ziyaret Ediniz 
l!..ıı lukıt ça11ıatarı, fanta.zi eldıvenl~rı, g"yet aaglam ço· 

l't.pları, şık gömlekleri 'Ye zarif gravatlan en ucnz f iyatll\ 

" 1•cıtk hu pavyonda bolftcakaınız. ~"'1rsı\t1 kaçırmayınız. 
6-6 (:174) Per. Orı. Pa. 

Veni Aıır 

JARDA SKA I' 
PL0\1108A D. D. Susak 
Jzmir, Pire 1rlgeste ve Susak 

tçln muntazam haftalık Postası 
Seyahntın ınüdrletı lzmir 

Triyeste 5,112 giit\diir 
Her pazutesı giinii movaı-a

r .. t ederek Çl\l'Şllmha güuleıi ö~

leyin hkreket edecektır. 
İlk l1Rreketlor: 

5 Ji.:yliil 8ItRlN 
·12 Eyliil BEOOU.A D 
19 I~v liıl BLRD 

26 Eylt"ıl 8ltBIN 
Pıı-o ve 1'rıyesto yolcnlnr için 

fiyatlardr. tenzıl!tt ynpılmıştır. 

\"olen VA nııvlıın ıçiıı taft:ıifat 

J PU~SIOH ftMntAsıne miirn. 
cııat edınıı 

l{orılorı<lR ÜAnıal Oenılelı han 
No. l:l/J ı 

{1811) 'l'elefon : 2548 

f?.mir Birinci lcra M~mnrlu 
l?nnrtırn: 

A 1 i R ı :r.ıı -of 0rı<1 ı Te 
hRTIIOl v~ Şav.h:e bRtıım vııriAlfl 
rini n 1t'(İo1vli H renytwo hor~ılA rın
dan ıpotf•I, lı J\ıırşıyakncla Oııımırn 
ındA mnhıdlNııınde .-ekı tarik Vf<llli 

Agah hey soknJ?ında kthn v.- hır 
menlıverılo iist knta gırildikte 

havl\t iiıMinde 11a'!dıı 2 oda kar· 

\ l : .. _ •• 

. . .. .. 

L 25& a: 

111111111111111111111111111111111111 • 

•• 

........ ,,"'·····•·uh•"' .m 

23 
Eylô 
1934 

2 === !LS2il 

. .... . .. : . 

aza ı 
ı;uda hir odR ve rınrınn ittiulindfl 
tıi r rnuthab mııtbıt hın ii11tiinıle 

1hir sanılık orlnsı mutfakt:ın hir 
knpı ilo ılışnn çıkılınca ahşap 
hır tnnc:a ve hir tıı:da ve alt kat 
ta k11pıdan gırilirıoe bir parke 
htşlı sofn Rnjl taratın 2 oda knr· 
şında 1 oda ıttıeulınue 1 mutfftk 
arknyn çıkılınca 1 bala Te hır 
ınıktnr avlu ılc aynı lu na ittı
salrnde vo solaclogru tııkrıben 6 

IZitliR'DE AÇIL YOR 
Odunpazarı - Eski Bayra lı Mağazası 

Şl: inEn am En Güzel 
ıoeıre g~nı~lıı?inde ve hızası mık
tarındıı bir arsayı miiştomil ve7 
numaratnjlı hır hap barıentn ırıil

En cuzunu B caksı z. 
kıyeti nçık nrtırmıL surottle ve ~!!':J!~r:D~~~~~~l!E-
bırınci urtırmı:ı ı 11/10/U34 Ptr· GÖZ Tabibi 
şom he giiııii ııaut 1 l de yapılmak 

dzero ırntılııta çılrnrılınıştır. Bu lu" u" Kır ar artu nuu.la satış bedeli ın lımin 

vlonan kıym"'tın yi.ızde 75 kuruş 
tıulursa en çok rutırnııııı üzerrne 
ıbah,sı yapılacaktır. aksı tak<lır 
de uu çok artıranıııın tnahbiidü Memleket hastanesi göz 
hRki kalmHk ı;ıartıle Htı~ 15 giin lıastalıkları müteha sısı: 
<laha m.:ııtılnrnk ikinci nrhrma İkinci Hoylor sokagı .No. 65 
28/to/!);H Pazar giinü sn~t 1 ide 
yapılacaktır. Horoun C>tlfınmeeı Telefon: 3055 
tarihi 2280 No. kanunuıı nıNıye· 2ü-1 S. 7 746 
te girdıttı tarıhteıı evvalirıe te - . 
ıuıdiif eltığındttn ikinoi :utırmn- paylaşrnAdnn hnr19 kt\lırlar. Sa· 
da satış becleli kıymetinin yiizdo llŞ pe9in para ile olup miişteri· 

75ini hulmnzsa mezkftr lrnnon den nyrıca yiizcl 2,5 tellfdiye 
ınncıbince •atış gerı bırakıl:ıcnk- alınır. 2619/984 tnrihinden itiba
tıılı:ba gayri menkul tizerrnde her ren şartname herkese açık bu 

Ltseler, Muallim Mektep eri 
eOr a 

rinden: 
Mektepier Müdürl .. kle-

Sınıf ikmal imtihanlarına 15 Ey . O.I 934 Oamarteıi günii 

bıt~lanncaktır. ImtıhAo giinl1trini göıterır c•tvelJor m kt plerdo 

a ıhnıştır. 1 kııınlı olan efoııdılerın müracaatları ilan olnnur. 

İzmir Esnef 
ank~asından: 

11-12-13 

Ve 
3801 (4: 1) 

hali 

lıaugı bir şekılde hnk tnlehiodc lnndurulaonktır. taliplerin yiiıı;de Bnukamızrn nama wubıurer H11He ıenetlerindın hedolleri ta

bolnnanlar ellerindeki resmi Te· 7,5 teminat akçcsile ve ya banka mamen ödenmiş olanları cari ayın on bo,iaden itibnr o deği tir

eaikle birlikte 20 gün zarfın~a i~lbar mektuba. i~e,.. ~9331116~.9 meğe ba,ııyaoağız. Alakadar biue eabiplarinin bedeli tam cidenmi, 
l>irınci ıcı·aytı rubracaatları Ja .No. dosya ın hırıncı ıcraya mu· . . . . . . . 
zımdır. Aksi takdirde hakları rnoaatları Han olanor. ımul"akkat hı&1u senetlerıle bırhkte .Merkezımıze 'Ye şubelorımıze 
tapa sıcilince malfim olmadıkça 3812 (489) mürac atlarmı ı ioa ederiz. 1-15 (440) 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
Mef ruşntn mütcalJık en son moda dö~cmelik kadife, 

Gobelen, logiliz kretonları, file, cibinlik va perclehk tii ller, 

hnHır stor ve koton perdeler, broıız kom iz, çocuk arnbaları 
ve saniJalyoleri, tnbnn, otomobi ı, mnsa muşambaları 
saire hnlunur. 

Izmir - Yol Bedesten Nu. 29 

lzmir Defterdarhğuıdan : 
Sabıl>inın T"ergı borcunun temini talııili i9ın Kaı-şıyakada 

Boltaııh mnkiinde •im.,ndifer yolunda kAin 8 numaralı bir odayı 
mliştemil ıtah?.e babçeıi tabıiJi emval kanununa tevfikan hacze

dilmiş ve tarihi ilırndan Hibartln .rirıui bir giin miiddetle müza

yedeye çılrnrıhnış oldnğondnn almak Te miiz11yede ,artlRrını 
öğrenmek iıtiyt-ıı lerin Defterdarlık tab11il8t idıue1iııe müracaatları. 

11~17~22 3799 (~35) 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

.Manif ıto kalemi için yeniden yaptırılacak dolap Te maaalar 

yirmi gün nıiiddetle münakaHya konolınat oldngondan 25/9/93' 

Salı gtioü aaat on b••t• ihaleıi iora kılınıcattından talip olanların 
idarede 1aklı rHim •e planları görmek Uzer• mnhaeebe kale.mine 

uıüracaatlan ilaa olunur. 6-11-16-20 3727 (H9) • 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehaısull 

EYUP UEll 
l\1akine Jn1alathanesi 

Mli6ııie emin 

ınnuıulatı 

olarnk 

ıııakioe 

lzmirde 
fııa liycttecli r. 

A lflkndnrla -

rJO bu nıa kine· 
ferin faalıyet 

tnrzları hRkkındA 

Qarşıeı .Numara 50 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} atJhane Ve Un DetJlrmenlerı 

fçirı hılııınnrn nl:it vp POPVAt ııtınl e<lilır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzgen Bilumum Deniz işleri 
Her hoyt?ıı ve her kııvv(ıf Durlııııler, ınlıııııhalnr 

her o: rıa malırukat üzeriııc> 
tesı atı ınıhaıııkiye asarıMÖr vo 
v!ııçlcr ve sair ışl~r Jerubte 

imal olunur. \'e knbnl t1dilir . 
. . • ....,.. ~---... ··- -- . • - - _,.., - . ·- · . ·~ ' · .... "ılr' -'W. 

Banc·ırma Malmüdürlüğünd n: 
Sahibinin vergi boronudaıı dolayı lal11t1lı •ııu ıl f," ıııınııa 

te•fikan Bandırmada haczedilen 20 bın lira kıymetınde ı ı •ı • •a 
binasile 22 parça nlat Ye edcvaırn 10 giin zı.rfıııclR haznıu n · 

mrna teferrug mu meleıi ya1Hlııc11gnıdarı askıyıı alın ıştır. 
19/9/93' tuitıine mfümdif Qar,aınlııt. giirıö saat lf> te ao miiza-

ff'ldeti icra kihnacagandan tafıplerin mezk ôr glinde Bandırma 
ulan heyetine uıiiı acalltları ılaıı olunur. 3 05 (43i) 
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Fratelli Sperco 1 
Acentası 

Royale Neerlandata 
Kumpanyaaı 

TRLAMON Vapuru 1 ey-
Milden 6 eyliile kadar do1trn 
~ANVERS,ROTERDAM, AMS· 
ıTERDAM Te BAMBURG için 
·hamule alacaktır. 

GANYMEDES vapura 5 
eyliilden 6 eylüle kadar ROT-
TERDA 1\1, AMSTERDAM Te 

BAMRURG için baroole aıa .. 
l)aktır. 

ORESTES Tapuru 8 eylüld6 
bekeomekte olup bamnlesini 
tabliye ettikten ıonra BOUR
GAS, VARNA ve KÖSTENOE 
Jçin yük alacaktır. 

ORESTES"yapnrn 20 eylülden 
16 eylüle kadar doğrn ANVERS 

.BOTERDAM AMSTERD.AM 
•• BAMBURG için hamule 

alacaktır. 

National Steam Navtgatton 
Co. Ltd. 0/. Greece. 

PlRE 
Şimali .Amerikaya 

__ _,,_ 

AJ maoyaoın Tübingen darül 
ftinnnn Tıp fakültesi 

m aa vinlerinden 

Olivier Ve Şü. 
LJM11E7 

Dr. Dem.lr Al'ı Vapur Acentesi 

1 

Cendell han Birinci Kordon 
1el. 2443 

Cilt, Saç, Frengi ve Dhe Ellerman Llnea Ltd. 
Belsouk1uğu ve tenasül 1 ahmll için beklenilen 

astalıkları mütehassısı vapurlar 
Mnayeneh'llnesini Ririnci Londra Hattı 

RevlcT . sinema ı:ıolı::\l?'mda 26 TRENTIXO 15 Eylfılde LON 
nomaTah hnsnf.li <1aire~ine 
naklatmistiT. (114!'\) 1ı 3 DRA Te HULL

1

e. 

YVONNE vaporo 25 Eylô.lde 

LONDRA ve LElTH'e. 

GRODNO 6 T. e"Jvel LON-
DRA Ye HULL'e. 

1 Iıtanbol Sürat Yolu 
S.&B'&BYA. vapuru 

Her pazar 

•
... ~.-.günü ıaat on 

altıda limanı· 

mızdan bare
ketl~ dojtrn 
lstanbala gi· 
der. 

Fazla malumat almak ieti

venlM Hirinci kordonda VA

PUROULUK şirketi acenteli· 

~ine müracaat. 

Yolcu Navlonlarında 

~lühinı Tenzilat 
Panayır miinaııebetile fz . 

mir - lıtarıhul arasında her 

me•kide yüzde kırk tenzilAt 

İSTANBUL 
Aflır ettındi cadde8i 

Baker ham 
Posta kotuıu : 4.16 

Ferit yağıız kremi 
Aspirin bayer 
diş mıumnnb üyök tüp 

1 t ETl al ıtt:U 
5 ,.., 

AKA VE iLK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irf an 
}: ylulün birinden itibaren kaydıt b"şhyor. Miiracaat Naatl•r• 

her gün dokozdan 011 sekiz13 kildardır. Yangın felaketine u,ırıyan 
mektebimizin tedriıatına hiq bir eekte gelmemek üzere J:111aaıge• 

len tertibat almmıştır. Derl!ler 011 beş Eylftlıle ba,hyacaktır· 
KRyıt işleri mektebin Salepçi camii arkaeında lstank(iy baınaPl 
ıokağında Esnaf şeyh ıokagında Ana kısmınd>\ki dairede görüliil 

14 -20 (745) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C:: .... 
Bamtli llilzlaet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Biiyiik Salepeiojtlu han kl\rşıeında 
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TELEFOJf: 3882 

Haraççızade Biraderleri~ 
Panayırdaki Muhteşem Mobile' 

lerini Görünüz 

Bahkesir Vilayeti 

Pavyon Kum.arası 12E 
Ticarethane: l Kl NOt REYLEH. SOK AK No. 102 

.................................................... .,~ 
Encümef11 

Ferit tuvalet ubunıarı 12,6 Daimisinden : 
Deniz ba~lıkları ıüngerlu dl~I 

Termozlar 

35 
30 
15 
90 

Eczanesi 
Hükümet Sıraaı İzmir 

Ilıca - Burhaniye yolunan 94 - 96 kilometreleri araııD 

kıımın ta~iratı esaııiyeıi şartname ye ke,itoameaı mocibinc• 1'' 
pıJmak ye 27 EylM 934 tarihine müudıf Perşembe günü ıaat o• ,,. 

· ' be,te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle Te kapalı zarf o• 4 
ille miinAkaıaye koomo,tnr. Tamiratı eeaaiy•min h•deli keşfi ı.>'6 ~ 
lira 28 koroştnr. Mönakaaaya liyakati f'enniyesi baş mühttndi•Iİ.~~ 
taıdık edilenlerin i•tiraki meenliyetleri ile çalışacaklar eblıf • 

T. C. Devlet Demiryolları 7 ncı 
işletme Mufettişliğinden: 

ve1ika11 T• ticaret Yeıikall ibraz edenler kabul oloııacak ~·;, 
Hilaliahmer Merkezi l.Jmumi- neikalar yeTmi ihaleden ]~akal ıekiz gün evvel baş mühend•• b'I 

Si
. nden.· ibraz edil mi, bnlonacaktır. Talip olanların lın l'Haik il• btt• 1' 

yüzde yedi bnçnk niıoetinde t8minatı moYakkate makbuz .-~,, 
:31UIH HAYVANATI HAKKINDA 

A f,~ond•n hmir• g•ieoek eanlı ökiiz, ineık, manda ve boga 
nakli!'•t•~• ~•ii 1080 No. Iu tarife ahkamı 31 Mayu 1935 tarihine 
katin •.emıti•. ·ıdi!mittir. Faıla' maıl;\nıat için iHaıyonlara · müra-
eaat ~~.1·1Him•:.ıi ihl~ : l ~rıı:r. 9-10-11 3776 (4'30) 

Eıki,ttbir Hilaliahmer ambarıncla Mutbak Jeyaıımı 8 muhtelif mektoplarile yeYmi mezk'ftrda Te Takti muayyeninde uıolü d•
1 

)1( 

eandaJyele.r,ye ~aire 10,m.uhtelif eoya 11 Fort, Gaeford Hrasi marka ıinde encümeni •ilayet• fazla ma)(imat almak iıtiyenlerin d~r' 
otomobiller 13 Eylft.t 93( tarihinde Htılaoatından taliplerin ·~ta• nnl baş mübflndiılige veya encümeni Tilayet kalemiu• ııı11 
komiıy.onnna müracaaU~r!,_ . 1 9:-11-12-13 377'1 (489) oaat etmeleri ilan ohinur. . 11-15-19-2' (4.36) 380' 


