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lsıırınyol Parltimento binas • tedir. Biı çok isi 
nı ebani11in aslı·er mrıhrıfi ... 1 muhafata altında.. (lspanya'da bütün r<>.~mi gurupları teslim 

Madrit 9 (A A) a ... ası ~/tında bulunrlugunu re im servisimız bildiriyor) olmuşlardır. Bazı 
gece bütün dd J - Dun tasyo ıuıaa:ı in ılithı ıesia- mıntakalarda asiler şiddetli 
idi. Geceni caük: er A ~en~a deki musademede altı kişi tethiş harekatına müracaat 
t6fek ateş' nl 8 unu a91lcran ölmüştür. Grev harekatı etmektedirler. Ezcümle Va-
le eden rni

1
{ el ?,n~ ~ukabe- cenuba doğru yayılmakta- lanca vilayetinde jandarma 

tıları ile i~ı~toz e~~~. çatır- dır. kışlasını berhava ederek 
Madritt J' e ı ıyor<ıu. Şimalde Assuri vilayetin- civarda oturan bir çok aile-
sınde :. po ~sle asiler ara· de askeri tayyareler dağlık. lerin toprak altında kalma-
oldu C 11 ço ~usad.emeler araziye iltic etmiş olan sıl)a sebebiyt-:t ver miti er dır. 

enup şımendı~s- asileri bombardıman etmek- -Devamı 10 uncu aayfada-

B~ le d1Ye"~S8 çimi 
• T • • ...... • 
uft asnıf neticesinde ekseriyet alanlar dün 
;;~ sabah erkenden anlaşılmıştı 

'~ Neticeyi A-y·~e~i
1

• Arzediyoruz 
at Belediye s . . b' . ti b b eçırnı ıttı. Neticeyi dün sa-

a parasız ilıhe halinde h l 
b ık mu terem zmir 

_,. a ıcıa \k 
trı k arzettı · G erek lzmir haricindeki 

0 urlarımız · · t ıçın ve gerek gazete kolleksi-
Yonunda b ı 

U
' .. u unması noktasından listeyi bu 

auo de a • ynen neşredıyoruz. Kazanan ze. 
Vatı tebrik d 

. e er munff ak olmalarını te· 
rnennı eyi . K 
l . . ~uz. azananlar C H.F. namzet-
erıdır v ı · 

t ıste aynen şudur : 

Asil Aza Listesi 
Kazandığı rey 

1 Behçet Salih S. Dr. belediye reiıi 40831 
2 Benal Nevzat ban•m 39802 
3 Balcı zade Hakkı bey 39800 
4 Sabire Yunus hanım 39786 
5 Aziz bey 39784 
6 Ahmet Şükrü bey 39782 
7 Doklor Suada hanım 39780 

- Devamı 9 uncu sayfada-
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~nya Şiiııuu: 

Nevyork't · · l'I a ycnı bır 
ı e re 1 • 

10 ıa etı başladı. 

Gl Yaşındaki milyoner 

1 
orya Vanderbilt için 

o ab b • 
1 

u rez.aletin akt· 
us eri · . d nınesa ıle balası-
ır. Nineıi de, balasıda 

Çocug" u 1 yan arında tut-
mak i r b· 5 ıyorlar. Annesi 
kıtaraf kalıyor. iş mab · 
._~rneye düşüyor. H.i.-
"ıın· ç .. ' ocugun arzusu 
Veçlıile halasile yaşa-
ınaaın ı k . Mil 

0 
arar verıyor. 

b Y ner kızı halasile 
eraber resimde görü

Yorıunuz. L 

Tur bin 
Tecrübesi 
Mo.skova 8 (A.A) - Kay · 

seri mensucat fabrikası için 

yapılan 1500 1'ilevatlık tur 

binin tecrübeleri büyük bir 

muvaffakıyetle bitmiştir. 

Hergün 

12 
Sahife 

lngiliz ordusu 

yeni bir Tank - Mit
ralyoz kabul etmiş· 

tir. Mideni şerit 

tekerlekli olan bu 
mitroalyoz bir mo 
törle teçhiz edil-

miştir. Son manev· 

raJarda bu yeni si· 
libın büyük bir 

kudret taşıdığı an
laşılmıştır . 

1 
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oope alil es'ele • 
1 ....... 

Topçu Oğlu Nazmi Bey iki Gün Evvelki 
Neşriyatımıza Cevap Veriyor 

Yeni r is izah yapıyoruz 
Efe".ldim, 
Şerif Remzi Beye verece

ğim cevap için ayırmış ol
duğunuz sütonlarınızın dak
tilomuzun noksan nüsha çı· 
karmasından dofoyı açık 
kalcnış olduğuna ; ve bu 
açıklığı kooperatifçiliği şıar 
edirr,ı'., 1 3'ıP1 aizi• 1 ge• 
ne kooperatifçiliğin selamet 
ve iokiŞafını temin edecek 
suallerle doldurmuş olmasını 
memnuniyetle gördüm. 

1 

idare m~cliıi ve mürakıp 
raporları ve bilançoları da 

J\'nzmi B. Toııçuoglu 

arzu eden müessese ve ga 
zetelere verilmektedir. Bina · 

enaleyh ne Aydın incir 
Müstah.sılları Kooperatifinin 
ve ne de bugünkü ittihadın 
verilmemiş hiçbir hesabı 

yoktur. Hatta son heyeti 
umumiye içtimaı 26. Tem· 
muz. 934 tarihind~ o sırada 
tesadüfen lımirde bulunan 
1 ktisat Vekil eti Şirketler 
Müdürü Cemal Ziya Beyin 
gayri resmi ve İzmir Ticaret 
Odası Katibi Umumisi Meh
met Ali Beyin resmi, huzur
- Devamı 10 uncu sahifede-

Şerif' Reınzi Bey 
Geçen seneye kadar Ay

dın locir Müstahsılları Koo
peratifi namı altında çalışan 
ve geçen senedenberi de 
Aydın Zirai Satış Koopera · 
tifleri lttlhadı ünvanı ile 
muamelatına devam eden 
müessesemiz, her sene, ka-

~~~~----~--.---~~~~ 

Tooçuoelu Nazmi Beyin ikin-

nunun tarif ettiği tarzda, 
mürakıpler ve Hükumet ko 
miserliği huzurunda heyeti 
umumiyelerini aktife alaka 
darları na hesaplarını vermiş · 
tiır. Her senenin heyeti u-
mumiyesine taalluk eden 

ci mektubuna 
Her şeyden önce Nazmi 

beytf endin in söze giriş yo · 
luou ayıplarım Bana karşı, 
ispat etmediği ve edemiye
ceği, bhatti inanmakta ma
zur olduğunu gösteremiye
ceği isnatlar yapmasından 
çıkan bir münakaşada, de· 

~· •"-"'-"""~"'""""'-~'....._""-""-~~~ 

Jurnal diyor ki: 
·-·-· 

Temas etmemek kafi değil
dir, teklif etmeliydi 

Musolini umumi llllrpte askerdi. Kendisi bu resimde ortada 
askerdir. 

Paris 8 (A .A) - Jurnal gazetesi M. Musıolinin Milano 
daki nutkunda muahedelelerin deyiştirilmesi işine hiç do-
kunmadığını yazdıktan ıonra diyor ki: 

Biz isterdik ki M. Mussolini Macar tadilciliğini kat'i 
olarak takbih ellin. 

• cevap ,,erıyor 
magoji memleketlerindeki 
park aatıkaperdaz.larının tav· 
rını andıran bir üslupla mev
zu dışına kaçarak mantık 
yolunu çevirmesine müsaade 
edemem. 

Nazmi beyin kendisini 
gfıya müstahsiller tarafında, 
beni sanki kartı tarafta gibi 
Devamı 9 uncu sayfada -
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Yaman 
Bir adam 
Büdapeşte 8 ( A. A ! -

ÇekosloYakyaya girmesi me· 
nedilmiş olan arazi sahibi 
Macar Leslo Ebik, Çekoılo· 
vakyad•ki arazisine pasa· 
port almadan girmif, tllfeği 
ile bir Çek jandarmasını ve 
bir korucuyu öldürmüıtür. 
Sonra kendisini tevkif et
mek istiyen bir başka çek 
jandarması ile bir korucuyu 
da yaralamış kendisi de ya
ralanmıştır. LesJo yaalı ola· 

rakMacar 
hududu
nu geç · 
meğemu · 
vaffak o-
larak,Ma 
car jan· 
darmaları 
na teılim 
olmuıtur. 
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AotülhamitDab 2-i 
Yala c lığa Başla 

c ·Gün 
ıştı 

Bu bir tehditti ve A vus
turya_ ıoefiri huzurdan çıkar, 
çıkmaz içeriye Rus sefiri 
meşhur lgnatyef girmişti. 
Ceneal Ignatyef Petresburg
tan yeni gelmişti. 

Ignatyef huzura girer.gir· 
mez itimatnamesini okudu 
ve güya Kont Zibi ile söz
leşmişler gibi o da tE' şrifat 
haricini'! çıkıuak ağzını açtı: 

- Metbuu mufabhamun 
haımetlü imparator bazret· 
lcri zabşevketsimab hazreti 
padiıahilerinio tahta cülüs
larından resmen babard r 
olunca nezdi şahanelerinde 

ıefaret ifası şerefini bana 
tevdi ettiler. lki memleketin 
doıtane münasebatı her iki 
sinin de menafii temin edil· 
mek şartiyle devam edebilir. 

- Padişah fena halde 
kızmıştı. Hiddetle sefirin 
ıözilnü kesti: 

-- Bunlar malüm şeyler
dir efendim. Ne demek is
tiyorsanız açık söyleyiniz. 

- Hatmetl(i imparator 
hazretleri Akdeniz ve K ra
deniz ticaret yollar1na sahip 
olan ve aekenesinden bir 
kısmı kendi dinine salik 
bulun n Oımanlı hükumeti 
dahilinde cereyan eden ah
vale nazarı bikaydi ile ba
kamaz;. Osmanlı ülke!inde 
asayiş ve nıüselemetin bü
kümferma olması memleke
timizin menafii iktizasın

dandır. 
- Bu bizim de men fii

miz iktizaaındandır. 
- Memleketim; son vak'

aların tekerrür etmemesini 
ve asayiıin temin olunma
ıını arzu eder. imparator 
hazretleri zatı şevketpena
hilerinin nasal müşkül ve 
buhranla bir sırada culus 
ettiklerini biliyor. Fakat iğ · 
tişaıatı hazaranın zail olup 
memleket dahilinde asayişin 
iadesi temin e:iileceğinede 
mutmaindir. imparator haz
retleri zatışahanelcrinin mu· 
vaffakı etine duahandır ... 

r$ııııııııııııKara 

Abdülhamit büsbütün kız
mış, sarı çehresi kıpkırmızı 
olmuştu. Bu küstah herif 
terbiye hududunu çoktan 
aşmıştı . Bu sebeple sert bir 
t vır takındı ve şiddetle 

cevap verdi: 
- Türkiyeoin terakkisini, 

vilayetta asayişin taknrrürü
nü ben Rusya imparatorun
dan dah ziyade arzu ede· 
rim. 

Ve dönüp, çıktı. Rus se
firi lgna ' yef fena halde 
boı.ulmuştu. O da bırakıp 
gitti. •. 

* ~ . 

Sultan Hamit culüsunun ikin· 
ci günü yalancılığa başlamış, 
ve r diği sözleri tutmak yolu
na dökülmüştü Henüz padi
şah olmamışken Mitat pa
şay yaptığı bir tea"hhütte 
Mabeyin başkatipliğine Na
mık Kem 1, Başmabeyinci · 
liğe de Ziya beyleri getire
ceğini bildirmişti. 

Halbuki ikinci günü ma
beyn başkatipliğine ahrarın 
en büyük düşm nı damat 
Mahmut paşanın tavsiyesile 
Şapur S it bey {bu zat bi · 
lihara müteaddit d efalar 
Sadraza m olan Sait paşadar) 
mabeya müşürlüğüue de da
mat Mahmut paşanın eniş 
tesi lngiliz. Sait paşayı ge
tirmişfi. Kızlarağalığı maka
mı • oz.aman çok mühimdi. 
Bu makama göre damat 
M hmut paşanın taysiyesile 
Behram ağa getirilmişti . 

Hüliisa saray teşkilih ta· 
mamile ısr r aleyhinde vü
cut bulmuş. bu hal Milat 
paş merhumu telaşa düşür
müştü. 

Sadraz.sm Mehmet :Rüştü 
paşaya S ltanat tebeddülü 
müna ebetile uıulen yazıla· 
cak olan battı ~humayunu 
Milat paşa kaleme alıyordu 
Milat paşa; Abdülhamidin 
oy ..1 k ve yal ncı halinden 
bakh bir şekilde şüphelen· 
miş, h ttı humayunu ona göre 
tanzim ederek padişaha tak-

( ' 
· iKara Ali'nin Ha i ulilde 
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Cehennemlerin ryolunu derata boyun eğer gibi ba· 
tuttun. Bilyük uğurlar olsun. şını önüne aldı. 
Yarın da yine, lıpanyol dil- Bunun üzerine hoin El-
berini ağuşumda bulundu- hablador kılıcının ucunu 
racak ve cennetler zevkini ayakların bir daha batırdı 
tatacağım!. dedi. ve K rakorsan ileri attığı 

Karakonan yine hiçbir adıml denize yuv rlandı, 
cevap vermedi ve mukad- .gitti!. 

- ikinci Kısıın 

Kara Korsan Gene hnede! 
-ı

Sarıoğltmın Uykusu 
Kara korsanın d lg Jar 

içine, el ve ayakları baih 
bir halde düşmesi üzerine, 

Elbablidor derin bir nefes 
aldı. 

Bunun! ber ber, genç ve 
güzel lap nyol kızını !Sefsine 
nasıl h sredeceğini düşünü· 

l!MlR POST ASI 

Mahrem 
Mülakat 
Sineya, 8 ( A.A. ) - M. 

Titulesko gelmit istasyonda 
Başvekil 

M. Tata -
resko ile 
birçok '.şah 
siyetler ta
rafından 
karşılan -
mışbr. Ti
tulesko kı· 
ral ile yap 
tığı müli- --..ııı....____....-.. 

M. Tatarc.\ko 

kat hakkında hiçbir şey 

söylememiştir. 

Sinayı, 8 ( A.A ) - M. 
Tituleskonun öğleyin kınl 

sarayına gideceği zanoedili· 

yordu.• F o kat düşünüldüğü 

gibi çıkmamıştır . M. Tata· 

resko kendisile görüşmek 

üz.ere öğleden sonra gel
miştir. 

Hafif bir 
Hadise 
Paris 8 (A.A) - Ecbo 

da Pariı gazetesi lzınir 
açıklarında iki Fransn. 
torpito muhribine karşı 
Türk bataryaları tarafın
dan yapıla • kuru sıkı 
top ateşinden mütevellit 
bir hadiseyi yazmaktadır. 

Ayni gazete bahriye 
nezaretinin noktai naza· 
rına istinaden, bunu bir 
anl11şamamaıhktan mü
tevellit hafif bir hadise 1 
olduğunuda t spit etmek-
tedir. 

dim eylemişti. 
Abdülh mit bu hattı aldı. 

Berbadü perişan ederek im

zaladı. Büyük bir tarihi 

vesika olduğu için Milat 

paşanın yazdığı hattı huma

yunu -Padişah müsvedde

sinden tayolunan kısımları 

muterize içine alarak· aynen 

neşrediyoruz . Bunda görü

lecektir ki Abdülhamit "ida

reicedit, meşrutiyet, ıslahat., 

gibi kelimleri çizerek yerle· 

rhıc gayet müphem kelime 

ler kullanmıştır. Hattı hu

mayunun sureti aynen 
şudur: 

- Devamı Yarın -

yordu. Bu hususta riya .·e 
mel'anete i tinat etmiye ka 

rar verdi. Ve münasip bir 

fırsatta elde etmek için 

mes'eleyi olduğu halde bı· 

rakmayı muvdfık gördü. Esa

sen şimdilik tam bir ıükfı

net vardı; bu~u bozmak 
doğru değildi!. 

Elhablidor. onar nlhn mu
kabilinde haydutların kısmı· 

azamını bu dilber kızdan 

vazgeçirebilirdi. Bunlar da 

hep gün mea'elesi demekti. 

Kara korsandan kurtul· 

duğuna hükmeden ikinci 
kaptan, bunları zihninde 

tekrarhyarak arka kamaralar 
tarafın doğru giderken 

S rıoğlanla karşılaştı; ve 
hiddetle: 

- YiPe karşımda nıısuı ? 
Her yerde seni böyle kar · 
şımda ve:aleyhimdemi bula-
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z alıdır>) 
Vu"" 
Abalıya 
Beledi· ·-·--· Dr. Vedat Nedim 

Dünden mabant 

Türk müstahsili bu gaye 
niu gerçekleşmesi için gi ..i il

mesi lazımğelen yolu yılla· 
rın verdiği tecrübe kuvve
t;le ve adeta insiyaki bir 
surette kendiliğinden bul
muştur. 

Devletin istihsal ve ihra-
cat işlerine .,müdahale" etme- dip "Şe· 

sine ihracatçı hiç bir zaman bir Mec 

Mecburi Devlet koopera· 
tifleri içinde teşkilatlandı· 
rılmnk. 

Dünyanın hiç bir memle· 
ketinde r müstahsil . kendiıi
nin mecburi kooperatifler 
içinde taşkilitlandırılmasını 
devletten istememiştir. 

Kooperatif· liberal mem 
leketJerde küçük müstahsıl 
ile büyük müstahsilin sınıfi 
bir mücadele organı olarak 
telakki edilmiştir. Tıpkı a-
mel .! sendikaları gibi. 

Komucist Rusyada ise, 
kooperatif. mülkiyet tasfi
yesi için bir vasıta olarak 
kullanılmaktadır. 

Türkiyede kooperatif ne 
ıınıf mücadelesi ne de şahsi 
mülkiyetin taafiyeıi için bir 
organ değil, millet iktiaadi
yahnın taazzuvu ve müda
fası için bir vasıta olac k· 
hr. Oaun için herşeyden 
öoce kooperatifin bu yeoi 
rolünü kaHamak gerektir. 

Sınıf:ara bölünmüş bir 
millet camiası içinde koope
ratif millet parçalarının bir· 
birine karşı döğüşme teşki
latı olarak ihtiyari şekilde 
doğmuştur. 

Biz kooperatifi bir ınnıf
laşm teşkilatı olarak telak
ki etmiyoruz ki, k ooparatif
leşmeği müstahsilin ihtiya
rına terkedelim. 

Meşrut\yettenberi Türki-
ycde ihtiyari kooperatif pro· 
pagandası gittikçe artan bir 
hızla yapıla gelmiştir. Neti
ce sıfırdır. 

Bu beyhude tecrübeye 
daha fazla devam edilmek 
ıçın ne . zamanımız ne de 
takahmız var. Onun için 
mecburi Devlet kooperatif
lerini Tüı k şirketlerine uy-

gun bir teşkilat sistemi ola
rak kabule mecburuz. 

Türk müstahsili bunu 
kendiliğinden istemekle ak
lıseliminin en cadı bir mi 
ıalini daha vermu;tir. 

cağım! Diye bağırdı. 
Sarıoğlan bu sözlerden, 

bu tahkirden birşey anla 
mamış gibi göründü. Ve taf 
bir vaziyet takınarak: 

- Santamariyanın haşa-

rıların• biliyorsun. Bunun 
için burada gözü açık dur
mak lazım olduğuna bük· 

mettim, ve bekliyorum!. Kızı 
gözden uzak bulundurma
mak lazım! Dedi: 

Ve Elhabladorun kulağına 
eğilerek: 

- Yarın heriş yoluna gi 
recektir. Sen yalnız kasan· 
daki altınlarını say; birazını 
bizim haşarı oğlanlara ver, 
o akşam da lspanyol güzeli 
senin olur! Diye mırıld ndı. 

Zaten ikincinin de temin 
etmek istediği bu netice 
idi. Sarıoğlan kendisinden 
ne kadar nefret ederse, 
ElhabJadorda Sarıoğlandan 
o kadar nefret ederdi. l!a-

hiç i>ir memlekette taraftar lisi aza-
olmamışhr ki. bizde olsun. sından 
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Meecburi devvlet koope-
ratifleri ihracatçının umma- ka Y 1 tllı 
cısıdır. kart vi

zit bastıranlarda şafak ~ 
İotihsal işini bir milli mü- t 

dafaa mes'elesi olarak te · Matbaalara da gün do 
likkiye alıştığımız gün o yeni kart vizitler b•9~h 
v kıt " ihtiyari ,, kelimeıdni hazırlansınlar. 
ağzımıza alamayız. Çünkü Kendilerini rüyada ıııe 
Mitil müdafaa işleri feıtlerin azasından görenler; U~ 
ihtiyarına terkolunamaz. uyanmız hakikatla karŞ' 

MiJli müdafaa zaruretleri, tılar. Bozum fena şe) 
milli bir vazife olarak fert- ı · vesse m... ~ 

lere yaptı rı lır. Maamafih sıkılınaca 
Burada ferdin şahsi idraki, maca yok.. Her zaman i.fltCI 

seviyesi, arzusu, keyfi düşü- nım şansı yaver gitııı1~A 
nülmez. r-Madem ki düşülen ye 

Milli miidafaa planının ol 
kalkılırmış; dört sene s 

icapları disiplin ve sistemle ~ 
tatbik olunur. için şimdiden çahşmıya 

lamaladırlar. 
lstih al i şleri bir milli b' 

müdafaa mes'de1i midir? Allah afiyet versin; 
1 

Osmanlı imparatorluğunda talih bu defa ba&ııl'' 
devlet istihsal işlerini bir alenen şöyle bağtrdı: lıt 
milli müd faa mes'elesi te- Vur Abalıya.. rnı 

lakki etmediği içindir ~i. • • • - !ti9 
Türkiye bir yarı müstem- Feci •n• 
leke haline girdi 

Cumhuriyet Türkiycsini, Bir aza ••ı 
Saltanat Türkiyesinden ayırt ·r '9 

eden en mühim vasıf ise Liyej,• 8 (A.A) - içi di 
siyasetçe istiklalin temeli futbolcular bulunan bir "'' 
olarak iktisatça istiklalin ta· yonet bir başka kamyo0' 

nınmasıdır. çarpışmıştır. Çoğu ğıt 
lktısatça istiklili, ıiyaset · mak üzre 15 ağır Y' 

çe itiklalin temeli ve ıartı vardır. . 
olarak ahnca milli müdafaa ~w..,...,. "'-"'-"-"""" ... ~ ... 
mefhumunun klasik ordu dırılacak olan müst'ır 
mefhumundan daha geniş tıpkı orduya almmış bi t/ 
bir eb'af'alac ğı şüphesizdir. fer gibi, iktisatça müd• 1 lı t 
Bu t kdirde millet iktısadi- nın usullerini t Hm qe ı " 
yatı içinde iş alan her fert bik edecektir. le 
ve her müessese milli mü· I' Müstahsil, her istibs•.ı.ıhıl 
dafaa cephesinden yer almış besine ait modern iıt•P ti 
sayılır. G 

Bütün bir milleti iktısatça usullerini, modern bak•~ 
istiklal savaşı içinde vazife- yetiştirme şartlarını • 11'b 

lecıdirilmenin biricik yolu mecburi kooper lifler jç~le 
budur· teşkilatlandırıldığı ı• 

Müstahsilin iyi istihsal ve 
kiirlı satış yapamaması bü · öğrenebilecektir. ~ 
tün millet ikhsadiyatımızın Müstahsil, bugün 1' ,i ~ 
ve içtimai yükselişimizin yü· karşısına çıkan dar. f•M 
ıüyüşüaü köstekliyen bir kuvvetli bir alicı ~cephe~ b 
engeldir. karşı ancak bu suretle Jn 1 

O halde milli bünyemizin di hakkını ve dolaY
15 

de 
bu en zayıf noktasını sava- millet iktisadiyatıoın ~~-
şımızın hareket noktası ola- faatlerini müdafaa ede 1 

l k . k • •e rak ele a ma zaruretın- ce tır. Q 

deyiz. Ve { Köylü kazana>
111 

işte mecburi devlet koo· şi rı ancak bu yoldan ilci 
era tifl eri içinde teş.akiiiliii tiiliianaı-.-.çr&eiiikilleliişiieiıicmelikt11iiilr ·aı .. •"'!_~~t 

kat bu hislerini aşikar et- nın hizmetçisine aşı~ ıu 
meden bu hususta anlaşmış muştu. 1 

göründüler. Elbablidor yoluna Je: 
H ·k· · d k t k · b. · · - .. er

1 1 
er ı ısı e va ı azan- ettı ve ınncı gu• 

mak i tiyorlardı. geçerek bir sandık uıe 
Sarıoğlan, Karakorsanı oturdu. F kat Sarı0 •ı"I" 

'fPI 
denize düştüğü sıradn bü· genç kızla hizmetÇ1 

yük bir dikkatla ve gözleri olduğu kamara baŞ111 

ile takip etmişti ve sukut · ayrılmadı, sadık bir 1'6 

' tan bir müddet sonra Sarı- gidi beklemekte devatı'. 
oğlan uzaklarda bir cismin Deniz cidden güzeld1~ 
yüzdfiğünü de görmüştü. zel bir ruzgar, Sant• ., 

herkesin boğulduğunu san- yaya tP.m bir ahenk İ(ı 
dığı Karakorsanın snğ oldu· ilerilere sevkcdiyordu· ~ 
ğuna yalnız kendisi emindi. Sarıoğlan beklerkeP 
Kar korsan tekrar sahneye dı: dini uykuya kaptar 

11 dönünceye kadar genç kızı müddet sonra, kors•1' 
Sarıoğlan müdafaaya mec- ı 
bur bulunuyordu. Ve kararı, bir gürültüsü ile uy•re 
ne pah ya olursa olsun bu çok canı sıkıldı. Bo>' ı; 
kız.ı müd fa etmekti. sırada, uyku cidden fe0~ 

Sarıoğlan hiç olmazsa olurdu. ilk iş olarak g ~~ 
otuz yaş daha genç olma· leye baktı . ikinci ~-' 
dığına mütcessifti. Zavallı yerinde görünce se~J~ e 
kart korsan, hp nyol kııı- - Devnm edece 
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ON DAKlkA Paris (Hususi Radyo) Fransız Re-
. -
sıcuınburunu ziyaret icin Parise gelen Yugoslav Kıralı Aleksandr 

z. ile istasyonda Fransa bükllmeti namına Kıralı karşılıyan Fransa 
ariciye Nazırı M.Bartu ·mechul bir şahıs tarafından öldürülmüştür . 

• 
bu da -IZMIR POSTASI : Gece son dakikada 

ziyade timika vakıt bulamadık. ı 
~r---:::::::--.; .. ._ ...... ~~:::::::. ... .:ıı:::::~~ .. .:::::::.::::::::::.:. ........... m11 ..................................................... IE&'Jsautaae~~anm 

aldıiımız Radyo havadisini 

Torpito Hidisesi lsveç veliahtı SOYGUNCULUK 
~.,elaketzedelere 100 

1 ...... 

a~:~se~iri Diyor ki: Ehemmiyetsiz Hidise, 
·-Tç bl" ... enız~e Bulunan Torpit~lara cevabın 

.lira teberru et.tti Aziziye ile Ortaklar arasında 
kamyon soymak istiyen şerir
ler şiddetle takiJJedilmektedir -· .. e •2 Edıiememesinden ileri Gelmiştir 

ı.t ... buı. !.~~~ -~ransız Dostluğu 

lstanbul 9 (T.lgraf) - Is· 
veç veliabtı Knstav hazret
leri miiu lerdeki tetkiklerine 
davam etmektedir. Yarin 
EyOpteki lsveç listik fıpri· 
kaıını ziyaret edeceklerdir. 
Veliaht deniz kazasında &· 
!enlerin ailelerine 100 lira 
teberru etmiıtir. 

Aydın , r 9 (Hususi) - Pa- ateşe başhyor.. Bundan ilr· 
zartesi gecesi iz.mirden Ay- ken soyguncular işi yanda 

ı: dına gelmekte olan Yıldız bırakmak mectluriyetini bis-

ıneleri için vaki ol lzcnır lamanına hükümetinizin cevabını [tebliğ edememek 
milesseseıiae ait ve şoför ıediyorlar ve meçhul bir 

·mi 111 müracaata bük - imkiasızhgw ından ileri gelmiştir . GemHer ıce IDUvafa~at u· 
ıız torpitoları bidis ce.~bbkk verilmiyen girmiye mezun olduklarını ıanarak girmek 

M I• Dedenin kullanmakta ~olduğu semte ıavuıup gidiyorlar. 
eC IS ticaret etyaaı yilklii bir kam- Ancak giderlerken ellerine 

Açılıyor yon, Aziziye ile Ortakl-.r geçirdikleri bir bavulu bı · 
ara1ında ansızın bir taarru rakmıyarak beraberlerinde 

ıefiri Kont D esı, 8 ında Fra n· istemiıler. imkansızlığı görünce yollaranı 
rak: "Torpito t.Ş~1nb.re beyanatta bu- değişti~mişlerdir. Türk Fransız dostluğuna 

•• çabuk halledi~~eB hakkında herıry ı halel gelmediğini iıpat için torpitoların 
iıt; •çık denizde b u ehemmiyetsiz, Istanbula geliıi münasebetile ~ eğlenc~ler 

lstanbul 9 (Telgraf) T gEtilrüyorlar. 
Büyiik Millet Meclisi. bu a· za uğramııtır. aarruı; grup 

ulunan lorpitolara tertip edeçeğiz." Demiıtir. t · h t• d ·ııh t k Bu bavulların irinde üçyUz yın ,yirmi d&rdtınde toplana- a eşı a ıa e ıı • ma ıu· .,. 

·Muhacir Akını 
·ı b ı d .. d f.. lira deg" erinde kıymetli eıya caktır. Şehrimizde bulun- reb e aı a ıgın an ıo or 

---Ed· - ---... --·--
Mahkômlar makta olan mecliı reiıi Ki- durmak mecburiyetinde kal- bulunduğu ıöylenmektedir. 

zım Pt. Hazretleri Perıembe. mııhr. Bunun Gzerine bet al • ı Mamafih zarar bukadarla 
Cezai nı ii<ldctlerin i gtinü (yarı~) Ankaraya ha- kiti oldukları söylenen ve hü - kalmıyor, taarruza uğrayan 

ırne, Muhacir Şehri 
taıabuı 9 (T Halini Aldı 

hadh;esiz goc.~irirl erse... reket ~ecektir. viyetled heniiz anlatılamıyan kamyoadaki iki yolcudan bi-
lstanbul 9 (Telgraf) -Ce· -- ıerirler maksatlarını icraya risi elinden diğeri ayağından 

elgraf) B ı · d 
zai müddetlerini hadi.sesiz Uşakta Ruam başhyacakları 111ada arkadan yaralanmıı bulunuyorlar ha-

etcnekted' S u garııtan an muhaceret akını de· 
ar. on gll 1 d . 

r 2550 ki i b •w n er e Edırneye iltica eden muha· 

reçiren m•hkiitnlar•n meııut M.. d I • gelmekte olan diğer bir kam- dise m•h•linde bu,un•n k ap-
tahliyeleriae dair hazırlan- uca e esı yonda vak'a mahalline yetiımiş çıklıınn cinsine bakılana ıe-

İ •l111ııtı,' ~ 1 •hı oJ
111uıtur. Edirne bir muhacir ıehri 

il111ektedi. 1 e en muhacirler açıkta barakılmayarak yer· 
miı olan kanun liyihaıı, 88 Uıa1r, 9 (A.A) - Tek br· bulunuyor. rirlerin kullandıkları ıiJAh -
yük Millet Meclisine ıevke- naklı hayvata ariz olan ruam Bu 1·k·ıncı' kamyonun •of"'· 

l r er. y u lar Alman mavzerleridir. Jan 
dilmiıtir. Bu layiha mecliıia haıtalığıaa kartı hiikümet rti Çineli Mehmet efendi darmamız haydutları şiddet-
ilk toplanti11nda müstacelen baytarbğınca tedbir alınmıı vaziyeti derhal kavradığın· le t!kip etmektedir. Bugnn 
müzakere edilecektir. ve mücadeleye baılanmııhr. 

e enler; kendileriad 
e111leketi-ı'z 

1 
en başka daha bir çok muhacirin 

- e ge mek . • h 
e111ektedirl ıçın azırhk yapmakta olduklarını 
--- er. ~--~""""""VV"\.."'-"-~"-""'"'-"'"'"'"""''""'-'""'" dan yol keıenleri korkut- yar1n ele geçecekleri mu · 

Uğurlar Olsun mak mak .. d.ile-•.iir.ek.'i·b-ir-·ha·k-"a·k-hr_._ Rayların 
'7atalaı· ı sök ·· 1 .. 
oı'-o \1 ınu!o\ • ,. 9 ( ' 
•rovıkt A • A ) -
Ş. k 

111 bildiriliyor: 
r '1e1n· 1 

Sovyet ıryo laı ı iize-
atiyle ııetic1De.1nuı l111nıa 
ec:ek bir f~~ı 'epe~ feci 

1eçil111i . i etıa ö
•yıa b 'lir. 

eıınde b· 
treni • ır aı 

ıaiıtl b~ı IÖlllren Sovyet "•z ·ı . •ları11111 •6\c ı erıd~ ray 
ı6raıo1 v ~11110, oldu
hııı Pek •ıe ren o nok . 
ııtır. lnıa •lmıı olarak 
tı gibi L~ca ••yiat ol-

. ~•arda k 
lllıyetli clerildir pe . 

----- - ---
Hava 

ışsizıeriıı adedi Şampiyonumuz Altay bu sa- Alemlnde 
Loadra 9 (A.A) - 29 9 934 b h U k' h k t tt• 

tarihinde mukayyet olan iı 8 f8 8 &re e e 1 Meıhur 

Londrada 

ıizlerin adedi 2,081 ,987 ki· Grup birinciliklerinin U- miştir. Bu arkadaş ayni zaman· Fransız tay· 
tidir. şakta yapılacağrnı evvelce ha· da Uşakta yapılacak maç.ların tayyareciıi 

B. ı· her vermiı.ı t ik Futbol Federas- birisini idare etmek üzere tz. Lomoiae he 
ır ay evve ıne nazaran Y • 32 

bu miktar 54591 ve bir aene yonundan gelen talimatnameye mir Fathol Heyetinden selahi· aüz . ya· 
.. , . k' 't . t k .. t l t Ait k ııoda ıken evveline göre 254470 kiıi gort1 şa a gı mesı a arrur ye a mış ır. ay ta ımımı · . 

nok1andır eden şampiyonumuz Altay ta- zın Uşakta iyi karşılanacağını ~ır ~adz•1~e · tıceıın t .:aii 
- - ... • • • • kımı bugün saat 9 35 te Afyon kuvvetle ümit ediyoruz. Uşak· k .. 

1 
ü 

500 00 f k l . . ıere o m f ,o l'Ull - t e >el'l'tl trenı}e hareket etruış olacaktır. ta bulunan f zmirli RJIOrcu}arın .. e-tÜ 
tur. u n 

htanbul (Telgraf) - Ce- Evvelce haz ırlanan programa da Altayı karşılıyacakları R()y- dünyaca ta- :...•·-~-~ 
lil Muhtar bey Fraasız Paı- göre beş takımın iştirak edeceği lenmektedir. Altay takımımı· nımıı olan bu tayaareci 
tor mllesseıcıine 500,000 G · l ki d · ·d· r op şamp1yon u arı, son a- zın müsabakaları kazandıktan dünya iıtifi rekortmenı ı ı, 
Frank teberru etmiıtir. M · · 

•lefon: 
3511 

kikada amaa şampıyononun ve Grup şampiyonu çıktıktan reamid dercediyorvz. 

T T maçlardan sarfanaz"r etmesi sonra tekrar lzmire avdet et· 
~ı fon· 3511 ~~'''~~~ a Yy S 
' · üzerine dört şampiyon arasında mesi kararlaştırılmıştır. 

ir IJ • a re '1 ı•neması olacaktır. Dört numaralı ta- Bohemi yans 
vaf'I ( 'I A kımlar kur'a ile Onma günü Bu takdirde mümessil Ni· 
zeıdif Tnrkç~ 1~A. .BOVV'un enfes bir fihni karşılaşıı.caklar ve bu maçın yaıd)Jeyle birlikte Pazartesi Çek takımı gelıniyor 
k
ot• Guılztı •ıaebatrlı Fatma galipleri Pnzar giinii araların- günü l\Vdet edecek olan Altay. 

da Grop şampiyoııl .ığonu pay· hla.r 4 giio istirahatten eonra 
Iaoacaklardır. kara tarikile Bureaya gidecek-

( ff O Uşak Grubunun miimessili terdir. 

lora Bo•• lalen UP-LA ) bulunan eıki K. S. K lı Niyazi Şamııiyonumuz Altaya lıa-
·ı IDevcut olan töhretini bu filmi Bey dün Çanakkale vapurile yırh eeyahatler temenni eder· 

'7tıca: PoX e ·~.edilettirmiıtir . şehrimize gelmiş , bugün Altay ken omuzlarına yükledikleri 
~·· . Dunya lıavadi JeJ'i filmi kafileıile birlikte hareket et- lzmir futbol Aerefini '-·ükselt· J.T.Jlkı T·· "f .J 

••ı •aau :iM::-l-:lC::c:-a-ı-~(.:k:.:a:r.:i k::a::t:ü~r~k~o~m~i~k~)~ miışt ir. Altay takı mı mı z Hilmi mek için çok çalışmalarını ve 
!:~ 13 te•tll~•eH:r ınn 15. 17. 19. 2t,l5 Cuma den maada diğer oyuncularıni bize iyi haberler g"<indermeleri · 
•ler~'Plilır ıeanıı~•nıı Perıembe gilnil 13 ve 151 tamamen götürecektir. Kafile- oi dileriz. 

ı••iiR.ieiı~aid~iy~e~yıie~kii~~~iii:iP~. 7~0~1~:ii~iiJ ni n idareein i Altay Katibi U - Uşakta yapılacak mı ç Jarı 
' - -~O~obl!!_!emi11 edilmitlir ' mumiıi Kemal Bey deruhte et arkada,ımız bize yazacaktır. 

12 ve 14 birinci htrin ta· 
rihlerinde iki maç yapmak 
&zere ıehrimize geleceğini 

haber verdiğimi(Bohemiyanı 

Çek takımı diin çektiği bir 

yıldırım telgrafla gelemiye · 

ceğini, alikadarlara bildir· 
miıtir. 

Çok bilytlk allka uyandı· 
ran bu takımın gelmemeıi 
futbolculuk namına cidden 
tee111lr muciptir 

Zaroaeanın 
Elbisesini satın al mak 

istiyorla r 

lstanbul, 9 (Telgraf) - Ve · 

fat eden aaırdide Zaro ağa· 
nuı evine · baıkaları sahip 

çıktı. Bir A merikahda &len 

ihtiyarın elbiaelerini 
alm -sk istiyor. 

satın 

Kiralık Hane 
ikinci beyler sokağında 

mnzayede salonu karşısında 

76 numHalt iki katlı, elekli· 

rik, hava gazı ve ıu teıkili
tını havi içi ve dıtı yağlı bo 

yalı çok kullanıılı bir hane 
kirahkbr. 

Talip olanluın Gnzelyalı· 

da karakol ittisalinde 1154 
numaralı haneye m6racaat· 
Jarı lazımdır. 

Hediyemiz 
150 ıenelik hayabmıza 

ait levhalardan birinciıi 
olan IZMIR LiMANININ 
MANZARASINI kıymetli 
karilerimize yarın takdim 
edecığiz. 
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ilaliahmer Haftası Vek·ı tetk.kleri Torbalı 
'lıtttl soygunu 

Gençlik Dernekl ri Tara· 
fından Muntazam bir 

Geçit Resmi Yapılacak 

Maarif 
sinde 

vekili dün Kız Lişe
dersleri takio etti 

Baskıncı Osman 14 Sene~;~ 

( Hilaliahmer ) haftasının da Cümhuriyet meydanında 
tarihi 3 · 10 ikinci teşrin büyük bir resmi geçit yapı-
olarak tespit edilmittir. Hi· lacaktır. Bu resmi geçitte 
laliahmer haftasının, cemi· Hilaliahmeria gençlik dernek 
yetin memlekete yaptığı yük- )erine mensup binlerce genç 
ek hizmetlerle mütenasip iştirak edecektir. Gençler 

bir şekilde olması ve büyük evveli Gazi heykeline bir 
bir canhhkla yaşatılma11 için çelenk bırakarak gençliğin 
her tü!lü tertibat ahnmışhr. büyük şefe minnet ve şük-

Bugün saat 13 de cemi· ranlarmı arzedeceklerdir. O 
yet merkezinde mühim bir hafta içinde mekteplerde 
içtima yapılarak teferruat Hililiahmer cemiyetinin do-
üzcrinde görüşülecektir. Ha· ğuşu ve yaptığı hürmetler 
bcr aldığımıza göre 3 ikinci hakkında talebeye izahat 
teşrin günü sabahı saat 10 verilecektir. 

Cu h riyet 
mı 

On birinci Cumhuriyet 
bayramı kutlama komitesi 
Camnrtesi günü feal!yete 

Demir 
Fahri ası 
Şehrimizde demir senıyii 

etrafında tetkikat yapan 
mutahasaıs hey'et dün de
mir ticarethane ve sanayi 

Şehrimizde bulunmakta 
olan Maarif vekili Zeynela
bidin bey, refakatinde · ka · 
lemi mahsus müdürü Nihat 
bey olduğu halde şehirde 
bazı tetkikler yapmıştır. 

Vekil bey sabahleyin vila
yeti ve Fırkayı ziyaret et
miş; bilhassa Fırkada uzun 
müddet kalmıştır. Vekil bey 
öğleyin saat 13,30 da Kız 
lisesine gitmiştir. M~ktep 
müdürü ve n. ualhmler 
vekil beyi istikbal etmiştir. 
Vekil bey, talebenin derste 
bulunduğu bir sırada snnf
lara girmiş; talebeye su~Uer 
tevcih etmiş ve saat dorde 
kadar mektebin her yerini 
gezmiştir. 

Vekil bey Kız lisesinde 
gördüğü intizamdan dolayı 
mektep miidürü Haydar be· 
yi takdir etmiştir. 

* * ... 
Kız muallim mektebi ta· 

biiye mualJimliğine Nuriye 
hanı'll, Erkek muallim mek· 
tebi tabiiye muallimliğine 
Orhan Lütfi bey tayin edil· 
miştir. Kız lisesi müdürll 
Haydar beyin ücretine 30 
lira, Erkek lisesesi müdürü 
Hilmi beyio ücretine 55 lira, 
Buca otta mektebi müdürü 
Faik beyin ücretine 45 lira, 
Kız muallim mektebi müdü
rü Sabiha hanımın ücretine 
20 lira, Erkek muallim mek· 
tebi müdürü Refet beyin 
ücretine 10 lira ıam yapıl· 
mıştır . 

* •• 
Şehrimiz ilk mP.kteple•in· 

deki fakir talebenin kitap· 
lann1 temin için vilayet büt
çesine konan 1500 liralık 
tahsisatın bir kısmı kazalara 
göoderilmiştir. Düo şehri
mizdeki ilk mekteplerde 
okuyan fakir talebelere ki· 
taplar tevzi edilmiştir. 

w 

geçecektir. Komitenin reisi 
vali pa şadır. Komite Cum· 
huriyet bayramının canlı ve 
alakalı hir şekilde baılahl· 
masını temin için her türltı 

tertib t ahnacaktJr. 

mDeHeslerini i'ezmiı; stok 
mevcudunu teıpit etmiştir. 

Senelik demir sarfiyatı tet
kikten geçirilmektedir. Ve-

oke Edeceğ·z 
--------
Meşhur 

kalet, açılacak demir f• bri
ksı için memleketin istihlak 
ve ihraç vaziyetlı:ri arasında 
bir muvu:ene tesisi için cid 
di bir faaliyet aarfetmekte· 
dir. mutahasııı bey'et tetki-

Brezilya, Arja.ntin, Portekiz 
Ve Hicaza Döviz V erilmiyecek 

BİL' hnsız yakalandı 
Geçenlerde Nevşehirde 

muhim bir hırsızlık olmuş; 

mütekait Hekkı paşanın evi 
soyular k birçok mücevher
leri ve banka hisse senetle
ri çahnmışb. 

Yapılan tahkikatta bu sır· 
kat failinin lımirdc olduiu 
anlaşılmış ve hırsız lımir 

katı hakkında bir rapor ba
zırhyarak Vekalete verecek
tir. 

Katiller 
Adliyede 

Brezilya, Arjantin, Mek 
sika, Portekiz. Hicaz ve Ye 
menden memleketimize ithal 
edilen malların döviz bedel· 

lerinio tediye edilmemesi 
kararlaştırılmış, düb bu hu· 
susta ,Maliye Vekaletinden 
Izmir kambiyo müdürlüğüne 
emir gelmiştir. 

Bu memleketlerden ithal 

ediltcek emtianın varidatına 
kambiyo kararnamesinin 42 

inci maddesi tatbik edile· 
cektir. Bu gibi emtianın be-

delleri Cümhuriyet Merkez 
bankosına Türk lirası olarak 
yatırılacak ve Türkiyedt:n 
bu memleketlere yapılacak 
ihracattan mütevellit döviz· 
lerle mahsubu yapılacaktır. 

zabıtasınca yakalanmıştır. 
Mücevherat hırsızı bpal Ha 
lil isminde biridir. Kendiıi 
jandarma nazaretinde Nev · 
şebire gönderilmiştir 

--·-·----
13eled1ye enciinıeni 
Belediyeedaimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor 
Behcet Sclib beyin r~isliğin 
de içtima etmiştir. 

Niıanlııı Leyliyı öldüren 
Nihat efendi düu üçüncü 
iıtintaka verilmiş ve karar 
hakimliğince tevkif edilmiş· 
tir. 
. § N~rlıdere cinayetini iş
lıyen Hasan ~ oğlu lbrahim 
de Adliyeye verilmiştir. Ha

tanın, lbrahimin çifteainden çı 
kan kurıunlarla öldüğü anla 

tılmııtır 

Kamyon Kazası 
(02lananası) Civarında Bir 

Kamyon Köorüden Uçtu 
Dün Oğlıana11ası çiftliği sinin 16 numarasında ka· 

civarınde bir kamyon kazası yıtlıdır ve Ahmet bey ismin-
olmuştur. Kazaya uğrtıyan de bir zata aittir. 
kamyon Kuşadası belediye· 

ELHAMRA 1. ~ı1LLİ Kü'rüPHAi.E 
- BU GÜN YENi PlıOGitA~1 

SİNE~I.ASI 

«Madam BUTTERfJY• ~ahosorinin unutulma~ yıldızı 

SiL VIA SIDNEY 
'l'H l<~O DORE DH.l<}ISER'in meşhur roınnnınJnıı naklettiği 

JENNY GERHARDT 
Samimi bir aşkın hazin hikayesi Fransızca sözlü 

Hu haftaınn zengin ihlveleri: 

1 • P A THE JURNAL Dünya havadis!~ri 
2 _ KARANFı•L M~siki. san'atkirımız MUNIR NURETTiN 

bey\n bır şarkııı. 

3 - MiKi YAMYAMLAR ARASINDA 
DJ KK A 1': Saat 17 soanıunda SAYGON ffÜZEL l filmi tekrar 

ve J 7 sean ına golenlor ayni biletle iki filmi de gi)rehilcceklenlir. 

Seauslar: 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 
Fiatlar i 35 - 45 - 50 - 60 kurut 
Perşembe günü yeni proğranı -

eılilecektir. 15 30 

-- erbank Yerli Mallar Pazarı 

Kamyon Kuşadasında incir 
yüklemiş ve lımire gelmek 
üzere yola çıkmıştır. Yol 
tenha olduğu için kamyon 
şoförü Hamit, Oğlananası 

mevkii dvaranda üçüncü 
viteHle gitmiye başlamış; bu 
sırada Mersinli kahvesi önün 
deki köptüden düşerek par· 
çalanmıştır. 

Bu feci sukut neticesinde 
mal sahibi Ahmet, şoför 
Hamit ve şoför muavını 

Tahir vücudunun muhtelif 
yerlerinden ve bilhassa baş 
ve yüzlerinden yaralanmış· 
lardır. 

Hadiseye Torbalı zabıtası 
ve Adliyeıi yetişmiştir. Ya· 
rahlar adliye doktorluğunna 
muıyene edilmişlerdir. 

pise Mahkôm Oldu ~n 
934 senesi Nisanın 21 nci re suçlulardan Meb~' ca 

Cumartesi geceai saat bir aa.)aıılamıyan bir ark• : ol 
raddelerinde Torbalıdan köy- yukarida tavsif edileıı · • h 

işlediği anlaşıldığındaO ke 
sehe müddetle ağır blf 0 

konulmasına ve fakat I do 
Iunun 340. senesinde 

1 
Ra 

cinayet mahkemesinde gii 
kıncılık suçundan oo 
sene kürek cezasına ~ 
kum edilip hapishanede 
kendiıinin verem hastald 
mllpteli olması dol•f 
muvakkaten tecil edile~ 
mahkümiyetide ictima e 

lerioe gelmekte olan lamail 
ve Yusufu yüzleri sarllı ol
duğu halde müsellehan ön-

lerine çıkarak bunlardan 
Yusufun yüz otuz kuroı 
parasını 7e Ismailin bir adet 

boş tabancasını ahz ve 
gasptan suçlu Torbalının 
Diverlik köyünden Osman 
oğlu Mehmet namıdiğer Os-

lerek binnetice on dört ' 
man ve Kemalpaşanıo Ar· 
mutlu köyünden Osman oğlu 
M&1stafa haklarında Ağırce· 

za mahkemeıince yapıl· 
makta olan muhakeme ve 
tetkikat dün neticelenmiştir. 

Tefhim edilen karara g6-

altı ay müddetle ağır b• ve 

konulmasına ve hukuk" ın 
deniyeden iskatıoa ve d la 
suçlunun, ıuçu sabit olt ı:ıe 
dığından beraetine kar•' ri 
rilmiıt•r. 

Veliaht 
Hz. leri. 

Avustur) ;~ 
ok 

ile tütün tak' ğu 
. .. ... ...../"M 

Şehrimize tütün sat'11 
Ra 

mak üzere gelen A vu~t t m 
ls'\"'eÇ Veliahtı Güstav rejisi umuoı müdür ve 

Adolf hazretleri ile refi- ~ 
tahaasıalarından müre bi 

kalan ve kerimeleri Cu- he yet, 933 mahsul\\~ j 
ma sabahı saat IS te ıatın alınan yarım oı• ar 
hususi ya ti arı ile iz mir ıı.. -ıı kilo tütünün tese um ..., 
limanını şereflendirecek-

lesini yapm•ştır. . ı ya 
terdir . Heyet reisi Türkofı• L 

1 Veliaht hazretleri Yat- 1 il b ~ 
dürü Akil Eınru a ~ Yo 

la ında Vali paıa tara· ziyaret etmiş ve 934 • Ru~ 
fından istikbal edilecek· sulünden satın ahO, 
lerdir. lzmirde ikamet mıktar etrafında izahat ,ı 
müddetleri ve gezecek· miştir. Avusturyalılarıo \ 
leri yerler arzularına ti· alacakları tütünler h•~, 
bidir. Veliaht hazretleri da bazı temenniyatı ve yi 
asarıatika meraklısı ol· l l . d r ri~ kabil tek if erı var ı '6 ' 

dukla.rı için asarıatika da Türk mahsuln tiit"d 
bulunan yerleri, muzeleri kıymetiode Avusturya e 
Ve mektepleri ziyaret k t' le ln 

ası verme ıure ıy 

buyuracaklardır. takas yapmaktır. 

1111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 n n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıııı 
Karşıyaka (EGE) Sinem af .~~ 

== BUGÜN Mevsimin en büyük filmini takdim ediyor 

== --------
== 
= 
= 

Fra Diyavolo 
Şeytanın ka~deşi 

fi' ret 
Tamamen Fransızca sözlü (SERSERİ KIRAL) 't~' mi 

minin unutulmaz yaratıcısı ve Nev· York Metropoh , ı;o 
operası baş tenoru DENNIS KlNG ile dünya ti 
miklerinin en şöhretli çifti ST AN ~A VR~L - O 
VER HARDY'nin harikulade komedı muzıkalı 

lki :-;aa,t, fasılasız kahkah:ı 

1liva olarak: 
p J.\RA~IUNT Diinya Havadisleri 

DUHULIYELER: Birinci 25, ikinci 15 kuruş t 
• L• • ' 15 'k' • 10 kutll Pazartesi ve Salı günlen uırıncı ' ı ıncı / 

21, 15 t• 



- 10 - As Af)NAN 

~imd· b •, ı urada en bü ' tik 
noksanım b" ) 

' ır Rozraka rü-
yası. arasında kaybolan 
•perı kızı> ındır n· .. · ır gıın 
ona da kavu~ursanı k 
cak ' avuşa. 

o.ursam pok meR'at 
olaüağıın y.. . _ 
b · " emın ol kı" - u . 

k ~enın tezindir, Betül-
endı . aadet telakki 

0 •1. . me gfüe 
8ı ıırh ihtUyii .. 1 .. 

<lolıhı gon ume 
rmrış ola<·aıtım li~ .. 

Ra. r h • !JO ıyı 
•• Y gı ve Rev~iJeriıni sana 

goııderirinı B ı ·· ı • e u •.. 

Hava miilllıimi 
CEMlTı 

Mektup: 2 
-~BetiU hanımdan hava 
muUizimi Cemil b<'ye -

c •••• > 

Tiirk d . . or URUnun ııok m t ve ıyı ... . >' er 
) nreklı hafa k 1 

ın"nına a ıra . 
1 ' en yarama.z c;ocuk 
arın toplandı1t1 b . . 

• r; u 'erden 
ı:ı~vgılor ve selamlar giirıde
rıyornm. 

Mektubunuzu muavin La 
~ımdan ahrl.en, onun titre~ 
) a~ı?ı?. iizerinde tevakkuf 
ettıgıni ve helki de 
oknın k . . onn açıp 
.ı. a ıçın ıırzu duvdu-
,.nnu ·· 1 • 'M: . goı erinde okudum. 

navırı ı 
ııalıih· ıanım mektubun 
lllalf1 ı h.ak kında henden 

nıat ı todi: 

b" - "Yakından tanıdığım 
ır arkadaştan ... 

Dedim (.., .. 1 • w;.r, e'"inde ~ii phe 
artmıştı. Rana: 

- Bu " . yazış pek de kız . azııuna b . . 
""" onzemı'"·or u ı· J ••• 

Yo e< ı. Ren yalanı ee'"mİ· 
. rum, Cemi) h ] 
Rn ·· ey.. . )o~ru· 

nu eoyledim: 

R - Hakkınız var, <ledim 
il moktnıt ali-ah . . . 

kad " eyımın ar· 
Yim a~ın<landır. :nana ağa he-
ri ı ıakkında malıimat ve-

y ır, o1a<•ak. 

* 
13 * * u satırları ·· k lon muza ere sa-lt Hnda ,. 

hev ~ -'azıyorum, Cemil 
lı . :I· Etrafımda beni ııüıı · ,,1 ey e M.. v 

1111' l . uzen arkadas ,,··. 
erı hen . 

1 
. , t'ıuz-

~ Bız et .1 ııı; ıni hiç ralıat-
F 1 · mı yor. Yalnız .;.:. ·· h a'J , ., .. ev 

au çekiniyorum Bu . 
t tanı k . ya 

o t ax ız kara kalemle bir 
ayvare · 

lllı~ .. r~smı yaparak aıra -
ı. nzerıne bıraktı M ··. 
llere 1 · ı uza-

sa onunda. muallim lıa
nım olın 
lcav a aydı, aramızıla 
•a ga da çıkabilirdi. Ne ise 
.( nın varm . ' 

IR • 

Mektnbu~u· d l . fil rete d"· .. z a >enı lıay-
•t _ılfİ nıiJ b u~uren yerler \'ar, Oe. 
ı,, ey T·· k 
kO t;ok toşk.~n vn: havalarının 
Ll zabiti k e çok kahraman 

Ceın·ı • adınlar düşmanı > 
l hey Al 

gib" :t< e1a !ışıkmış 1 konuıı1 M ]lark d v ıyor. oakova 
ııı a ke el" . isr n ııundeıı a~k 

ıyen ve \ 
içiıı .f mur yapmak 
kızın randevu arıyan Rus 
füııu a hakaret etlen <lariil
hfik nb~alehesinin şimdi sö 

ır mekteı> 
aşktan bal . çocuğuna 
ti ısetmesı tıiraz ga

p de~il mi' 
Sizinle 1 d 

nı · . ıe flll açık gfü·ii~. 

-

ıyeyım. S t . 

ili ren· 
1 

er ve cıddi çeh 
ız e hoıı · . 

Cenıil -~uma gıdıyorsunaz 
~ .... ~ kızı bey... Çehrenizde 
P' ol ıgı andıran lıiç bir hat 

llladııt · · 
h' "'ı ı~ın ve tamamen 
ır erkek olduğunuz için 

- Kardeşim Faik Şem(etıin Beye
Loşnma gidiyorsunuz. 

Sizin hakkınızda çok iyi 
emellerim ve ar~nlarııu var. 
Onların tahakkukunu gi;r. 
mek benim idn biiviik bir 
zevk olacaktı;. · 

Ancak, Cemil bey.. Si)z
Ierimi yarılı~ arılayııı yanlı~ 
ve hoşuma. gitmiytm mana
lar çıkarmağa .kalkı~ırtıanız 
giicenirim. Yukarıdaki siiz· 
lerim<len İRtikhal hakkında 
manalar \'ı karmayınız. Ho 
'uma gidiyonmnuı demek: 

- Siıe aşıkım.. Sizinle 
evlenmek İRti~·nruın. 

Demek değildir. Şimdilik 
hen ıle sizin gibi bir Rozya· 
ka gecesinin tesiri altında
yım. Siz- nasıl ki ışıksrn bir 
gecede dinlediğiniz miiphem 
senfonilerin sahibine aşık 
olınuşsıını411 ben de o sent'o· 
nileri dinlevene astkım Bu . , . 
aşkı tlerlıal hir izdh·aç ba-
ğıyla <>lçmuniıı faydasına 
varamıvorum 

w • 

Mektep gii1el, çok ~iizel 
bir yerdir, Cemil bey ... İn
san bir giin buradan ayrı 

lacağını düşündiikçe tee~sür 
dnyu)·or,ancak o ayrılığın so
nunda mevhum bir saadet mu· 
taıavver olduğu için tesiri
ni tadil ecler.ek tarafların 
buluyor. Sevgilerimi kabul 
ediniz, Cemil bey ... 

Betül 
.• ."ot: Hn sııtırları sabahla· 

yin bahı;ede ya~ıyoruın. Dün 
geue mektubumu bitirip ya
takhaneye çekildikten . onra 
tam u '"Uyaoağmı ~ırada hn· 
lntlar arasında 1,aybolan bir 

çolik kartalın giiriiltiisiyle 
kendime geldim. 

Derhal per11·ereye çıkarak 
Tiirk semalarını aradım bii
tiin eehriyle ve in(:eJi~iyle 
kalbime sokulan ınsanın 
e. eri ortalarda yokta. 

Xilıayet yirmi dakikalık 
bir intizardan sonra seni, 
lıava kartalın la yauıbaRım· . . 
da ve kaışımda giirdiim. 

O dakikada, orada koyu 
siyah hnlotlar araınndn se
ninle ba~başa kalmak için 
gönliimtle sonsuz bir arzu 
vardı. O arzuyu daima ve 
daima ruhumun en yenilmez 
arzularından hiri olarak 
saklıyacağım. 

<tün dog-dogu için artık 
seni dUşünmiyoce~im Cemil 
bey... Derslerim, herhalde 
senin mov0mliyetin kadar 
aziz ve kıymetlidir. Müsaa-
deni dilerim. B. 

Mektup: 3 
~eker Retiil, 
Bir aydanberi ruhunu sa

ran kuv\•etli alakaclan ha
berdarım. Hava miilı\zimi 
Oemilin seninle alakadar 
olmasını yiiksek zeYkine 
veriyorum. Ancak bu alaka· 
da beni hayrete diişiiren 
nokta da yok değil ... 
~eae)A bana bundan yedi, 

sekız ıene evvol bi>yle bir 
şeyden, bir giiıı gelip te Oe 
milin seveceğinden bahset
selerdi inanmazdım. 

-Devamı yarın_ 

Her Gün Bu Sütunlarda 

Dün 6ğleden sonra Kor
donda bizim kahvenin bir 
köşesine çekilmiş nargilemi 
tokurdatmağa, bir taraftan 
da hafıza ve hatıralarımı 
araşllrarak bir mevzu bul
mağa çalışıyordum. Fakat 
çok yakınımda oturan iki 
kişinin muhaveresi tabii 
hadden daha yükıak cere· 
yan ettiği için kendi kendi
me kalamıyordum. 

150 Sene evelki hayat 

ikisinin de memur olduğu 
anlaşılan bunlardan biri di· 
yordu ki: 

- Takvim yaprağı kopa· 
ra kopara ay başı gelmek 
liilmiyor ~ma her ay ev 
kira11nın ödeme günü o ka
dar çabuk geliyor ki !. 

Öbürü - Cidden öyle! 
Hele bizim ~v sahibi biraz 
da görgüsüz bir adam. Ay 
baıı üç beş gün geçti mi 
herif kapıdadır. Ne müvaze
ne ve kazanç vergisi. ne 
bakkal kasap borcu, ne ko· 
operatif ve yerli mallar tak-

siti, illi bu ev kirası 
yok mu?! 

- Zor: Kiracıcık çok zor! 

Meıbur Hiyer•polis harabeleri... 1 Maalesef ;so-90 sene evvel hayli tahribata 
Bu harabeler Karacasu kazası civarın- uğramıştır. Şimdi o harabeler bu resme 

dadır. 150 sene evvelki vaıiyet bu idi. pek az benzer haldedirler. 

Ben diyorum ki Emlik ban· 

kasının kıyamet kadar parası 
var. Verecek adam arıyor, 

w...r..~"-..r..,..,,.._""""'-""·~---~"""'-"""';'I"'--~~--~~~~~~ verdiklerioden alamıyor. Be· 
lediyede kıyamet kadar arsa 
var. Satacak adam arıyor. 

Bunları Emlak bankası al· 
sa, boy boy ev yaptırsa, 

memurlar verdikleri kira be-

Garbi Anadolu --
Mıntaka Birincilikleri Ve 
Uşak Şeker Fabrikası 934 

Kamoanyası 

KöpPklerden Şikayet 
Bu sabah pek erken alta, 

yedi yaşlarında tanımadığım 

bir çocuk ikinci Karantina 
mahallesinin Mıstrlı cadde-
sinde elinde bir şeyler ol
duğu halde geçerken 192 

delini buraya taksit Jiye 
muntazaman yebrsa, bor

cunu ödeyince eve 1ahip ve 

mutasarrıf ols1t ..... . 
Uşak:(t . P.)Hallnnan spora 

meraklı ve alakalı olduğunu 
pek yakında bilen ve :spor 

işlerile pek yakmdan alaka

du olan Uşak merkez ve 

futbol heyetleri umum(mer· 
kezle anlaşarak Garbi Ana
dolu mıntaka birincilikleri-

nin Uşak stadında yapılma 
sanı temin etmi,tir. 

Bu haberi duyan spor 
meraklıları mıntakamız fut· 
bol ve merkez heyetlerinin 
çok yerinde olarak yaptığı 

ve muvaffak olduğu bu te
şebbüsten ,on derece müte-

hassis kalmışlardır. 
Beş mıntaka birincisi bu 

Cumadan itibaren yeni ik
mal edilen Uşak sahasında 
çarpışmağa başlıyacakhr. 

* *"" 
Son ilive edilen tesisatlar-

dan sonra Uşak şeker fab
rikası 5 T eırini evvelde 
pançar almış ve şeker çı

karmağa başlamıştır. Jş ka
nunu çıkmadan şeker fab-

rikasının tatbik ettiği 8 sa· 
at çahşma usulü bütiln iıçi
leri sevinç içinde bırakmış· 
tır. Fabrika gece ve gündüz 
çahşıyor. 

numaralı haneden çıkan iki 
köpeğin ini hücumu karşı· 
11nda feryat edince bu acı 
feryat karşunnda gerek ben 
ve gerek komşularım uyan-
dık. Çocuğun köpekler ta
rafından ihata edildiğini ve 

tam ısırılacağı bir zamanda 
tesadüfen caddeden geçen 
ve koşarak çocuğun imda· 
dına yetişen bir efendinin 
delaletiyle kurtarılmıştır. Bu 
nunla beraber temin ederim 
ki bu çocuk köpeklerin bu 
ini savletinden pek ziyade 
korkmuştur. Zavallı çocuk 
bugün muhakkak surette 
bastad1r. 

Bu suretle hem banka 
sermayeıini sağlam bir su
rette işletmi ş, hem belediye 

arsalarını satmış ve hatta 

bir de yeni mahalle kazan
mış ve hem de memurlara 

bir yuva kurulmuş , geniı 

bir nefeı almak imklnı 
bahıedilmiş olur ....• 

- Bravo! Doğruıu çok 

muvafık bir düıünce ... Ha

zır intihap zamanı. Seni be
lediye reisliğine seçelim. 
Yap fU işi! 

Manisa Ylldırım 
Belediyemizin şehirde şa 

yanı şükran ve takdir faa
liyetlerini görürken Karan· 
tina mahallesinin, Mısırlı 
caddesinin bu başı boı kö· 
peklerden de kurtarılmasını 
-ileride melhuz tehlikenin 
ehemmiyetine binaen- be· 
lediyemizden rica ederim 

- Dur bakahm, Behcet 

Salih bey kahrsa her halde 

bu iti de proğramına koy
muş olacaktır inıaallah 

Spor Birliği iki Kol Ayırdı 
* * * 

Bana mevzu temin etmiş 

olan bu memurlara kalben 

teıekkür ettim ve dualanna 
Amin dedim. 

Manisa, (Hususi) - Ma
nisa Yıldırım Spor Birliği 

geçen günkü içtimaında tem
sil kolunu ayırmış ve kolun 

re,iisörJüğüne Hayri beyi 
tayin etmittir, 

Hayri bey Manisada bir 
senedenbHi bulunmaktadır ve 

Bilen Kasabalıdır. Bir sene 

zarfında oldukca mesbuk 

hizmetleri görülmüştür. 

Temıil kolu yakında 

dört perde•ik "Aşk ve Kan,, 
piyesini verecektir. 

Yıldmm Spor Birliği ayni 
zama~da muıik kolunu da ay11 

mıı, ıefliğine de Kadri beyi 
seçmiıtir. Bugilnlerde birliğe 

1 
ait birkaç parça muzik aleti 
muvakkaten verildiği yer
lerden istirdat olunacaktır. 

intihabat 

efendim. 
l:ımi.. Postası - Aldığımız 

bu mektubu belediyemizin 
nazarı dikkatine koyarız. 

Tekelioğlu 
A. 11. T. 

Paaliycti I>cYanı Bdiyor ,.----··---• 
Kuşadası, (Hususi) - Açık Görüsme /llfJ/f Posfosı 

Cü~huriy~t Halk Fırkaı~ Menemende kunduracı Glndelik lktııadl ve Siyaıl 
yeoı beledıye azi namzetlerı A t il h f d" Gazete . . . . p u ı e en ıye: 
lıstesı 30 kııılik olarak tes- z . t kk"' .b. Sahibi " Umumi N6'rlyaı Amiri . ayı ve eşe ur gı ı I I 
pıt ve ilin edilmiştir. .1A l Ş b t •ı k d RAŞ T HAL L 

A ı an ar u a ·~ DM a ar 
Turgutlu,.(Hususı) - Tur- ilinat JJimitet ıirketi tara· lamir - Gui Bolnrı ıobafi 
l b l d t yeciler çaqmnda gut u e e ıye aza namze - fından ve defası iki liraya Telefon Numarası 

leri listesi, üç giln evel tespit kadar ahamaktadır. Mecca- ~••• 
edildiği halde ancak dün ni ilanlarımıza bu kısım Abone Bedeli 
neşredilmiıtir. Liıtedc 30 maalesef dahil değildir. Şu- Seneliği 1200 Kuruş 
isim vardır. Halkın bu liste· battan sonra bu gibi ilanla- Altı Aylığı: 600 ,, 
ye rey vereceği muhakkak rı da meccanen neıredebi- tamirde Ticaret 
addedilmektedir. leceğimizi bildiririz. matbauında buılmıttır. 

- Yazı iıleri Mildiblilğü-
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Tütün Ha a 
--·-· 

Müstahsil ve tücca ı ala a a 
eden bazı malumat 

IR POSTASl 

-POSTASI 
hUkQmeli 

n nistandan neler alıyor? 
ticaret alemi, Mı- kilo peynir, 8220 kilo rıh. re-

sırla münasebetleri arttır- mentin yağı, 88953 kilo kon-
makt çok fayda lbulmakta yak, 1037 kilo bal, 1345 ki· 
ve bu işe fevkalade -ehem· lo d• reçel çıkarılmıştır. 
miyet vermektedir. Buıenenin ilk altı ayında 

Yunanistanın 1934 sen~si Mısıra 851 ton şarap, 1424 
ilk altı ayı içindeki Mısır ton badem, ceviz vesaire 
ihracatına bir göz atarsak gönderilmiştir. Bunların ih· 
bu hususta gösterilen gay· racatı geçen senenin ayni 
retin manasını kolayca anla· mevsimine göre azalmıştır. 
mı{~ oluruz: Çünkü 1424 şarap, 3048 

Yunanistandan senenin ilk ton kuru yemiş vesaire ih-
altı ayanda 608 ton ~tütün, raç olunmuştu. 
107 ton kuru çekirdeksiz Yunanlılar, Memleketin 

alıTicare i 
--·-Almanyada Ne ,, aziyet 

· Arzediyor? 
4 

:JO 
42 

Halılarımız hakkında ge
çen hafta iktisadi postada 
küçük bir mütalea derme
yan etmiştik. 

Son gelen A lmanya<la 
1'ürk ticart't odası mecmuası 
.Alınanyaclaki şark halıları 

vaziyetinden bah~etmekte ve: 

g()re Almanyaya. halı jlırf 1 H 
·ı ] catımızııı hu katlar ger• •1 

mesine ı;ebep lıer şeyden t ] 8 
vcl bir gümriik mes'oJcı;id 48 
~iiyle ki~ bu mes'ele bll)I 17 
uilmedik~e Aluıanyaya lı', J l 
satısımızın tekrar caıılall 
cag:nı iiınit etmek boyhU 11 
olacaktır. •1 

!'."üzüm, 67015 kilo peynir, şeker ihtiyacının tamamile 

cAJmanya'da Şl\rk halısı 

ithalatı buhrandan evvelki 
senelerde bir haylı artmış, 

fakat son senelerde bir haylı 
gerılemiştir. Şüyle ki; 1934 
Reııesinin ilk yfldi ayı içirıdo 

yalnız 1092 kental agu lı-

Ye filhakika AlınaııY' 11 
halıların agırlıklarına gli 15 
giimriik ro ıni, Tiirkiye Ul~ 11 
tarının ınn 1i yet riatıerıt 
fMkalfule viikseltınokte < 
rekabet s:ıh.alaruıı aznltlllll~ 14 

20460 kilo terementin yağı, Mısırdan temini ıuretile Mı · 
102686 kilo konyak, 15214 sırda Yunan mahsulitına ye· 
kilo bal ve 2177 kilo reçel ni bir revaç teminine çalış · 

Tütünler tüccara satılırken gönderilmiştir. maktadırlar. ğında ve 1,740,000 mark 
kıymetinde halı ithal olun
muştur. Geçen senenin ayni 
müddetiude ise l, 173 kental 
ağırhğında 2 050,000 mark
lık balı itlıal edilmişti. 

tadır. 

•'Tiirk lıalı larının hir il 
raftan Alman verli nıaıJl 31 

Geçen senenin ayni za- Biz yakında ihracat kud· Tütün piyasası bu sene tiiti.inl.,ri 2 milyon kilosu 
henüz açılmamııtar. Bunun hmir eski seneler mahımHi 

lfttıua diger taraftan İ 20 
m nına n zarnn bu m hsu · retine malik olacağımız şe · 

en başlı sebebi yeni kanun olmak iizere nihayet 2, 110,000 latan Mısıra ihracı çoğalmış- kerlerimiz namına Yuoania · 
' ' mucibince müstahsilin tü· kilodan ibarettir. tır. Çünkü geçen senenin tanla anlaşmak lüzumuna l rnn ve Hu ya omtiaS1 H() 

t'ekabet ellohilmosi güııırli l O tünleri denk ha.linde satman 3 - Bu stokun 400,000 altı ayında: 280 ton tütün, evvelki yazılarımızda işaret 
. . k t .. . :ıe 6 

usulüdür. kiloya yakın miktarı A iman 71 ton kuru üzüm, 11826 etmiştik. Halbuki :Şark halıları için 
en müı~ait bir sene addolu· 
nan 1929 da .Almanyaya 
2,990 kental naklinde sekiz 
milyon 7801000 nınrkhk hah 
ithal edilmiştir.> 

resrnının ıvme uzerıno · ·v 3 veyalıat hiç olmazsa kalı Bu Rene, ihracatçıların firmaları tararından son 
yeni tütiin rekoltemiıe kar~ı, haftalar içinde mubayaa 
geçen seneler giisteri)en so- edilmiştir. 
guk tavrı giisttiremiycccği 4 - J\fnrmara havzası ve 
muhakkaktır. İzmir tütünlerine talep dn· 

Bu kanaatımız müteaddit 
ve sağlam ebeplere istinat 
etmoktecliT: 

1 - 1 zmir'de goçen sen o 
balyası bir liraya kadar 
alınan tütünler de dahil 
olmak ih:ero 8toklar lıemen 

kamilen el<lon ç11rnrılınıştır. 
2 - Avrupa'do.ki Türk 

ha fa;1,ladır. 

5 - Rekolte de çok de· 
ğildir! 

6 - Alman firmalarrn
<lnn bir kaç firma son za-
m:ın<la Ti.irkiye piyasaların· 
dan tiitiin aldıkları gibi 
Avu torya da yarım mil
yona karip mal çokmek 
ü;1,eredir. 

Yunan Tütünleri Ne Ha de? 
Yeni rekolte: 
Bu sene )ruuan iütiin re

koltesi ., u suretle tahmin 
ol nnmakta<lır: 

1 - Şarki Makedonya ve 

garbi Trakya'da havalnr 
oldukça miisait geçmiş, 

faydalı yagmurlar yagmı~

tır. Bu yağmurlar bazı 

yerlerde gi;riilen hastalıkları 
ela mahvetmiştir. 

Bu mmtakada rekolte 
13,200,000 okka talımin 
edilmektedir. 

2 - Garbi ve merkezi 
Makedonya'da: Zeriyat ve 
vaziyet normalclir. Bava 
müsait geı;ıniştir. nekolto 
5,900ı000 okkauır. 

3 - Tis lya'da; sıcakla-

rın ve kuru rüzgin·ların 

devamına rağmen vaziyet 
iyidir. Hekoltenin geçen 
soneden fazla ohluıtn sih·
lsnmekte ve 7 200,000 okka 
tahmin edilmektedir. Hal· 

hnki bu ınıutakada bu sene 
zeriyat sahası yiizde 20 
noksandır. 

Bozu 
Yumurt 1 

Evttlki hafta A !manyaya 
gönderilen 200 ı;nn<lık ya
ıııurta nazarı dikkati cellıe· 

decek dereeede bo;1,11k çık 
mış ve bn vaziyet fena bir 
t4}5İr yapmıştır. 

Tüccarımız, harice gcin-

Ti ·aret Odamız 
Tarafından Dün Verilen Ti· 

cari Malômat 
Fraıısız T\ontenjaııı 
1.'ioaret odasına gelen ma· 

1 fımata göre 1!1 rans nın bi · 
rinci to~rin, ikinci teşrin ve 
birin0i kanun iiç aylık. kon· 
teojan miktarından lıı~sele· 
riınize 540 kental yumnrta, 

25,000 kental mısır, 15,390 
kental arpa, 14,000 kental 

k ek 6800 kental bakla, 
ep , ~ 

325 
kental taneli lınlasalar 

1075 kilo koyun ve kmm 
ve . d'l 
derileri olarak tcsbıt e ı -

ıniştir. 

.ArıHtıYntluk ve Tütiiıı 
İıntiya~ı 

Arnavutluk lıiiki'ımetinin 

tiitlin imtiyazı vermek iizo· 
re ilan ettiği şerait lıakkın

cla ve yeniden baı.ı izahatı 

ihtiva eden bir tamim An
kara Tiirkofis reisliğinden 

şelı ri mi:ıl ticaret odasına gel

miştir. Bu şartları dalıa ya
kından öğrenmek istiyen 

...,...uk Yunanistan da ve ,,.fü·e lıe~ap edilmesine ,., l 22 
• o 
beste bulunmaktadır." ] 04 

an vaziyeti 
eh de? 

Uoma beynelmilel ziraat 
enstitüsii rııırnruna gpre, 
pamuk cilı:m vaziyetinde 
salUb •ar<lır. · 

Bu sene puıunk mevsi
minde zereclilen salıa 29 
milyon hektar hesap cclil
ıııek1edir. Get;en mevsimde 
bu saha 30,200,COO ve rekor 
senesi olan 1929 - 30 da 
34,700,000 hektardı. 

Jtelcolte nıiktarınn gelince: 
Bu meysim rekoltosi4,500,000 
ton tahmin edilnıektollir. 

Rekor sonesi olan 1929 - 30 
da rekolte 6 milyon tondu. 

Halrm 8 milyon ton tah
min edilen pamuk stoku, 
Hl33-34 senesine nazaran 
bir milyon ton noksandır. 
Mısır ve Hindistan pa· 

mnkları, istikrar bulnıu~ 

bir paray:ı istinat etmekte 
ohluğnndan daha ::ıağlam bir 
movki arzetmektedir. 

derecckleri ınad<le ve malı· 
sulleri mutlak on iyi ~ekil

de gcindormt'ğe mecbur ol· 
dukJarını <liif'iinmelidirJer. 

1 

tioaret odasına miiracaat et

melidir. 

Hanı lnırg Piyasasında 

1\[uhtelif ihracat mahsul· 

leriınizin Haınb,ırg piyasası 

eyli.il sonu içincleki vaziyet· 

leri hakkında ~ehriıniz ticaret 

odasınn aşnğıclaki malıimat 

gelmiştir. 

Üzüm: Piyasa ge~on haf. 

taya. nazaran bir derece da

ha sağlamlaşmış ve muhto

lif tiıllerin fiatların<la tak
riben 100 kilo haşırıa 1 

fHorin kndar bir yiikseklik 
kaydedilıni~t,ir. A luıanyanın 
son ithalat kuraı·namesi pi
yasayı biraz gevşetmiş ıse 

Zeytiıı~rağ·ı piyasası 

:r iikseliyor 
Denilmekt~dir. Yunan iktisad1 matbuatı· 

nın neşriyatına göre Yuna

nh;tanda zeytinyağı fiatları 

yiikselmiştir. 

Mecmua ayni :ıamanda 

Rn miitaleaları da ilav~ et.-

I-,u ınülftlıaza, bizinı d lO 
noktai na;mrıınrndır. Yaltl1 

279 
Almanyaya <lt\ğiL sair ıneıl ""' 
leketlere de hah ihrar,atıtJl na 

- k . . .. rıı''>15 zı artırma ı~ın guııı ... , 
muahedclorinJo halılarıı•11 2 
;1,a bi.iyiik bir yer ayırJJl11\ 21 H 

, 
mekte<lir: 

Bu yüksekliğin, Yunan 

balkının ba~lıca gıdasına 
taallğk ettiği i<;in ehemmi· 

yetli giirfüınüş ye yiiktıekli· 
ğin sebobi talıkika ba~lan· 
mıştır. 

.Odamrn<·a eskiden beri 
tomı.-ıil olunar. noktai nazara Jı:nrureti muhakkaktır. f){) 

••••• 

Zeytinyağ• 
Oıneglia\lım ya~ıldığına 

güre, zeytinyağı iizeriudeu 

Ratı~lar Ron lıaftalar i<·eri · 
; 

Hinde lıayh canlanmı~tır. 

Pek fazla muamele yapıl

m:\mı~ oltnaııuna rngmen bu 

inki~af' memnuniyete ~ayan 

gfüiilmii., tiir. Miistehlik mem· 
leketlerinde mevcut mal ol
madığı vo bu cihetle tale· 
bjn artacağt tahmin edili
liyor. .Miilıim ihracat mer· 
kezlerinde dahi a:r. mal bu
lund uğn ~iiyleniyor. Omeglia 
piynı;asında il eyliil 1934 te 
~u fiyatlar ka.ydedilmif,\tir: l 

Ekstra neviler 730 liret 1 
Halis « ~75 c 

ele Tiirkiye'dan yapılacak 

ithatat~ giisterilmekte olan 
kobylığın devam edeceği ve 
umumiyetle Türkiye ile 
olan ticaretin yeni karar-

lardan lıic; bir ~uretle zarar 

giirmiyeceği an la~ılı r anla
sılmaz E1abit 'e emin vazi-• 
yet derhal avdet etmiştir. 

t ncir: Son hafta içinde 

incir piyasası dahi biraz 

sağlamlaşmı~ ve fiatlar da 

bira~ yiikselmiştir. Kilo~u 

68 ta.nelik Ekstrihma Genoine 
nevileri Ji~yli.il talımili beher 
100 kiloım 9,5 - 10 filorindir. 

Palamut: Bn hafta pala
mut üzerine filhakika az 
muamele olmu~sa da isteni-

Yuınurta Pi asası 

34 
30 
34 
23 

Sailamlıiı Muhafaza 
a1 !> 
8-t 
62 

Etmek ed·r uo; 
------ 7!l 

Yuınm ta piyasa~n, ihracat 
i<;in sağlam bir vaziyet mu
hafaza etmektedir. evvelki 
hafta Alman piyaınnda yu
murta fiatları yiizde 10-15 
fazlalık ar~etmiştir. 

Alman piyasaları, 700 
~andık sif Tiryeı:.te Türkiye 
yumurtası 64· 70 mark iize
~inden tıa.rfetmi~tir. Halbuki 
l>ir hafta evvelki fiatlar 58 
mark idi. 

Yum nrtalarımrn, iyi g(;n. 

durildiği ıniiddot~0 iyi (ı~ 1 ÖO 
bula<·akhr. 3 . . . , ıof, H 

Kı~ meYsıınının ya.; 
3 ·· · r· tı b' at ' 1 

ması uzerıne U\ aı· ır 
ô 2·~ 

rece dalıa ı;a~lamlaşmış ıı ' 
dolanabilir. 

. . -i25 
'.l'iirk yumurtaları ıçnı f 

zinlde dikkat edilecek ıı(I~ 73 

ta·, rakip yumurta meı~l~ l O 
kt>tleri fiatlarından <lııııJJ 1 O 
bir deroüe daha ucuz k141 

ınaktır. 

1 5 · ı . 50 b" ı-il 1 tj len fiatl~rda. alıcı bu un- •e O 7 fı orın ın .~ tj. 
mu~tur. :Muamelenin az ol· otı.,· ur kciy 1-3 tip 0.30 o. 20 
masının Nebebi Tiirkiye'den filorinden satılmıştır. 00 
teklif edilen fiatlara fazla Buğday: Sert buğdayıstl 
talip almamasıdır. mıza alaka fazlalaşmış be 

Tütün: Ueretıtenden veri· hor 100 kilosu O. I. F. HllıJl' 06 
len malftmata. nazaran ora buı·g 6·8 filorin iken 

1'~ 1 O 
piyasasında halihazırda iki hafta ,7, 10-7,2~ filorin te'

11 
23 

milyon kilo lzmir tütiinii ye edılmekh~dır. . 

stok bulunmaktadır. Bu sto· Arpa: Arpalarımıza t&l~I 
kun mühim bir miktarı eııki fazladır. Fiatlar, talebi~ 
mahsul ve birazı da 1932 tabii bir neticesi olarak yô~ 

1 . . s .. 1 dtı~ 23 
rekoltesindendir. Re ınıştır. on gun er 4 ' 

Son zamanlarda bn tii- satı~lar ~u fiatlar iiz.:eriııdt 40 
tiinlerden 320 bin kilo O 65 yapılm1ştır 15 

58 · 59 kilo yiizdo 3 muhteviyatı 50 Fraıısı;ı: frıırıgı ] 4 
61 . 63 c « 3 « 5 ı « ' 21 
65 66 « « 3 « 53 « ' 38 
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, ~ azartesı gtinü yapılan üzüm, incir ve zahire satışlarının alıcı velsatıcıları p mu 

t 4 
30 

~f uhte]jf 21 
U.. z u·· M ~ 10 - 10 - 934 Telgraf 

Palamut lkinci Kanun teslimi mallar 
[ngiliz lirası 

F. Frangı 

Mark 

814-617 

« 14 
42 (( 18 

;brflH « Kadıoğlu « 
eri1'] ,1 " 1 :3,25 Mu lıan·enı Hilmi« 
e e 14-, 7;, A ttarzado l. Rasih 
D 18 " 

K u~akcı zade Şerif Rizaa 
« « M. ,J. ~raranto 

• id 11 Portakalza<le K K A ~s 48 Urla . azım 
al 7 M l l ,50 M . ..... \ rditi <1cvahircizade 
b .ı: 11 hteJif 10,.)0 Koh en birHdcrler " 

ıao'11 K. pa~a 17 .Ali l~iza " 

h ! M.nhtehf ) 0,50 Beşikçi zade « 

1J.11 « l 2,25 ~Iiiftii zade « 

~lö <c 
1 ~125 « Beşikçi zade 

ııı~ll « 12,50-13 M. Arditi <c 
rı <' J 3 

e 8 ,, · J · Kolıon Ga laınidi 
... ,tıı 4 ,, 11 ,2;> K u:-1akcı zade Solari 
U> 11 2~ ' , ~> Ş. Bcncoya, 
T el 1 e 

aı:O 31 s·· ncır 
; nznıe ı ı .öO p 

81_,204~Iuhtelif 5 ()9, ~ ""' ""O . 6f' ' -,..,- ,o (( 
ti: ) (( 7-10,.)0 

nd 1 OH J>a,;aJ 6 « 
3 ~I nlıtelif 5 37 ~- - ... 0 « 
'>2 ' ı'-' ',o (( 

" 

ve Sabah Y. Konvo 
"' 

J>aji 
K. Kazım 

(( 

(( H. ~e8bes 
' ' ' <.1. Zade (( 

*" « 5,50-1 2 ~0 O,, '"" « « M. ,l. 1.'ranto 
"!'. << 5-H 

O Ellcnıe 7 « ~ ~· Hemzi 
72MulıteJH5 10-50 (( « H. Besinı 
3 ' "' 'r · biraderler M. f irına 

« 5• 12,fi-5, 7 ö Ş. Krispiu K. Kazını 
1.5 Ellcıııe 6,50 A. H. Barcri 
2 Mn1ıtelif5,50-'! ~ ~ N. Ali H. 
1,, v l\'lelekzade H. ~c~bes 

. (( f' r!'' - ' ' . ti •. 0 Zr>ki ~ ükrii Rerif Hemzi 
« 7,25-12 n.' Solıau;i M. firına 
« 7, 5 0-8, o"' O J> · ı " 1 <l A J K k O ]:.ııı >J a za 9 • ' • o en 

<., eıııe 8 ""'t) 
4 l ,o « 8abri A. Muhtar 

3 « 7 ..Akseki bankası. H. Remzi 
(( f. f': 7 ' 

ır, « ~'~~- ,50Ibrahiın ~· N. A. Haydar 
:,,~~>-1 O A lazraki Namına 4 

,( f) f> 1 
21 « f' 

2 
... _ ~a cızade N. Ali Ha.ydar 

07~'luhtelifo~: 
1
°
1
- • Ali Nazmi Şerif Ue~zi 

'') [ ' Balcı zade « "' . ,a,:aı ~ ""' -o ı• l.. ~.>-o,o ı~ raııko AJazraki oo (( 
·ı.rl3H 5 H. F'rau ko K. Kflzını 

l « 5,50 « f>azi 
a J~lJeıue 6·7,50 

3 « Muhtelif firma 
« U-6,7 5 f sak Barki C, 1-'aragan 

5 ~:oı·li 5 ~\ lıı~~~~~aI' 
3 'fop,,aıoğlu 

o 
o 

~ K 0 aı•tan zade 
(( 

(( 

5 Kobon biraderler .Ahmet Muh. 
5 K araoğlan zade 

« 

(( 

(( 

Kendir Tohumu 
4,50 'llf \ ı· . 

.l.l • J l'C 1 tı 
4,50 \r l K 

lH a arasu 
4-,5o Karubüber Alımot 

Susam 

Estova 
« 
(( 

« 

Kental 
80 Muradiye kaha 
60 (( 
60 « tırnak 
19 NaziJli tırnak 
38 « kaha 
36 Nazilli tırnak 
27 « kaba 

t.ırnak 

325 -ı..-, • 
r eSCil z. Ali Havdar . 

312 « r (( 
420 « (( 

410 Barki ,Tiro 
)31 o (( (( 
273 Kaptan z. Palauıut.1ş. 

(( (( 

(( (( 

12 sens 17 penstir. 

Liverpolda 
Pamuk 

1 O- 10 - 934 Telgraf 
İkinci Kanun teslimi mallarırı 
beher lihreRi 6 pena 64 aan

timui r. 

8, 11 - 8, 12 
50,00 - 50,00 

Florin 85,05- 85,15 

Dolar 124 - 125 

Liret 10,31 - 10,33 

İsviçre frangı 41,00- 41,05 

Belçika frangı 5,35- 5,37 

Kuron çekos, 5,05 - 5.15 

22 
5 

(( 

(( (( 

16 « tıırnaklı 

430 
425 
283 
305 
305 
315 
283 
425 

(( :: kUçUk ilinlar 
(( 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 64 (( (( 

72 Biirh=ıniye kaba 
90 Salihli kaba « Satılık 1 Klralık Evler 

Palamut. ~· ,Tiro Hastane arkasında Damla GÔZTEPEDE _ Traa1vay 

(( 

(( 

Kaptan z. P. ~irketi cık caddesi No. ( 1 ) caddesine iki dakika bir me-
« « Tiltüu ve mnskirat mevcut ıafede gayet havadar, bily\ik 

37 ÖdefuiR tırnaklı , 
19 « (( 

11. (( (( 
46 N azil1i kaba 

430 
300 
4:30 

« « bulunan dükkAn devren sah" bahçeli ve her tirin konforu 
lıktır. haiz bir ev kiralıktır. Borsa 

24 « tırnak 
Aydınlı izzet « Taliplerin içindeki sahibine sarayında Simaaroğlu Fehmi 

« » mftracaatlan P 5 beye veya 3039 numara ile 
90 Salihli iyi ınal ., 320 

310 
305 

) >, ,ı;aı"ı·ketı• R. Muı-ıta~a ' d telefonla müracaat. P.2 y 0 ı; Alsancak Mes udiye ca · 
Kuşakçı z. ,Jiro desi yeni Türkiye eokağmda 99 Kaha 

33 Ödemis kaba 
' 

Kaptan z. (( beş numaralı hane satıhkhr. 
Üç katlı yedi odalı ve elek· 9 (( 305 

292 
295 
300 
300 
429 
429 

H. Hiisnii « 
trik, lıaYagazı tesisatlarını 

22 Nazilli kaba A. Nazıni P. ~irketi havi olan hu ovi isfiyenler 
48 (( (( 

19 Burhanive kahaı • 
(( 

47 (( (( 

17 Nazilli tırnak (( 

21 (( (( 

14 Burlıanive tırnak 429 • 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

Alsaııcnk Mes'u<liye cadde· 
sinde 131 numarada berber 
Mehmet ~Jmin efendiye mii 
racaatları. P. 23 --------· ı, aranıyor 

Ticaret mektehinclen me
96 (( 42H A. :Sazmi (( zun usulıi mulıRsebeye va

kıf gen\~ hir efendi iş arı· 

yor. Çan kırı çarşı11ıncl& 14 
numarava m iira<'Rat buvu-

lH « 429 (( 

4:3 Enıiraleıu kaba 27 3 
:38 « tırnak 4 20 

(( 

(( 

8 Preı;e / 37 
n « a1 

10 <..< 37 
6 (( 37 

14 Kaba 37 
8 Prese H7 
8 (( 37 

52 u ı. 38 

45 4,7ö 

Pamuk 
Yauyalı Abdül 
Hacı Sii. M. 

(( 

}Jsat Nezir 
Palambo 
Müstahsil Eyüp 
M. Arditi 
Yahya Keriıu 

Kumdarı 
A rtor Laf ou 

(( 

(( 

(( 

~ark sanayi 

(( 

. . 
ralması. 24 -Koll('l.i mezunu bir Tiirk 
genci ucuz fiatle gayet iyi 
İngilizce Ciğretir . 

Adres: 1 zmir Postası M. Z 
P. 22 

Daktilo 
Daktilo ve biraz da mu-

« hasebe işlerin" vakıf bir 
Panıuk men. ~hanım iş aramaktadır. 

<< « İzmir Postası gazetesine 
Şark sanayi D. Y rumnzile müracaat. 

k
. P.11 1>.15 

Alazra 1 Uncu astasıyim. Ta~çılık, 

Paji . 

paça1cılık ve en temiz un 
çıkartmak lıosu!mnda ihtisa· 
sım vardır. Ticaret matba· 
asına müracaat: P, 21 

Mezarlık batında inkilip 
ıokağında 22 numaralı ev 
kiralıktır. lstiyenlerin 

1 
Safa 

oteline mliracaatları P .4 
---~ -

Maniı~anın l\lnracliye kii · 
yiiode 1000 diiniim ve meh· 
zul suyu havi ltlnhaseheci 
çiftliği. kimya verilecektir. 
İstiyenler Rasınane iRtasyo
nunda elekt.rik mdnıuru 

Fadıl beye müracaat. 
D. 6 l?. 17 

Mücellit H iiseviıı . 
Rahmi 

Her türJii kitap, defter ve 
mecmu" cilt.terini gayet sağ· 
lam ve son derecede ucuz 
yapmakh me~hur<ln. Meşin 

ciltler 50 1 hez kaplılar 25 
kuruştur. Yeni Kavaflar 
çarşısı Xo. 52 D.10 P.18 

Muallim 
Hanım 
Bir mualJim haııım Türk

çe, Fransızca dere vermek 
istiyor. Çocuklarının oku
masını arzu buyuranlar Kar
~ıyak Zaf~r Sokak 58 mı

mj\raya müıacat etsinler. 
P. 20 

Aroa 
Kaptanzade 90 FilibeJi .Ali Türk Çocuk Gazetesi 

Olivier ve şüre kisı Limitet 
l 

LoDdra hattı 

VAPUR ACENTESi 
Cendeli han Birinci Kordon 

Tel. 2443 

Tahmil için beklen~~ vapurlar. 

Bundan böyle her ay batında ve 12 reDkJi ıahife 
olarak çok mükemmel bir ıekil altında çıkanlacaktır. 

Ikiiaci Te.,iaia birinci güali çıkacaktır . 
Merakla beklemelerini çocuklara tavaiye ederi%. 

~•,25 

n,25 
]~sat Nezir 
Inkisaf 

Artor Lafon DESTRO vapuru 4 B. Teırinde Londra ve Hull-e 

o 
D 
A 
L 
A 
R 
D 
A 

t Z M 1 R 

Ankara Palas 
s 
o 
u 
K 

lif 
bi' 

aı 

9 '>~) ,_t. 

;: 2a U~ak 4,0o 
~ (( 4.50 
o Sö.to. r>,25 
4 ,, 5 9. -,-O 
l 
8 

« .. 2 ... u, l> 

4,10 (( 

' l{aptau zade 

Buğday 
O. zade 

(( 

Oevahirci zade 
(( 

(( 

R.ohen bira. 

(( 

(( THURSO· ,, 12 ,, " Hull-e 
PAUINE " 14 " " Londra-ya 
STORK " 24 " • Londra ya 
Liverpool battı 
ECYPTIAN ,, 11 " ,, Liverpool ve GlaıgoW 
Leıbiaa ,, 25 > ,, Liverpool ve GlaıgoW 
Tahliye için bekleailea vapurlar: 

Tah8il Piyale THURSO vapura 10 B. Teırinde Anvera, Hull ve Londra 

Hafız Ali ~. 
Hafız Cemal 

)) LESBIAN ,, 10 ,, ,, Liverpool ve SWanıea-dan 
DAGO ,, ay nihayetinde Anvers, Hull ve Londra .. dan 

DEUTSCHE LEVAN TE LINIE 
TROJA vapuru 7 B. Teırine Bremen, Hamburg ve Anvera 

Ahmet Hamdi ten 
Hac S ·· h Not: vtlrat tarihleri ve vapurların iıimlerl herine dejiıik-

1 u. ma · ii:lorJo ı mea'uliyet kabul edilmez. P. 745 

SA B 1 K 
ASKERı OTELi 

s 
u 

/:mire Gideceklere • C 
Size en temiz en kibar en IOkı ve her E 

türlü Konforu havi R 
S BU OTELt E 
1 Tavıiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. y 

C Orada umdutunuz rahab bulabilirainiz. A 
A Fiatlar emıaline niıbetle çok ucuzdur. N 

lımir Kemeraltı blik6met konatı ka11uında 

K Telefon No. 3438 •Piıl.•668ıiıııilııi-•ll•I-• 
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darik edeb 
650 SAHiFEDiR 

00 ku u u 

E 
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10 Teşrinievvel l~ 

kitap 
1 
il 
ı2 
13 

·~ 
·~ 1 
1 
1 
1 

Forma tonlayıo t 

den hafif bir cilt ya 

• 1 isti yenler bize forma arı gönderirlerse 15 kuruş be~ 
2 

a ız, a ar ciltlidir. Kitap mevcudu uek azdır. vs ~~ 

tiyle tedarik Telefon: 
25 

3952 26 
2 

Kıymet· rkçe uranıkerim 

2 
"2 
3 
3 
3 
3 

~~~··Manisa 
Manisa vil~yetinin tarih], coğrafi, tabii, i<;tiınal ve iktısadi vaziyet

lerini gösteren bv eser sattlığ·a <;ıkarılınıştn·. 

'l'aurının büyiik kitabı ınaıtbaa ınızda f orrna halinde bası lıuağa ba~V 
nu1'tıır. IIer 'fürkiin bir taıue edinmesi l<lzını olan «'l1iir1n,~c 1'anrı u11! 3 , 3 

4:00 biiyük sahife, 160 res.iıu, 1 harita ve 1 panoranıadan ıııilrckkcpt.ir. 
}.,iatı 200 kuruştur. l\1atbaanıızdaıı tedarik ohnıabilir. 

ruğ·u » 11 uu 16 sahifelik bir fornıfü:5ıııın hediy ...,si « 10» kn rn~hır. 3f 
3i 
3 

......................... ll'C.ir&::r:::ı:::z::::::::=:::::::;:ı;:::::r'!!~~S!Z~:ımllmli'l .................... ml!!!l ....... 1:111 .................................... ""~ ! 

Matbaası 
' • . ' 

lzmir .. ---· 
Her boyda ye=.~-;;;;;, Kitap basılır ADRES : ı 

~"""""'""""""'""" Ga::ıi Bulvar No. 82-84-86 

e 
Her türlii hisse senotleri, etiket, ticaıri evrak çek, poliçe, fiş mak

S Z buz eınsalsiz bir şekilde yapılır. 

~~===~ esmi ve ticari defterler 
Ucuzluk, nefaset, sür'at, İn· 

l
tizam müessesenin şi rıdır 

lI er talebe hemen 
cevap verilir 

Ucuz, sağlaın ve güzel kasa, defteri kebir yevnıiyo, 

her tiirlü Belediye Köy tloftorlori basılır. 

Bi tecrübe ile hakikat anlaşılır 

·z iş ilanlari 

• 

lzmir Postasının u yucuların Cok işine Y arıyacaktır - Tafsilatı Okuyunıı1 

İzmir Po~tası, kıymetli oknyucularıııaı bir Jıiz-j 2 - Ev, dükkin, araa ve bağ bahçe satmak veya almak ıa:mua, beher defası içiTı 2 kuruş damga pulu gönderilecc7~ 
meti mahsusa olmak iizere bir stiyenlerin 'feşekkiir, y,ayi, evlenıue, öliiın, cloğnm, 11 1~ 

PARASIZ 
• . 3. - Otomobil, ka~yon, • velespit, kayık, sandal, motör, ıanına gibi ilfiınlar ~inıdiki ]ıa.lde resmi iJ~ıl JL. A dıkış ve fotoğraf makınelerı, radyo, ev eşyası, gramofon, L" •t t · k t• t f' l l b l ı·ı kt Iif 

k·t b"I 1 k t k . t" 1 . ımı e sır e ı ara 111< an {ft n e< ı ıne e< • ı ap ve mo ı ye a ma veya ıa ma ıa ıyen erın • ' . . . . . ·J 
siitunu açmıştır. 4 - Aşçı, ev hizmetçisi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra ıuukavelemıznı hıkımnıda hn gıbı ~d 

Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan ~ ~ ~nrebbiye, ~u·ıı~m, musiki. v~ resi~ muallimi ve ı~rı .cı:.,. ıneccauen neşredcbilecoğinıizi ~inı'-11 

s ıre ısbyenlerle bu ışlen yapmak ııbyenlerın bıldı rırız. 

iş, . hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, bahçivan, yapıcı, boyacı istiyenlerin: M.. t h ıı· . t . 
• • •• • • 7 - Çıtak, kalfa vesaire iıtiyenlerin, . uracaa ma a 1 . zmır 
nmız bu sutundan çok ıstıfade edecek- 8 - Yazıhanelerde muhasebecilik veya muhasiblik vesair servisi Posta kutusu 238 
l d · • memur isliyenlerin 

Postası il~~ 
Yahut re 

er ır. ış arayanların gönderecekleri ilinları m ccanen neşrede- fon 3952 
1 - Ev, dilkki n kiraya vermek vey kiral mek i t;yen- ceğiz. ı Veyn doğrudan dogruya ikiden dörde kadar GazibulıJiJ(I 
lerin Bu ilanlar 3 - 4 satırı ge,çmiyecek ve yalnız kaç defa 1l'1Şri Ticaret Matbaası fevkinde !:mir Pasıo·s idarehanesi 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4~ s 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

6~ 
6' 
6 
6 
6 



IZMIR POST ASI l O Teırlnievvel 1 iM 

e~~diye Seçimi Şerif Remzi bey Nazmi beye cevap veriyor 
asnıf Neticesinde Ekseriyet - Baıtalı 1 iaci ıahilede - ıuretle Amerika plyaça11m 

Alanlar n·· S b h E göstermeğ.e çaı.,m~•ına s~- benim menfaabm• her1tat 
UD 8 8 r· samam. Zıra Nazmı bey hıç ettiğini iddiaya mlnhuır 

kenden A ı ld bir zaman kendisinin incir kalıyor. 
D 8§1 1 müıtahsilini benden fazla Nazmi beyefendi ıöyledi· 

-Baıtarah 1 nci Sayfada- düşündüğGnü, veya ona biz· ği bu ıallbiyetia bir tek •t• 
~ lireli lıaıail Hakkı be; • - 39779 met ettiğini gösteremiye- yahut bir tek alıcıya ka111 

10 D vukat Mustafa Münir bey 39775 cektir ve gösteresiye kadar olsun kullanıbp kullandma-
l I M~h 0~'!1an Behçet bey 39773 da kendisinin b&yllk bahçe- dığını aramaga iymalizihin 
12 R .en ıs Ferruh bey 39770 ler sahibi olası, müstah - etmeğe )Gzum 16rmiyor. E-
13 Kasımı bTey Terziler cemiyeti relıi 39763 ıil namına bana söz tinde hazır bir manbk delili ema alit bey 
14 Ali Halim b 39760 söylemek hakkını hiç bir var ve aynen ı6yle yazıyor: 
15 ey 39754 k d. · · f d' B k' 16 TM.?hendis Fahrettin Ali bey 29753 :zamkt~n Ben ısıneb ~ermı~e- "Balladur e en ı ar ı 

uccar Suphi Emi b S ce ır. en renç erın ıevın- efendinin karıııına geçip: 
17 Doktor Sam. S l'bn b ey 397 O ciyle sevinmek ve ıztırabiyle _ Sen fU kooperatife 
18 Bayraklıdan 

1su:; b ey 39730 tasalanmak için Nazmi be- kartı olan alikanı keı, ben 
19 Alsancık eczanesi .:?'b t Lütfll bey 

39729 
yin ikazından her halde ıaaa peıin iki bin dolar 1Jf ~~ gr. Ramib bey me ~:~~~ müstağoiyim. O sevinç ve komisyon vereyim, &teıi de 

~ri tüccarı Mehmet Ruşen 1:-.ey 39720 o tasa her vakıt beDİm caba. 
~~ ~o~ doktoru Mi tat bey 39716 içimdedir, ve btitün meslek · Demiımiı ve Balladar 

24 0•kı No~n.r Muzaffer bey 39715 taşlarımın i~imizdedir. Naz· efendi. Barkinin kar1111Da 
25 ç 'i ~uluıı bey 39710 mi bey, bıperva yapılan geçerek kendiaine uzan 

26 E e e f 
1 

zade Ali bey 39707 işlerden nedamet duymak· uzadıya vaitlearde bulanmaı 
27 T 

1~8 k bankası meclisi idare reisi Hamdi bey 39703 tan bahsediyor; bu sCizü ve daima bu vaitleri · · • ·. • 
28 E~ı:cı Fa~k Hikmet bey 39701 i•de ederim. Hiç bir diviyı Remzi bey namına yapmıı· 

ı..-- 29 Leblebicı81 
dbey 39699 ispat etmeden ili mı ilin tır. Y azıbaneye bırakbj1 

30 Dr. Haıanz'ic e Retat bey 39685 etmemelidir. ,,,._ Rençberin mektup en ıonraki lıtir.,, 
31 Akseki banka:~al ~~Y _ 39677 önünde bugün N&zmi beyle Diyor ve 48 ıaatte lzmir· 
32 Tnccardan Muat:f! buru Hasan bey 39676 benim, ikimizden biri, nec\a- den çek sıelmeyince yalan 
33 K~reıteci Mustafa St~~ b ~:::~ met duymak liıım gelirse, çıkacak olan bu ı6zleri çıl· 

1, ı d 1_ 
1
· ,... e~ . . bunun ben olmadığımı cihan dırmadıkça kim•• ı6ylemez, 

aı~v e e1v. aza lıstesı bilir. binaenaleyh bitin dava ... 
blJ 34 Sırı ·· '"k Kazandığı re) Şimdi Hdede geçelim: Ben bittir diyor. 

35 Bakk~Uru za~e ~bmet bey 39658 Nazmi beyin seçip, anıkla- Evet Nazmi bey, kimse 
~6 Çolak ard ccNmıy~tı reisi Galip bey 39654 yıp, birden biie meydana at· söylemez. Zatıalialz bllkmD· 
37 T za e urı be 39426 

üccardan N 'f Y tığı sansasyonel iddianın gll· nü:ıde istical buyarmapanaz. 
38 D '- azı bey 38979 d b d 1 V 'k 1 
39 A::~or Ke~al Salih bey 38555 ülen iltlln avanın sağ am· Netekim, " eıı ı ar,, namı 

..__. 40 Haf atHHa~ıt Tevfik bey 38320 lana ve çilrüklüğilne ölçll ol muazzamile tekrim ~ olanan 
41 s· 11 ayrı bey 37873 masını teklif ettim. Sanıyor· ve benimle allkaıı adımın 
42 E~k~ıh za::Je Tahsin bey 37517 dumki Nazmi bey ilk te- içinde, baıka bir yerinde 
43 N lb meb us hıct Hilseyin bey 37378 liıı geçince yanlaılığın far· hakıız olarak kallanalmıı 
44 Ak ant zade Muammer bey 37126 kına varıp vazgeçecektir. }' a olmasından ibaret olan bu 
45 K' osman zade Mehmet bey 36987 kat israr etmiıtir. kağıt parçaıında, bu yeni 
46 B~l~fager Memduh bey 36974 Ve belki yine farkına var· ve giilllnç Emı telgrafında 
47 Fı~lı'b z.ade Naci bey 36925 d 
48 C eh Rahmi bey 36811 maksınız. münailaşamızın iki cümle ıu ur: 

evah' · z nok ' asından birinde artık "lalvvays ojfered you a mu· 49 A k ırcı ı Sabri bey 36782 h ı._ • • 
So 1 ;u at Ş~ref Kizım bey 36765 beni tasdik etti;ini görüyo· ıual uid Jrom ı e uegınnıng, 
51 D ~are pıyango müdüıü D. Şevki bev 36623 rum. vviıh a ehance for you ıo ma-
52 E 

0 
or Iımail Hakkı bey (Derviı oğlu) 36532 Nazmi beyefendi balladur ke somecash commiHions /rom 

53 M ckcı F et it bey 36448 efendinin kendi kendine me for one or ıvı·e ıhcusand 
54 n:k~ep nıüdürü Adnan bey 36412 Nevyork piyaçHını bozamı- dollar:ı'> 
55 A kor Etem bey (Taşlıoğlu) 36401 yacağını kabul ediyorlar ve Bu yazının doiru terci· 
56 y =~i at. Ekrem bey 36385 batta ispat da ediveriyorlar. meıi ıudur: 
57 Ecıac~çı Env~r bey 36350 Gayri mes'ul küçük eleman· fTa evweldn beri ıiae 
58 Topçuo~•mdı Nüzhet bey 36348 ların piyaçalara zararı·oıamı benden .. ir iki bin dolarbk 
59 Ho g u Hasan bey 36339 yacağının Nazmi beyefendi· 
6 ca ııd H nakit komlilyonlar kazaamak O Esnaf e üıeyin bey 36335 nin kudretli kalemile böyle 
61 I<crest bıt!lka~ı müdürü Atıf bey 36334 iki kere iki d6rt edercesine ihtimalini de veren karıwklı 
62 Deri t~cı Alı Rıza bey 36331 tespitini memnuniyetle kayt bir yardım teklif etmiftim." 
63 R uccarı Ah t b Nazmi Bevia "iki bin do· esn k me ey 36327 ve tayin için b1fzediyorum. 1 

64 J\laiy:Ji zdısı ~·lil Hilmi bey 36323 Zaten ben Nazmi beyin lar Petin komliayon,; di1e 
65 A•- • Hahm bey 36318 tercime ettiöi "caıb com-

Ksek' b yanlış olarak telhiı ettiği •-
66 Morah 

1
z ankô~sı meclisi idare reiıi Haıan FebmiB. 36317 gibi "piyaçayı ben düşllr- mi11ionı" tabiri "peıin ko 
•de aı•r be 363lS mllıyon" deöil"aakit komllı· " Y medim, Balladur benim ha- • K k " Al yonlar,, demek~ir ... Caab n arşıya a aza (l rı berim olmakıızın düşürmüı 1 Asil kelimesi gerçi peıin man • · azal:n: olabilir" demedim, Balladur 

ıına dı gelebiliraede ticaret 
1 Hüaou b 
2 S•di he e~. Şeyhoğlu 
3 Sabri b Y •~ortacı 
4 K ey, aımsu 

tııın be D M "l y, arülfüaun mezunu 
" ll \(_'~ nı lll i ll (' l' : 

Kazandığı rey 
4200 
4197 
4194 
4148 

l Cenıil b Kazandığı rey 
2 F~at b ey, Avukat 4135 
3 Cevd tty, Palamut şirketi müdürü 4108 

e Ak·· 
4 Cemal ş b?mer. bey, Avukat 4052 

a ıngerı bey, Mezbaha şirketi müdü ı ü 4039 r·· Urkiye Ziraat bankası lzmir 
!~!esinden: 
I<ırııyaLa Sokağı 

" Süzan 
Oinsi No· (Muhammen K. 
arsa 29·3·21 300 " 

" , 
.. 
" .. 
.. 
( 

,, 

il 

Yıldız 
Mimrasinan 
Galibiyet 
Süleymaniye 
Miaıarsinan 
Yıldız 

arta 29 1 · 17 300 
araa 18 2-18 300 
arsa 7 9 700 
arsa 12 9 30() 
arsa 28 1-34 900 
ana 38 36 1 500 
arsa l • 1 600 

Mirat üç diikkin 50 52-54 1200 
Se,•da larsa 1 300 
Abeste l 2 bi11e hane 1-1 3 200 
Çakıcı arsa l · 1 O 5 500 

efendinin kaleminden zavallı lisanındaki "commi11ionı"ke 
bir yalan kaçmasiyle ben limesinin kullaaılııına, bele 
böyle bir ıalihiyet verme· cümlenin: 
dikçe ortada bir fenalık ol· < •••• vvith a chance for 
mayacağını anlattım. h 

Şimdi Nazmi beyin iddia· you to make some CH& 

commissions from me tor ıı, benim bu s6ztimiln dojru 
o)madığanı,~ Balladur efendi- one or tvvo tbonsand dollar. • 
nin Amerikada benim he· Diye gidiıine nazaran "pe· 
sabıma çalıştığını, bendt-n şin komtiıyon" slSztl bediybi 
salahiyeti olduğunu ve bu ve zaruri olarak yanhı ve 

" Ç':kar oğludilivcr dükkin 42-44 1500 
" Celil bey , hane 80·88 2100 
11 Hayali hakikat hane 19·23 1100 
., Yeni gün hane 5 2400 
11 Nazlı hane 12·20 4500 
11 Sütçti hane 9· 102 1800 

Mersinli Bornova caddesi arsa 8-3 bi11e nakit IS 
" " ,, arsa 36·28 1000 Boao 

Yakarıda evsafı ve numuaları yazılı Yunanlı emvali 10· 10 
934 tarihinden itibaren açık arttırma ile •abfa çıkaralmıı· 
tır. Satıı gayri mllbadil bonosu veya peıin para ile yapıla· 
caktır. Melın satıldıjı seneye ait Devlet ve belediye •erıi 
ve resimlerile sair ma11afları mütteriye aittir. Kıymeti 
muhammenesi iki bin liradan fazla olan emvalia ihaleleri 
istiuna tabidir. ihale 5 1 l ·934 Pazadeıi sılln&clllr. Taliple· 
rin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçap nlıbetinde 
teminatlarile birlikte mezkür ğünde ıaat 14-30 da banka1a 
müracaatları. 4259 P. 782 

"nakit komliıyonlar., kelime· 
leri dofradar. 

"P eıin kam6ıyon,, kelime 
ıiyle "nakit kom&syonlar,, 
ara11ndaki mlna farkını her 
keı Nazmi Beyefendi kadar 
kolay takdir edemiyeceğin
den, izah edilmektedir ki,• 
dojru yanlıt Balladur Efendi 
&tedenberi Barki Efendi 
de alacağı oldupnu iddia 
eder ve anlaıılıyor ki 
Barki efendiye it yapar1a 
komliıyonlarını beıaba ge· 
çirmeyip nakten ödiyeceğini 
ele vadetmiı olacaktır. Taf
ıile blcet 16rmem ki Bılla • 
dur efendi, Barki efendiyi, 
Remzi bey namına ayart· 
mıya memur olıaydi •ben
den• ve "aakit,, bir iki bin 
dolarlık,, "lromllıyonlar,, ribi 
kelimeler bliıbiltDn yersiz 
olanla. 

Ve meıbur "vesikalar,, de· 
nilen kij1t parçaıındaki ifa
de, Balladur efendinin, Bar
ki efendile konuıurken Rem 
si bey namına hareket gibi 
bir ı•J kendi kıfaıından bi· 
le ııç.mecliiine delildir. 

Ve tekrar ederimki bizzat 
Barki efendi. Nazmi beye 
aBeDi ayartmak için Remzi 
bey bana iki bin doJar tek
lif etti,, dememit olacaktır. 
Ve fana mabaJ, de1eydi, o· 
nu tekzip ve fmahkum ede
cek olaa ıey bu muazzam 
ve mllkellef " veıikalar ,, ın 
kentimdir. 

Bilmem bundan sonrada 
Nazmi f,eytfendi Türkofiıi 
temmuz zarfındaki telgraf 
ları tetkike da•etiade devam 
edecekmidir. Lltfen bualara 
lıminle ve Nevyorkta ba
kılaıa. "Eıer Balladur efen· 
diye bitin Amerikada bu
landaia mlddetçe bir tek 
telgraf çekmediğim anla11-
lır1a, Nazmi bey ne buyura
caklardır. 

Ba babiı bu kadar yeter. 
Fakat ben Nazmi beyden 

baaı ı6aleria babını rica et• 
miıtim. Kendilerinin N ev
york piyaçuının içyiıüne 
dair yaptıklan ( maalesef 
yaabt) iOJalarla hiçbir me' 
ele balledilmiı olmaz. 

Nazmi beyeff'ndi reçen 
yazılaraada: 

c ••.• ben orada (Nevyork· 
ta ) iken buglakll satıt fi · 
atJarına nazaran yllzde 25 
fadaıUe Amerika mlıterile
ri mal içia hazır idiler. Bi
lihara Ballaclur efendinin 
himmeti ile ylzde 25 ekai
jine aatıldı. " 

Bayarmatlardı. 
Ben ba m&ıterilerin kim· 

leria oldapna ve Balladur 
Efendinin ba fiatJarı naııl 
kırmata becerdijiai ıormuı • 
tam. :Şimdi Nazmi bey, 
Balladur Efendinin kendi 
kendine birıey yapmayacağı 
Dl kabul ve utti iıpat edi
yor ve yllıde 25 baıinde 
Napolyaa Avalturya11 gibi 
bir aeae ve bir ordu ıeç 
kaldıfım da kiyaıın " ben 
Ne.yorkta iken " ki zamana 
16re olmayıp 1933 1eneıine 
16re oldujıanu ı6ylllyor. 
Nazmi Beyefendi elbet beni 
dlnya.nın 1933 ve 1934 far· 
kuaclan meı'al tutacak de
iildir. Kendiıi Nevyorkta 
iken fula yermete . baıar 

müıterilerden tekrar babıet
miyorlar. Şu halde değiıtir
dikleri bu ıözü lütfen sıeri 
alsınlar. 

2 - Nazmi Beyefendiden 
piyaçanıu benim hangi gay· 
retimle kırıldığını ve koope
ratifin banği mOıteriJerini al
dığımı veya almak için fiat 
kırdığımı sormuıtum. Buna 
cevap vermiyorlar. Çllnkti 
böyle birıey yoktur. 

3 - Nazmi Bey dedıler ki: 
"Remzi Bey bu bilvasıta tek
lifi ile kooperatife darbe var
mak istemiıtir. ,, Yukanda 
gösterdik ki bu "veıika,, de• 
ğil yalnız bir yanlıf, teklifi 
aldığından babıolunan zaha 
bile tasdik edemiyeceti bot 
bir yanhıtır. 

4- Nazmi beyi her haa· 
gi piyaçayı dilşiJrmekte men· 
faatiml gCiıtermeğe ve baı· 
kaca da kaoperatifinin ban· 
gi piyaçayı iı kaybetmek 
pahasına tutmağa çalııbtamı 
göstermeğe davet etmiıtim. 
Ne birini, ne diierinl g&ı-: 
termemiıtir ve g6steremiye· 
cektir. 

Bilakis Nazmi beyefeadi 
Amerikada Baissi.tlik ya· 
pan kendisi olduğuna g&ı· 
teriyor. Zira Amerikadaki· 
milıterilcriae geçea sene• 
den yüzde beş ili yedi aıa 
ğı11na mal aattıklannı ve 
buaa da sebep mllme11ille· 
rinin Şerif Remzi beyin ucuz 
tekliflerini haber vermit ol· 
masa olduğunu aöyliyor. 

Ve kooperatif buna ina
narak ve bana bakarak fi
yat kırmış. A la Bai11e ıatıı 
itte buna derler. 

Ben ise Nazmi beyefend· 
nin bu dOıürdilğiimtl ı6yledik• 
leri l 9:i4 Nevyork piyasasın
da birçok pazarlık ettim, 
çok fiyat iddialanmı tenzile, 
tadile )üzüm g&rdllm, fakat 
tek bir itte olsun, baıkalan 
daha ucuz veriyor diye bir 
it kapmak için, fiat indir· 
medim. Şu halde ala bai11~ 
satan kooperatif midir ben• 
miyim? 

Bu mes'eleyi bu kadar 
uzettıysam , b-.ni nasıl 'olıa 
ilzam elmiyecek olan '"bir 
kağıt parçaıının tercilmeıile 
uğraştiysam sebebi bana tev· 
cih olunan bir ithamı red· 
detmekten· ibaret dejildir. 
Bu sansasyonel ithamın Naz· 
mi bey ve grupu tarafın~an 
güdülen davanın aaabnın boı· 
)uğuna ve çürliklliğlae mi· 
sal ve ölçü olduğundandır. 
O dava da bu ith•m sıibi 
telith hükümlerden, esa111z 
şllpbelerden, senelik tarila 
yanlıılarındau, müphem iy
malarındaa, bakıız ve özlr
ıüz tehirlerden demaıojl 
metodlarından ve ailıayet 
tercüme ve muhakeme yaa• 

Iıılarından başka bir ı•Y• 
istinat etmekte deiildir. 

ŞERiF REMZi 
• 'W• ...,. 

Anla~amadılar 
Melburn, 8 (A.A) - Bq· 

vekil M. Lujona ile mitte• 
bit Avustralya fırkaıı lideri 
M. Peç arasında fırkalann 
birletmeıi için yaptıkları 
mllzakereler netice verme· 
miştir. 
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Touçuoğlu N&zmi Bey 'iki Gün Evvelki Neş- Madrit caddelerinde gece • yarısı iki 
riyatımıza Cevap Veriyor sokak muh~rebelerı y~pıhyor . • 

taraS 

Yeni ibir istii"8h yapıyoruz Berhava !~!!f~b~in~~~~ı mebanı 
maıından ıizind( bizimle be Yine ayni vilayet dahilinde ı harp gemisi gelmiştir. Cene- de bulunmaktadır. Pöti I" -Baıtaraf• 1 inci sabifede

larile Karapınarda aktedil
miıtir. 

de hiçbir müe11eseye veril
memiştir. Bir zamanlar Is- ı 
tanbulda Kimyager Hasan · 
Hulki, Fabrikatör Yaşua 
Bahar, S•gredo, merhum 
Uzun Alim Zade Bedri ve 
Doktor Cevdet Beyler incir 
suma•ı mllteahhitliği yaptık · 
ları gibi lnhiaann geçen se
neki ihtiyacının en b&ylik 
bir kısmını Tevfik Cenani 
Bey vermiıtir. Gerek dahi· 
li kooperatiflerin, gerek it
tihadın, lnhisarın ıuma ima· 
litı karııaında da imtiyazlı 
bir mevkii yoktur. Bunu, 
bir mesele imiş gibi, kulak
tan kulığa fısıldayıp ta bu
lanık ıuda balık avla.nak is· 

Aydın incir Müstahsilleri 
Kooperatifinin 1932 senesine 
kadar devam eden faaliyet 
devrinde teraküm ettirmiş 
bulunduğu 194,570. 10 lira 
ihtiyat akçesi müstakillen 
teıekkül etmiı bulunan Re· 
ıadiye, GHmencik, Erbey(i, 
Karapınar, Köşk ve Öd~miı 
incir Müıtahıilleri Koopera-
tiflerine, nizam manenin em· 
rettiği ırkil ve usul dahi
linde tamamen tevzi edil
miıtir. Bu ihtiyat akçeleri· 
nio birer kısmı halen Aydın 
hattı tizerinde seyahat eden 
her yolcunun nazarı dikka
tini crlbeden temiz, güzel 
ve büyük birer bina halinde 
inkir t:dilemiyecek bir şe
kilde meydanda durmakta
dır. Birer kısmı da Koope· 
ratiflerin aaa bankası olan 
Milli Aydın Bankasının hi11e 
ıenedatı ıeklinde gene da
hili müatakil kooperatifler 
elinde bulunmaktadır. lttiha· 
dın ferdi ortakları olmayıp 

sinesine ancak hükmi şahsi
yetleri haiz kooperatifleri 
alabilir. Ödemiş koopera· 
tifi müıtesoa olmak üzere 
lttihattan hiçbir ayrılma ce
reyanı yoktur. Ödemiş ko
operatifinin çıkardığı ihtilaf 
iae iktisat Vekili Celil Bey· 
efendinin emirlerile üç milli 
b•nka muhasebecisinin tet
kik ve hakemliğine havale 
edilmiıtir. Heyet tetkika· 
tını ikmal etmiştir. Arzu 
ettiğiniz takdirde rapor 
mündericatı hakkında Mer
kez, lı, Ziraat Bankaları 
mubaıebeciler~ne, müştere· 
ken veva münferiden, mü· 
racaat ederek tetkik ve 
tahkik emellerinizi tatmin 
buyurabilirsiniz. 

Dahildeki müstakil koo• 
peratiflerimizden istifa bi
diteıi de gazetenize yanlıı 
verilmiş malümata müste · 
aittir. Dürüst olmıyan ha · 
reketlerinden dolayı koope· 
ratifler heyeti umumiyeleri
nin kararları ile ihraç edi· 
len ortaklar müstesna olmak 
Ozere istifa vak'a)arı mev
cut ortaklar adedine naza· 
ran yüzde biri tecavüz et
mez. Buna mukabil yeni· 
den girenlerin yekunu ise, 
taabhtit itibarile, mevcudun 
yüzde on beıioden fazladır. 

lttihadımızın hiçbir imti· 
yazı yoktuı. Kazftnç vergi 
ıinden istisna edilmek key 
fiyeti bize mahıus bir imti 
yaz değildir. Fiat far kını, 
ıermayeye değil de, mua
melesi niepetinde ortaklarına 
tevzi eden her kooperatife 
kanunen verilmiı bir mua· 
fiyettir. Bundan da müste 
fit olan doğrudan doğruya 
kooperatifçi müatabıildır. 
Binaenaleyh bu ıeraite itti 
ba eden lier kooperatif ayni 
haktan istifade eder. 

ispirto lohisarının ıuma 
mllteahhitliii imtiyaz ıeklin-

tiyenlerin vaktinde cesaret 
edip lnhisarın münakasala
rına iştirak etmelerine hiç 
bir mini yoktu. Balide 
isimlerini saydığım fabrika-
cılar ve hattl tnccar olmı· 

yan1arın suma müteahhitliği, 
bunun en bllyük delilidir. 

1928 ve 1929 senelerinde 
Rusyaya incir ihracı konten
janının tevzi tarzına geline~, 
bunda da, kooperatifçilik 
itibarile, göğıümOzü kabar
tacak bir ıekilde muamele 
yapılmııtır. Aydın incir MOı
tahsilleri Kooperatifi müs
tesna olmak ilzere, konten· 
jandan bi11e almış hiçbir 
lımir ihracatçısı veya komüa 
yoncuıu doğrudan doğruya 

Rusyaye mal ihraç etm!miı
tir. Bunların m6him bir 
kısmı burada vesika ticareti 
yapmıf, cilz'i bir kısmı da 
veıikalı incirini htanbulda 
satmıı ve hiçbir zaman Ruı· 
y~ya ihraç etmemiştir. Ruı
yaya ibraçat itini vesika ti· 
careti zanneden ihracatçı 
veya komüsyoncular karıııın 
da gerek kendisine verilen 
kontenjan hakkını ve gerek 
piyasadan ceıye vermek ıu· 
retile gayri müstahikler· 
den topladığı vesikaları 
kimilen Rusyaya gönderip 
orada sattıran kooperatifin 
muaheze edileceğini batırım· 
dan geçirmezdim. Serbett 
ticaretin gösteremediği bir 
kabiliyeti kooperatifin bibak· 
kin yapmış olmasından dol~· 
yı muaheze edilmesinde bir 
vicdan ıızızı duyulmaz mı? 
Bu sözü ilk defa ismet pa· 
şa hazretlerinin huzurlarında 
ıöylenen ve Türkiye ihracat 
ticaretini ancak liberal ikti · 
sat ıisteminin temin edebi· 
leceğini iman ile müdafaa 
ediyor gibi görilnen zat doğ 
rudan doğruya Ruıyaya bir 
kilo incir ihraç etmit oldu• 
ğunu iddia ve iapat edebi· 
lir mi? Kontenjan tevziatı 
yalnız vesika veya vesikala 
inciri Türkiyede satmak için 
mi yoksa :Rusyaya filen ih
racat yapacak müesseıelerin 
kudret ve muameleleri nis 
betinde çalıımalarını temin 
için mi ibdaı : edilmişti?. 

Kantenjan tevziatı itini 
eger sizde bizim gibi anlıyor 
idiseniz bütün kontenjanın 
kooperatife verilmemiı ol· 

raber tee116f etmeniz lazım· maden amelesinin çocukla- ral Batet savaştan vaz geç- risiyen gazetesi lspaoy•~ 
gelir zannediyorum. rına mahsus olan yetimha· mezlerse .. gaz kullanacağı ltalya - Avusturya ve /' 

Ne Aydın' incir mDstahsil- neyi berhava etmiılerdir. ihtilalcilere bildirilmiştir. manyadaki rejimlere be..-' 
leri kooperatifi ve ne de it Bu hadisede bir çok çocuk- Lizbon 8 (A.A) - lspan· yeni bir rejim doğacıi' 
tihat, bankalardan teminat lar telef olmuştur. Hiçbir yada geçen hadiıeler üzeri· zannetmektedir. .J 

mukabilinde bulduğu kredi ec~ebi g•zetesi İspanyaya ne M. Salazar hemen Liz- Madrit 8 (A.A) - Re,.. 
lerden maada hiikiimetin bir girmemektedir. bona dönerek zabıta müdü- haberler, Katalonyada il' 
ıantim maddi muavenetine Banelona 8 (A.A) - Sa- rüle uzun uzadıye görüşmüş tarafta sükunet oldui~ 
mashar olmamııtır. Tadat at 11 de Katalonya meyda· ve ıonra dahiliye, [harbiye göstermektedir. Fakat 1' 
buyurduğunuz imtiyazların nında askerler telefon şirke- ve bahriye nazırlarını yanı- haberler ihtiyat kayıtlı 
ne olduğunu, bu izahattan ti önünde şiddetli bir ateş na ç1tğırmışhr. Nazırlar Is- karşılanmaktadır. 
sonra, liltfen bir daha ve açmıılardır. panya hadiselerine karşı Resmi bir habere g 
tavzihan tekrar etmenizi ri- Baraelona 8 (A.A) - Si· alınacak tetbirleri görüşmüş· Ujıtdaki Asiler kıtaatın 
ca ederim. Sizinde memnun t' f K b · d 60 · ler ve bazı karıştırıcı siyasi diğini görünce, teslim 1 0 em rıç en gemı· rağını çekmişler ve te 
olacağınız bir izahta [daha ci kurtarılmıştır. Deniz dal- hareketlere hemen nihayet 
b hı k. 'tt'h tt 1 ·d G d k 1 d'v k k 1 1 1 d olmuşlardır. ~ u nayım ı ne ı ı a a ne ğa ı ı i. emi e a an ıger verece arar ara mış ar ır. Barselona 8 (A.A) - rr 
de dahil kooperatiflerinde yirmi gemiciyi [kurtarmak Paris 8 (A.A) - Barse- re Ajansı bildiriyor. 
ne dağılma ve ne de inhilal için yarın yeniden çalışıla- lon ile telefon görüşmeleri Bütün şehirde hayat t•• ı 
eseri yoktur. caktır. durmuştur. Barselon cevap· cereyanına ğirmekte~ 
Aydın incir müıtahsilleri Barselona 8 (A.A) - Mi· vermemektedir. Sebebi bilin· Tramvaylar, tünel ve oto~r 

kooperatifinin ihtiyat akçesi ralay Antonya Jimenez Ar- miyor. Madritle görüşü} ler işlemektedir. işçiler fi ti 
yukarıda ıöylendiği veçhile canı Katalonya ekseriyeti mektedir. rHHlara işlerinin baılat1..-5 ı 
kimilen dahili liooperatifle- reisi olarak tayin edilmiıtir. Paris 8 (A.A) - ispanya gitmektedirler. d 
re tevzi edildikten sonra te Madrit 8 (A.A) - Hükfı· hat:iselerini bütün büyük ga- Şi mcııdifer grevi 
şekkül etmiş bulunan ittiha- met vaziyete hikim gibi gö zeteler uzun uzadıya kay- Madrit, 9 (A.Al - U 
dın ihtiyat akçesi bir yaıın· rünmektedi. Şehir sabahki detmektedirler. Pöti Rarisi· mi şime:ıdifer grevi bu 
da bulunmasına rağmen ay· vaziyetinden daha sakin gö· yen gazetesi hükumetin par başlayacaktır. Hükumet i 
rıca 5625 liradan ibareıttir. rünmektedir. Bununla bera-- lak bir zafer kazandığını yat sınıfından olan bl 
işbu ihtiyat akçeıide kimi- ber tramvay ve tüneller kı· yazmakta, Eko Dö P.uis de şimendifer amelesini ıil 
len merkez bankası hisse taatın himayesinde işlemek- galiplerin bu ~aferi suiisti· altına davet etmekle b 
senedatı ile Ergani iıtikrazi tedir. Askeri kamyonlar a- mal etmemeleri temenoisio- mukabele etmektedir. 
dahiliıine kapatılmıı olup k 1 ki b b k k • • . . r 

çı oma a eıa er epen - !) 'resrinievvel Salı giiuki1 i.iziinı ve ıncı 
tabvilit ve hi11e senedatıda feri her ihtimale karşı yarı ' 
milli Aydın bankası kasala- gapalı olan mağazalara er- satışları n1n hu lasas1 
rında mahfuz bulunmaktadır. zak nakletmektedir. •• Jncı•r 

lıbu izahatımızın ••mimi Baraeloo s ( A.A) _ M. Uzüm 
bir , kooperıatifçilik hiasile Azama yakalanmaktan kur- Çuval K. S. K. S. Çuval K. S. 1'· 
duyduğumuz t!ndiıeleri tat· tulmak için Fra11sız sınırını 329 Taranto 10 14 50 469 Ş. Remzi 5 1~ min e.Jeceğini ümit ve ga- geçmiıtir. Dün akşam karan- 209 Jiro 12 75 19 385 Paci 6 ıı 
zetenizde aynen neırini rica lık basarken tOfek ateıi art- 145 Cevahirci 11 75 17 50 218 F ~zi. ~ 67 5 
ile h&rmetlerimi hkdim ede mıı ve 17 de iki saat sUren 131 ı. Talit 12 14 :~: ~- •tt"':;., 6 ~ 
rim efendim. hakiki bir muharebe olmuı- 127 Trifonidiı 1 O 50 12 25 90 Laf ant 5 37 

Topçu oğlu Nazmi tur. Anarşist federasyonu 118 Süleymano. 12 12 81 Trifonidis 7 8 
IZMlR POSTASI - Ev- izisı asla teslim olmıyacak- 62 Koopratif 6 50 6 

d k k 93 K. Kazım 13 16 · 35 Alazraki 5 50 1 veli Nazmi heye teıekkür 
ederiz ki neşriyatımızla der
hal allkadar olmak olgun
luğano göıterdiler. Bu mem
lekette ekseriyetle neıriyata 
sükutla mukabeleyi ıeref 
sanan bir ' zihniyet vardır. 
Anlaşıldıki Nazmi bey bu 
merdut zihniyet sahiplerin· 
den değildir. Bundan cesa
ret alarak bir iıtizab daha 
yapacağız: 

1932 senesinde koopera
tif 145 • 150 bin litre Suma 
imal etmiıtir. 100 derecelik 
çift litresi 54 kuruştao sa· 
tılan bu suma için neden 
mtiıtahailden inciri 50 - 60 
paradan aldılar? Neden çift
ciye merhamet edip 10 
kuruıtan satın alroadılar? 

927, 28, 29 aenelerinde 
59,5 60 kuruı araıında be· 
her ıene için asgari 500 
bin, azami 1 ,5 milyon litre 
suma yaptılar ve beher lit· 
rede otuz kuruı kazandılar. 
O zaman neden inciri ke-
paze ettiler, neden müstah· 
silden -tıbkı bir 1erbeı tile· 
car gibi- 60 paraya müı· 

tağni bir vaziyetle incir al 
dılar? 

Bu sene inhisar idaresi 4 
k uruıtan hurda mübayaa 
ederken \mOıtabıil açtır " 
diye bağırıyorlar. Kendileri 
mübayea ~aptıkl...rı ve 50-
60 paradan yaptıkları za· 

)arını söylemişler ir. so a - 71 Abdullah ı 2 13 
1 d h 1 1 •i ve 1 l K. Kazım 5 5 
ar 8 ara 8 ar n geçme 71 J. Taranto 10 75 il 75 8 Ş Riza hlf. 5 25 5 
balkın balkonlara çı1' ması Esnak 8. 14 25 14 75 1627 Dünkü aatışın yekO 
yasak edilmiştir. Şimendü· 49 
f 1 d d 1 25 Viteı 12 62 12 62 Zahı·re er erin işlemesine ur uru -

12 75 15 21 Diamandi 
muştur. Gece buraya üç ç ı K S 1' 

7 Alazraki 13 75 13 75 
6
u1v2a Bug-day 4' 20. 4 

man milstabsil hesabına bir 6 ş R' 5 16 • 
. ıza 1 187 Arpa ~ 12 ~ 

kooperatifçi aıfatile neden 4 Roditi 11 50 1 ı 50 ,
3 12 

3 
vicdanları uılamamışh? 34 Mısır D. ı " 

2 Bencuya 13 50 13 50 1027Ken Pala. 195 4201 
Rusyaya sevkıyat h ;rkkı· k ç 2 50 j 1415 Dünkü satışın yekünu 80T.Pamu . 

nın yüzde yetmişi kendile· 
Bu satıs1ann alıcı ve satıcılarını gösteren rine verilmişti. Bu yüzde ' 

yetmiş sevkıyatın hepsi de liste yarın ki ııiislıannzda<lır 
kooperatif namınamı yapıl· 
mışhr, yoksa içinde fe,di 
ve şahsi sevkıyatta var mı
dır? Suma imalatı keyfiye
tinde de bu sual varittir. 

Kooperatif ortak kovmak 
v•ziyetine neden düşmüştür 
ve neden yüzde bir nispe
tinde olıun istifaya sebep 
olmuş, bele Ödemişi büıbü· 
tün elden kaçırmıştır ? Ne
den yeniden girenlerin nis· 
peti - fert itibuile değil 
de - taahhüt itibarile gös· 
teriliyor, bu kelime oyununu 
yapmağa neden lüzum görül 
milıtnr ?. 

Muhterem Nazmi Bey bu 
ıuallerimize ve dilnkü Baş

makalemize esaslı bir ce\'ap 
vermek lütfiinde bulunurlar
sa bir kooperatifçi, hem de 
çok hararetli bir kooperatif· 
çi olmamız sebebile fevka
lide mlıteıekkir kalacağız ... 

Bugüıı: 10 birinci Teşrin çarsanıbadaıı itibare 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunun 

l~evkalade haftası 
Bütün dünyanın takdirlerle alkışladığı ve MARIE 

GLORY, J AN DAKS, FLORELLE gibi çok sevilmit 
yıldızların birlikte özenerek vücuda getirdikleri 

Mösyö, Madam ve Bibi 
Fransızca :-\()zlii ye ~arkılı şeıı ~uh eser 
Ayrıca: Denizkızı EFT AL Y ·\ H. Ke.mani SADi B. 
Konseri 1 nci şarkı GÖRDÜM SENi Bestekir: 
Dede efendi merhum 2 nci şarkı iN AN INANKI 

Udi Ahmet Bey 
Seans saatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 

liiimDllİigmemriiİigmünmlieir.i·ilm9iivieiiii2i1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Amatör F otograf işleri 

Çabuk Tenıiz Ucuz 
Refik Lütfü Maiazası Hükumet C\varında 



a~ 

t•~ 1 

SAYFA 11 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRİN ~ k 
::.ını 1a • w mar a· 
mele .şı~. Ağrıları çabulc ve emniyetle gider-

h 
ıçın başvuracağınız deva, dünyada 

rneş ur '73 ' " -11
• ~ mustahzarı olmalıdır. 

tel zınir Evkaf .. d.. 1··"' •• d 
to~ mer caddesinde 243 mu ur u~un en: 

r f• ,!! gün müddetle tt 245 numarala tahtani vefevkani dükan 
tarı 5 li:a ollln bu kar ır~aya çıka11lmıştır. Senelik kira tutaıı 

. edir Istiyenleri ar~n ıhalesi 16 10·934 Salı günü saat 15 
vı n murecaatları ilan olunur. 4229 8 . 765 

uıo• SARD 
bu. d i EJb·se Boyahanesi fi 
t ıb zmı· • • 
b~t 42 · r~n e ıyi boyahanesidir 
•• ıı enehk tecrübe v r . . 
bll nın en bü ük b e •.mc ıyat ıle nıbayet Avrupa· 

Şahadet y 
1 

oyahanelerınde sekiz sene tahsil gürüp 
name er almış olan b b . 

tnuhtereoı .. t .1 • • • .oya anemız mutabassısı 
Cİl' n· ,.., muş erı erı IÇID temınalbr. 

1 hı m u ııı t c i" a tn · , . ,. · . . . T . < ınz ,ı~ı ı YP ı111]ıaıı1kuhr. 
. eoıızlenmiş bo - .. • 

bır ihtis 
1 

yanmış ve tıtulenmış elbiseler, derin 
88 a ve son sist k' i · Yapılnıakt d em mc, · nt er ıle fenni ştkilde 1\1 a ır. 

ubtcreın mü t ·ı . . .. 
lnız yaz . . ş erı erımızı ıstıf de ettir nek maksadı-

ıçın ayrıca ten ·ı · t - d . . .. A l>UES ı:-1• • zı a yapaca~ımızı a bıldmrız. 
'l' 

1 
fı S._tı ela boyalıaııc:ı Saıııan iskelesi 

e e oıı SİJ'], t• ] , "e ı car~ısında No. 21 P. ngs 

1 ın d İnlası 
un nnıadınızsa ilk tecrü

n,.,~ede muhakkak 
Bu Kadar Lfttif Koku 

b 1'· · )EM 11, lrT J .. ullauınamrntım 
4 ~ :.J \ ',., 1'.r- ' 

)JN r ~ .. '1 KJJJ~T-
~ ; , IZI .A LAMIY A-

425 ÜAJ(fH Nl.% 

~n 2 • Ç k 
Çok Sabi 

ıi 
1 

IE 
if 

r s. 
~ar: 

iKi 

ı ı· lnı ·u ·t· 
cınınr.J . a <·ok ınii

bn· kolonyadll' 

25 . 
60 
75 LÜKS 
ıoo 
180 
llruşı 
aiajları 

m· 
val'dıı· n· . n· trı .. b . ·a 
.'ına soı~ . ('l'n e ~ızı e peres1i~kfLrları ara-

\aı. ı~ eza . b 1" . t b . 
l
. J • n as1 1 erı , evnı :-;a]ıesed-

' it· ' • ' \. a(•ıı~ ı 
'I:akJitl · .·" 0 arak lıa.;ka yer,le satılnıaz. 

eı ı ''o]~ . d. ı· ]' 1. ·ı ]-;, . . \ .t Hır. l.e ı <' • (~l'ıt i~iın ve 
otıketı· · ·· 1 M: / ııı gorıne< en alnıa yın ız. 

..._ · 1 >cpo S. l~erit Şifa ]~czahane~jdfr 
1 
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Op atör 
Dr. O(jvdet Mn~tafa Doktor Operatör 

Tahsin bey hastanesi · Askeri merke% hastanesi 
Operatörü. 

lznıiriıı 
bil hassa 

eu lüks ve sıhhi ve oınsalsi7ı husns1 lıasta ııcsi ol 11 p 
kibar ailoleriıı Amellyal için yegane tercih 

her gün öğleden sonr 
ikinci Beyler Sn No. 78 

'l,ilkilikte 

eylcclikleı·l hastanerlir 

Tahsin bey, hastanesinde Her yolcunun işine elverişli 
ve Basmabaneye yakın olan 
bu otelden istifade ediniz. 
Fiatlar 50, 40, 25 kuruştur. 

SabalıJeyin H dan 12 ye , ak~am 14 ten 18 e kadar 
hususi hastalarını kabul eder 

Müsteciri: ALı Adres: lzmir~ Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin 
muazzam binasında 

P. 715 
0ca~~m23Dlrılmn-.:mm----• 

• e g 

Belsoğukl uğ·u 

Gibi hu]as1 k ha3-, 
t,alıklanlaıı ko-
ruıını·ık İ<;İn mnt

Ja,k.t yanınızda 

PROFiL AN 

Saf 
l\ u vuırıcula.r <,·ar~1s1 . ' 

karı;;ı:.;ı ucla , 
Tüccar ve e nafıo işine ve 

kesesine elverişli çarşıya en 
yakın oteli tavsiye ederiz. 

P. 714 

GÖZ TAB1Bt 
Dr. İsmail Selalıettiıı 
Fransanın Bordo bp fa
kültesi göz seririyatınd n 
mezun askeri h stanesi 
göz bas tala ki rı mütehas
sısı muayenehane: 

~---lilT;,.;;;ii~p~l~eı~·i~ıı~<~le;n~~~~~~~~~~~~=~~~~~:.;.~~~-~d,~l~k~inci beyler s. No ...... 8~1 ... ,...,_..., 

~..:ıı----~~ilf:Z3ZDI! ................... . 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

~Lütfi te 

Kinin 
Komprimelerioi 

Alınız 

l\ıiarkaya 

Dikkat 

ŞAŞ AL 
ve Jıaki ki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem iz mir halkına hali 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaşal suyunu lzmire 
• tanıttıran müessesemi.ı ayni zamanda lıtanbulun Şeh

remaneti ve Evkafın mührü altında getirten saf 
Taşdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz.. 

Umumi d posu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 
NAİIJ 

Zeytin yağı fabrikalarının 
nazar dikkatine: 

Ve Oerrah1 Kadıu Hastalıkları § -Telefon 2987 = 
-

• •• ,,. • ;. 'Ç' ., ·';\• ._.,· •• 'y .• !,'";.~ 

ürk 
Pazarı 
Hacı Süleyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim clolayısiyle Istau
bul Boyoğlunun yiiksek 
terzilerine diktirıniş en son 
moda üzerine manto par-

desu ve roplarımız gelıııişt.ir 

Meraklı ve menfaatini is
il tiyen hanımların kuınaş 

almadan ve terziye uğra

madan evvel bir defa ma
ğazamıza uğramaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaatçı Nafiz Mustafa ya-

Ticarethanemizde yerli mamulatından her boyda Avrupa nında N o. 3 
mallarından daha dayanıklı örülmüş ot yağ torbalarımız 
mevcuttur. Fiyatlarımız. kıl torbalardan daha ucuzdur. Arzu Hacı Süleyman mahclurnu 

edenler nümunesioi ticarethaneıpiz.de görebilirler 1&bş şera- :iliiiiiTiieilei~ioini:iiii3i2i7ii6~iiiiiim5Jinwc~t•~· 
itinde teshilat gösterilir. 

(zmirde Keten çarşı N o. 2 Karaoğlan zadeler 
Ticarethanesi P. 682 

Ağız tadı ile s bah kahvaltısı ve yemek yimek iıter· 
seniz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındı Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahsul, golus ayarında ve ona 

daha f ik bir derecededir. 
Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edilmiş ve her 

yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeytinine ihti 
tiyaç bırnktırmnmıştır. Hatta nefaset ve sağlamlığı bü · 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. 

Her bakkeliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve pe
rakendedir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada Dedea-
ğaçlı zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 756 

YAVUZ VB 
Tarih ve Yurt bilgisi dahil olmalt üzere 

ilk mektep kitaplarımız. gelmiştir. 
Izmir ve mülhakatında toptan satış hakkı 

kütüphanelerimize verilmiştir. _ .. .. . 
Satışta mümkün o\duğu kadar. s~bule ... gost~rılmeı -

tedir. Kitaplarını tamam almak ıstıyenlerın muessese-

ınize müracaatları. . 
Kouıoraltııula ın ektepli kiitüplıane~ı 
l kinci beyler sokağuıda 100 n urnarda 

)ravtt;t, kiitiip lıauo. i 
--:Drlj~f::;: 
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Ankara'da 
Halk iş idarehanesi , 

Polis noktası karşısında dairei mahsusa 

Telefon: 2037 

IZMIR POSTASI 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1mııuııııııııııııııııınrnrınıııııııınıııııııuım = == 

: zmirin iyi suları === 

- (1,5) DEiı~JCETJİK SU 
--

KOÇTAŞ 5 

=== 

------ === Ankarada: bilumum vekiletlerle ıurayıdevlet, kazanç ve = Satı~ UHH'kezi: Daşdurak ca.nıii altında 
bina vergileri temyiz komisyonları, gümrük ve inhisarlar ve _ 
iktisat dairelerile mahkemci temyiz ve ıair devairi resmiye = N O. (20) Telefon l~ 967) = 
ve husuıiyede görülecek her hangi bir işi olan veya ileride -
ol caklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek := Kimyevi ve Baktiriyoloji resmi rapoılan haizdir. = 
için ancak, - P. 719 = 

ANKARA' ~·..= ıenel~rden beri bu işle metgul olan ve İİİİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUlrullUIUllllllllUlllllU 
muntazam teşkılata mahk bulunan (HALK iŞ iDARE HA 
NE~I ne vermelidirler. 

Emlik ve emtia kumüsyonculuğu. yazı ve tercüme ve buna 
nmmasil bilumum işler yazıhanemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden işlere garanti gösterir.) P. 678 
~ ı ı ı nııı ı ııııııınıınınııınnıınnııııunnınnıııuın]ınıııııııııınııııııııınınııııııııııııııııııııııııınıınnmııııııııııııııııı 

1 kşehır bankası a i Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası = 

~ IZMİR ŞUBESİ ~ 

i
l ikinci koT;Kı-.:ı·O·rs~~ivar

1
23ğ63di Binasında :== 

Ber tiirlii Banka Muanıeli.itı ve Enıtea = 

§ omnsyoncu u u.. 5 

IMüsait şerait1e mevduat kabul edilir~ = Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı ~ 
· _ Afyon ve ıair emtia komüsyonculuğu yapılır. MaUarın f! 
- vürudunda sahiplerine en müsait şeraitle avans .~ 
_ verilir P. 586 § 
ııııııınıııınııııııııııınınııınınııınıımıımııııı! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111 
1111il1111111111111111111111111IJil11111111111111111111111111111111111111111111 f Ulllllllllllllllll l l lll l l l l l l l l l I 
1 Doktor : 
~ H F . § 1 • a rettın i 
§ lımir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı = 

1 Her nevi Rontken muayeneleri ~ 
ı . l.Jltra - Viol: v: Elektrik tedaviler.i ~ürüyemiyen ve 

~bılhassa aşıtık çocuklara talbıkı ve rontken ile 

2 Ke tedavileri yapılır. 
:= ikinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon 2542 

ıiiiiiııımıımınııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııuıııııırıııııımııııııııııııııııııııııııııııınııınıınıııııııııııııııı 

an'at - enilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, şapkalarınızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımlarını, rengi atmış koltuk takımlarınızın kadife· 
lcrini ve sair eşyalarınızı daima yeni bir halde gör· 

mek isteraeniz Ihsan beyin 

1 

Mefruşat 
Fesçi zade 

Telefon: 

M3ğazası 
A. Nihat 
2254 

Mefruıata mliteallik en son moda döşemeli< kadife 
gobelcn, logiliz ı..retonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, haıır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve sandalyaları , taban, otomobil. masa 
muşambaları ve saire bulunur. 

İzmir - Yolbede$tan 1'Vt1mara, 29 
P. 742 

Pulmosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
8 'OllŞİt 

için çok müe11ir ve şayanı tavsiyedir. 
Her eczanede vard;r· l (P 767) ı 

Muhterem Müşt4!rilerime 

10 TEŞRiNiEVVEL 

Hll~AL 
Kundura Kalıo Fabrika! 

Izınir : Şekercilcr(lo Numara 40 
Yeni seue için sureti mahsusada getirtmiş oldui• 

ık gürgenlerle ve fevkalade kurutulmuş ağaçlarla bel 
ve yeni modellerde kalıp imal edilmektedir t 
Müracaat eden müşterilerimizi her suretle memnuıı 

maktayız. P. 740 
1 Jlasan Belı<;et ve H üseyiıı Sad:,!-

Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 

Ki na Lütfi dir 
Her eczanede lınlnııur 

Türkiye Ziraat bankası lı1 
şubesinden: 
24 9 934 tarih •nde ihaleleri yapıJacığı 19 9 934 de 

dolu ~O 9 934 de Yeni asır 21 9 934 de Ticaret '' 
934 tarihi odc Milli bi lik gıuetelerinde ilin edilen Y' 
emv•linin müzayedeleri bir ay müddetle pazarlığa b 
mıştır. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve belediye~ 
ve sair masraflar müşteriye aittir. Kıymeti muhaJJJ 
iki bin liradan fazla :>lan emvalin ihaleleri iıtizana tı 
ihale 24 IO 934 Çarşamba günüdür. Talipler in ~ 
mubammenenia yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi~', 
birlikte mezkur günd• saat 14 30 da bankaya o>IJ' c 
ları. 4067 fsi' 
Dört memura Ke9eciJcr'dC 

ihtiyaç var 
Kazancı, imlacı. ambalajcı 

olmak üzre üç efendiye ve 
fabrikamızın yeniden açılacak 
lzmir ıatış deposunda bulun· 
mak üzre maaşlı bir efendiye 
lüzum vardır. 

Satış dtposunda bulunacak 
efendi, fabrikanın direktifi 
dairesinde hareket edecek 
ugari dört bi" lira teminat 

Kadı hanı' 
Memleketın en ,eıııl 

iyi hamamıdır. 
Hcrtürlü tertibatı 

kemmeldir. Nezafet ( 
haretine son derece 
olunur.Fiatlar: 2) 50 

Kadınlar kısmı, •' 
akşama kadar ı.ıçı1't~ 

Müsteciri de· iştıı1 

verecek ve teminat ııisbetiyük M • Ot 
tekliği nisbetinde maaşverilir. anısa ~ 

Bakkaliye, burdavat ve tu Müsteciri: SALl t 
hafiye gibi bir iş sahibi bu· lımirde en ferahli, t, 
luoması şartile udemiş. Tire, YJCUZ otel Manisa otel' 
Bayındır. Kuşada11 ve Bur· aefa misafir kalan daiıı' 1 

durda fabrikamızın toptan sa· terisi olacaktır. 
tışlarda yaptığı tenzilatı tek Fiatlar 25 3j 50 Jıd 
şişeler~e ya.pma.k . şartile ma- Adres; K~çecÜerde ı 

İstanbul İstim Boya Fabrikası 
şala muaıessıle ıbllyacı vp ~. naması karşıııraınnd•· 

.• Arzu gösteren zevata gönde ••------" ~~--'"-· 

Ö 
receği teminata göre maaş veri n·kk t 

na verip boyatmalısınız tedenberi mazharı teveccü.bünüz olan mağ ~zamı bu kerre l kf T . t 'kt 1 I 8 
Boyasının güzel ve sabitliği, eşya üzerine verdiği tevıian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya naklettim. e~~· ~~İd· ~lmınt d1

•
0 mı arı e Yanımdan ayrılan 1'j 

z rafeti ancak işteki mahareti ve son sistem makine· Gerek beynelmilel 9 eylül panayırında takdir He seyrettiğiniz ıe 1 
.. 

1 arı me 
1 ır. . Vlehmet Ali efendi ~ 

B karyola ı-eşitleri ve teminatlı soaıyaları ve divanları ile her Muracaat mahalli: ti' th o' lerinin ameliyatı iledir. u işlere mukabil aldığımız .. T • • • • • Nazilli Madran rakı fabrika na care anem 
ücrette bir masraftır.Çalışma ücreti almıyoruz. Herkesi turlü portatıf eşya çeşıtlen ve portatıf karyolaları bulacagı· M .. d" 1 .. - .. P 792 para tahsiline mezuP 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyorum. nız gibi, nikel, nikelij, bronz nzerine her türlü mobil ye ıipa. u ur ugu . <ilğını ilin ederim. 

1 1 d rişi kabul eder ve günü gününe siparişatımı teşlim eder ve 8 h - 1 Abacı oğlu hannıd' 
zınir: Kemeraltı ğ· cJi kaıhve kar~ısı No. 8 mahalline kadar bili arıza ıevk.ederim. Ayni zamanda bü- a çavan ara şal ve Istanbul meO~ 

P. 757 tün sergilerde birinciliği kazaııan doktor Hdlil uezai bey S J A f tarı deposu sahibi l" 

ml!lllly•ı. •y•a·m•ell!lk•.•t•e•m•ı·z-gı•. yll!llı·o•m•e•k--Al!ly•dll!llı-•d•e-ı· -
01
--- ü fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolaları, so~~aladrı ve e am • • • • I'· 

ıd 
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1 b. 'htı' aç ı'se ı'yı· sulu u"rliig· u .. nden· l k . b 1 d ge avzası a ıçavan arının -nası ır ı Y • toptan oma !izere satılır. Fıı1tlar rek•bet ka u etmez e .. .. .. .. •-•·---• 
temiz bir hamamda yıkan · 5 10 934 tarihinden 30 8 934 recede ehvendir. Muhterem m,üşterilerimin hertürlü mobilya byuıünu gudld~~lcnf vke yalnız b~ A J tıı' 

k t b. tt• t 'b' k d Öd . k 1 "h . 1 . k - . - avzanın egı a at gayreti ce sa J ma a ır zarure ır. arı ıne a ar emışten iz ve aryo a ı tıyaç arını temtn etme uzere yenı magazama f d kA I • . 1 T k' . ..,,• 
Bunu nazarı itibara alan mire nakledilecek tütünün be· teşrifi etini rica ederim. ve t •.ar ıg . e 1 lir tıycbnın B. \ SML\ HAN l1J 

Keçecilerde : ber tonundan 900 kuruş üc- Yeni Kavaflar çar•ısı 29 numara Lüks mobilya en w ennı len 10
"
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Hamamı 4 7 B 
ğazasın1ı& mevsimlik partiler (arı szimet dolayısile 

DERECE ve bu meyanda bı r çok yeni acele satılıktır. ~ 

Nı mükemmel mefruşatle, Aletler de gelmiştir.. Müracaatmahalli S• 
asri teşkilitle bugün mem· Mallarıot mevsimlere takıim oteli müd_::_:i. ~ 
leketin en güzel hamamı etmek suretile her zaman =:::=:=== --
ba~nu~t~;:;u:~lkımızın t•ı· 4 5 DERECE a .r an d:!ı::·:;n:,a.:~:; g~;~~u::i lçfilecek en ıeıt~ 
riflerinde göreceğ;, memnun derhal imha etmcği usu• edi- oça sıı1 
kalacaklarını kayda lüzum Rakıları Üziiın Hakılarıdır, Sılılıidir. nen Avai bey ancak bu dürüst ~ 

P 777 hareketiledirki Eae havzası dur. Hazmn kolaylı ı.1 
görmem. . s k 6 

' Müsteciri: ALt RIZA İkinci Sumadan Yaınlan 43 a 1 z bahçavaolarıoın sarsılmaz iti lçimi gayet leziı f~ J 
Derece Rakısı madını kazanmıştır. Bu suya devam 

Aydın demiryolu umum mil Bilmiyenlere değil; fakat vücutça çok fayd' 
dülüğünden: Uakısr {Jcnzluğ·u İtibarile Şayanı ~ravsiyedir müşterilerini bu yeni mallar· b ~ 

§ 2 8·1934 tarihinden Tet· dan haberdar etmek maksadile mektedir.Bu bir ',P• 
rinievvel 1934 ıonuna kadar Mürncaat A-Iahalli; . Nazilli Madran Rakı. Fabrikası keyfiyeti saygılariJe ilin eyler. Kemeralh caruii 1'• r• 
Dinard o Denizliye taıınacak Miidürlüg""ü. Hisarönfi "Meram,, tohum No. 1 gO 
üzümün beher tonundan 500 mağazası Telefon "3478,, Telefoo: 31 ( 

kuruı ilcret alınır. ·---------------• s _ P. 770 P. 62J .J .......... ~ ... t.................. ~ 


