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Marsilya Suikastı ,. ....... 
Veliaht 11 Yaşındaki Peter Hz. Kanun Mu
l ~ cibince Yugoslavya Kıralı ilin Edildiler 

Ankara'da Şenlikler Durduruldu 
~- ~. -~ -1 
' 

Alekıandr lıazrJlerinin lllQ,ftbul'u ziyaretlerinde 

Mütet·efJa M. Barıu'nun 

llk Haber: 
Manilya 9 (A.A)- Bura

ya muvasalat eden Yugoı 

lavya kıralı Ah: kaandr Hı. bir 
ıabıı tarafından atılan kur
ıunlarla öldürülmllştür. Mü-
tearrıı da derhal mukabele· 
ten atılan k .. rşunlarla öl-

beraber çekilen bir reıinaleri ••• 

son resimlerinden biri 
müıtllr. Karal yaralandıktan 
ıonra bir miiddet yııımıı · 
tır. Rırahn refakatinde bu· 
lunın Franaız hariciye 
nazarı M. Bartunun da 
ahlan kaııualarla kolu kırıl · 
mııtır. Vak'a ıu suretle ce· 
reyan etmiıtir: 

Kıra) ve maiyyetini teıkil 
eden zevat otomobillerle 
Boraa meydanına muvasalat 
ettikleri zaman açık bir 
otomobilde bulunan bir çok 
ethıı, kıralın üzerine müte· 
addit defalar alet etmiıler 
dir. Üçllncü arabada bolu· 
nan bir jeneral yaralılar me
yanındadır. Katilin Yugoı-

Hergün 

12 

Yugoslavya kıralı ilan edilen 
11 yaşında Peıer H:, 

lavyah olduğu zannolunuyor. 
Halen logilterede bir kol-

işsizlik; F ranıız hükumetini de işsizlere iş olsun diye in
şaata ıevketti. Resimde; bu maksatla Pariı civarında in
ıaıına başlanan yeni istasyon binasına Başvekil M. Da
mer2'in temel atışı görülüyor. 
~··"""'"""""-~~ ............... ,~~ 
lejde bulunan Yugoslavya Yugoslavya kırahna ablan 
V r liabtı 11 yaıında bulunu kurşunlardan biri ;. kalbine, 
yor. diğeri de karnına isabet 

Y ugoılavya kıralının kat- etmiştir. Kıral derhal beledi· 
linin, Yugoslavya dahili va- yede bir divana nakledilmiı-
ziyetinde veya beynelmilel seade ibzal olunan ihti· 
vaziyett~_!esir yapacağını mamlar faideıiz olmuı ve 

Kaiil ; Zağrep'lidir. Kıral ve Kıraliçe geçen sene Zağrep'i ziyaret 
ettikleri vakıt geceleyin şehir lıöyle donanmış ve halk lıöyle tezahürat 

;yapmıotı. Ne tezat ? .. 

tahmin henüz vakıtıız olmak 
la beraber cinayet ve M.Bar 
tunun yaralanma11 Londra 
diplomasi mabafılinde derin 

!heyecan tevlit etmektedir. 

İsabet yerleri: 
Marailya 9 ( A.A)- Havas 

Ajansı bildiriyor: 

kıral ölmüştür. Orada hazır 
bulunan zabitler ağlıyordu. 

M. Pietri ile Fransız me
murları elim bir heyecan 
içinde kalmışlardır. Bir tile· 
car olan katil Petruı Kale · 
men 1899 da Zağrep'te 
doğmuştur. Jeneral Jorj'dan 
- Devamı 2 ı nci sahifede-

ın IDerke • ı llı:nı1t1r. Re , , ıı 0 an Lizbon ıehrindeki 
ll1Dıda11 ,,::k~ııb d1.•iın .. nıtllnde kAin olan 

1 
• nal ıoıterlyor. 

t ) 
Sahife lagiltere Ziraat nlıırı M. Eliyot; hem ıüt 1 :ıarfediyor. Resimde niıırı bir ana mekte-

iıtihlikitını artırmak, hem de çocuklara biade çocuklara ıilt propağandaıı yaparken 
ucaı ıtıt tedarik etmek i~ID bllyllk faaliyet 1örB7oıuı. 
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-Baştaraf• 1 inci sahifede-
başka ikiıi kadın olmak 
üzere beş yaralı vardır. 

Heyecan 
Pariı 9 (A.A) - Marsil

yadaki ıuikat havadisi fev
kalAde bir heyecan tevlit et· 
mittir. Gazeteler busuıi nus· 
halarla haberi Paris halkına 
bildirmişlerdir. Gazete idare · 
hanelerinin önllne toplanan 
ebali büyük ~bir hayret ve 
nefretle hadiseyi mevzuubabs 
etmektedirler. Bütün bayrak· 
lar matem alameti olarak 
yarıya indirilmiştir. Meb'u
ıan meclisi koridorlaranda 
meb'uslar ve bilha11a k11a
lın huıuıi doıtu olan doktor 
Pesen meyus bir haldedirler. 
Doktor kıraldan bahseder
ken, " Muharebe esnasında 
okadar büyük tehlikelere gö· 
ğüı germjştiki, inıan onu Ö· 

lüme karşı mücehhez zane· 
derdi. Kıral Alekaand11ın 

vefatı yalnız Yugoslavya için 
değil pek ~evdiği Fransa 
için ve belki de bütün Av· 
rupa için tamiri kabil olmı
yacak bir ziyadır. ,, demiıtir. 

Polonya büyük elçisi M. 
Slapovaki ve Amerika büyük 
elçisi M. Trauı hariciye ne
zuetine gelerek kıral Alek· 
aandr ile hariciye nazırı M. 
Bartunun vefatından dolayı 
taziyette bulunmuılardır. 

Taziye 
Brüksel 9 (A.A) -- Kıral 

Yugoslavya sefaretine, sara· 
yı kıralı mareşalı Kont Bor
net dö vaayi göndererek be· 
yanı taziyt t ttmiştir. Hui 
ciye nazırı M. J ara par da se· 
farete giderek taziyette bu· 
luomuştur. 

Kıraliçe 
Parıs 9 (A A) - Yugoı 

letvya karaliçeıi Mari Bezan
ıona muvasalat etmiştir. 

Kendisini istikbal edt n vali 
hadiseyi haber vermiştir. 

Paris 9 (A.A) - Yugos· 
lavya kıraliçesi Bal'darı 
Bösanıona gelmiştir. Beledi
ye reisi kendisine müliki 
olarak emiı )erine imide ol 
duğunu bildirmiştir. 

TafsilAt 
Marsilya 9 (A.A) - Sui· 

kaıtin tafsilatı •t•ğıdadır. 
Yugoslavya kıralın!! yapı· 

lan suikast kual ile maiyeti 
Borsa meydaoına muvaaalit 
ettikleri zaman vuku bulmuı· 
tur. Birinci otomobilde kıral 
Aleksandr ile M. Lui Bartu 
ve Jeneral Jorj bulunuyor· 
du. Atılan kurıunlar bunla 
rın her üçünede isabet et· 
uıiştir. 

Bir ıahis halk arasından 
anıızm fırlayarak otomobi· 
lin çamurluğuna atlamış ve 
otomobilin y.enında at Oze· 

rinde durmakta olan kayma· 
kam kendisini 'kılınçla yere 
sermeden evvel kıratın üze· 
rine bir kaç el ateş etmiıtir, 
Kdınç darbesile yere düşen 
katil ateşe devam ederek 
iki polis memurunu ve ikiıi 
kadın olmak üzere halk ara· 
ıından üç kiıiyi yaralamıı· 
tar. PoJiı ve ıüvari müfreze 
leri katili linç etmek istiyen 
halkı zorlukla tutabilmişler· 
dir. KatiJ Yugoslavdır. ismi 
Patrus Kalemendir. 1898 de 
Zagrepte doğmuştur. Meale 
ği ticarettir. Üzerinde ma 
yıı ayında Zagrepte verilmit 
bir pasaport vardır. 28 9 934 
tarihinde Vallorbe'den Fran· 
saya geçmiıtir. Kırah hamil 
bulunan otomobil belediyt-ye 
doğru yoluna devam etmiş 
kalbinden ve karnından ya
ralanmı~ olan kıral belediye
ye muvaaalit eder etmez 
ölmüıtür. 

K1ralın gözlerini; orftda 
mevcut ve derin bir heyeca· 
na düşmüş olan bir kaç şah · 
ıiyetin önünde Buıdö Ron 
belediye reisinin karısı ka · 
patanıtır. Kırahn c11edi şim 
di belediye salonlarının bi
rinde geniş bir divan llzerin
dedir. Karalın yüzü sanki 
uykuda imiı :gibi sakindir. 
Kualın iki tarafında iki ki· 
ti selim vaziyetinde bekle· 
mektedir. Halının Ozeri çi
çeklerle doludur. Odanın bir 
köıesinde ak saçlı bir ihti
yar ağhyor. Bu Alekıandra 
çocukluğundan beri hizmet 
etmekte olan uıağıdır. 

Harıciye nazırı M. Bartu 
kolunu kıran kurş.1n çıkarıl
mak üzere hastahaneye nak· 
ledilmiıtir. Kendisinin yaraıı 
bidayette ağu zannedılmi

yordu. Fakat kıraldan bir az 
ıoara o da ölmüştür. Binler· 
ce halk belediyenin önünde 
bekliyor. Hepsinin yüzünde 
derin bir elem okunmakta
dır. Bütün bayraklar yarıya 
indiril mittir. 

Polis tarafından meydan-
daki kulübeye ibtizar halin
de nakledilen katil bir az 
ıonra ölmüıtür. 

M.Löbrön 
Paris, 9 (A.A) - Reiıi 

cumhur M. Löbrön kıral 
Alekıandr i!e M. Bartunun 
cesetlerini selimlamak üzre 
bu akşam Marailyaya hare
ket etmiıtir. Kabine meclisi 
M. Bartunun ailesine, hü
kumetin taziyetlerini bildir-
meğe adliye nazırı M. Şe
ronu memur etmiştir. 

Belgradı ihbar 
Parla, 9 (A.A) - Hari

ciye nezareti suikaıh der· 
bal Belgrat bük iimetine bil
dirmiıtir. M. Dumerg, bu 
münasebetle ve milli matem 
kararı vermek üzre kabine 

ide içtimaa davet etmiştir. Petroskalemen, evvelce Belgratta Radikal olunmaktadır. 
1 

Cesede selam fırkası nazırlarından Nidorfer'i ()idürerek Bütün Yugoslavyade ürfi idartı ıro' 

Marailya, 9 (A.A} - M. 
Bartunun nakledildiği baı · 
taneden evveli yalnız bir 
kolu kırıldığı için vaziyeti 
pek vahim görülmemişti. 
Fakat ameliyat eınaaında 
ıeylanıdem vukubulduğun
dan kendisine kan zerkedil
miş, fakat nazırın her an 
daha ziyade zı.yıflamaaına 
mani olunamamıştır. M. Bar· 
tu ıaat 17,40 da ölmiiştür. 
Bu ölüm hudutsuz yeni bir 
heyecana sebep olmuıtur. 
Ölüm haberini Kaaebiye 
caddesine asıJan ilindan 
haber alan halk hiddetten 
köpürmüştür. Bahriye nazırı 
M. Pietri ile belediye reiıi, 
umumi emniyet müdürü, ce 
neral ve amiraller cesedi 
aelimlamağa gelmiılerdir. 

Marsilya'da 
Pariı 9 (A.A) - Kıral 

Alekaandrın katli haberi 
bütün Parista tavsifi imkin-
ıız heyecen uyandırmııtır. 
Betbabt kırah karşılamak 
1çın hararetli hazarhklar 

yapmakta olen belediyede bu 
heyecan pek büyük olmuı
tur. Her tarafta bayraklar 
yarıya indirilmııtir. 

Şüpheli ldi 
Pariı, 9 (A.A) - Kıralı 

öldüren Petrus Kalemen, 
Yugoslav polisi tarafından 
Fransız polisine bildirilen 
ıüpheli eşhaı meyanında bu 
lunuyordu. 

Kıraho muvaaalatı müna
sebetile çok sıkı tedbirler 
alınmıştı. Otellerin bütün 
kuyudatı tetkik edilmit ve 
bertarafa şüphelilerin fotoğ· 
raflarile birllkte iki yilzden 
fazla tamim gönderilmiştir. 

İngiltere' de 
Londra, 9 (A.A) - Kıral 

Fransız Reiıicümhuru M. 
Löbröne, M. Bartunun ölüm 
münasebetile bir taziyet tel-
grafı çekmiştir. 

Sir Con Simon Yugoslav 
ve Franıız ıefaretlerine iİ· 
derek taziyetlerini bildir· 
miştir. 

Ankara' da . 
Ankara 9 (A.A)- Yugoı· 

lav kıralı haşmetlu Alek· 
sandr hazretlerine karşı ya· 
pılan suikaıt havadisi, An· 
karada büyük bir heyecan
la karşılanmı~tır. 

Marsllya su 
ikastl hak -
kındakl son 
gelen haber 
ler 11 inci 
sayfamızda· 
dır. 

Macaristana kaçmış olan adamdır. edilmiştir. . ....... 
Hariciye 

Bayraiını Yarıva indirdi 
Ankara, 10 ( A.A ) - Yugoslavya kıralı Alekıandr 

Hazretlerinin feci bir surette vefatı dolayısile bugün Ha 
riciye Vekaleti matem alimeti olarak bayrağı yarıya indir· 
miş ve ıehirdeki muhtelif mebanide bulunan bayraklar 
kimilen kaldınlmışhr. Diğer bütnn şehirlerde de bu ma
teme iştirak edilmektedir. 

Fransız Torpitoları 
Gardenparti Geri Kaldı 

Istanbu 10 (Telgraf) - Fransız torpitoları yarın (bugün) 
limanımıza geleceklerdir. Torpito zal.itleri ıerefine verile· 
cek gardenparti Yugoslav Kralının ölümü dolayiıile geri 
kalmıştır. Torpitoları halk ve bahriyelilerimiz gezeceklerdir. 

Fransız Amiralı Rivet Seddülbahire çıkarak Fransız me
zarhğına bir çelenk koymuttur. 

M. Bartunun Cenazesi 
Çok hazin bir merasimle 
kaldırılarak def o edildi 

Paris (Hususi Radyo) -
Marailyada ıuikaata kurban 
giden Hariciye Nazırı M. 
Bartu'nun cenazcıi merasim· 
le kaldırılmıştır. 

Cenaze alayı çok hazin ve 
elemli olmuı merasimde biltün 
bük uaıet erkanı ile askeri 
kıtaat hazır bulunmuştur. 

Asiler Teslim 
Oldular 

M .ldrit, 9 (A.A) - Sanla 
Katalina dağına sığınmış 
olan asiler teslim olmayı 
teklif etmi~ler ve Libertat 
kruvazörünün ateşi kesmesi 
ni dilemişlerdir. Asturiyasta 
aıiler . 52 neferi taşıyan bir 
kamyonu dinamitle havaya 
atarak neferlerin hep birden 
ölilmüoe sebep olmuşlardır. 

Ceneral Batet asilerin b• 
rındıkları barakaların üzeri· 
ne ateş açmak emrini ver
miıtir. Bu dört barakadan 
ikisi tutuşmuıtur. Asiler bili 
içindedirler. Diğer iki ba
rakada bulunanlar tetlim 
olmuılardır. Grevciler Sebi
ledeki tarihi Tırinidat kili-
sesını yakmışlardır. Saat 
22-de Madritte sükun vardı. 

M. Titulesko 
Bükreı 10 (A.A) - Sina

iada düa akıam ıaat 23 30 
da aıaiıdaki tebliğ neşre
dilmiştir 

Başvekil M. Tataresko 
M. Tituleıko ~ raıında anlaş-
ma haııl olmuıtur. Esasen 
evvelisi gllnü ko.nuşmalardan 
ıonra M. Tituleıko kat'i ce-
vebını bugü vuecegini ıöy· 
!emiştir. Son hadiseler do
layııile M. Titulesko hemen 
müsait bir cevap vermiş 
ve haciye nazırı ııfatiyle de 
yemiş etmittir. 

M. Bartunun mezarında 

nutcı klar ıölyenmı ve vata
na 40 sene hizmet ettiğin· 

den bahsedilmiştir. 
Cenazeye bnrmeten dün 

gece tekmil Fransada elek
trikler bir dakika için sön
dürülmüştür. 

Sokak 
Muharebeleri 

1.'ekrar Basladı 
' Madrit 9 (A.A)- Bugün 

oldukça ~esRiz geçtiği halde 
öğldden sonra ~ebirde tekrar 
sokak muharebeleri başla· 
mıştır. (Bir çok yerlerde 
bombalar atılmı~tır. Şehrin 
iaşesi gittikçe güçleşiyor. 
Yiyecek taşıyan arabalar 
hazan ate~e tutuluyorlar. 
Orta ist11syonda sıkı hi r 
çarpışma. olmu~ ve altı kişi 
ölmii~, bir çok kimseler de 
yaralanmı~tır. 

Puerta. Del Soldada ayni 
ırn rette bfl.diselor olmuştur. 
Asturiya.da ordn ilerlemek
tedir. Palonciya yakınında-
ki bir köyde asiler bir kış· 
layı uçurmuşlardır. Sivil 
muhafızların çoluk çocukla· 
rını kesmişler ve hir öksüz 
yurdundaki çocuklarla ra· 
hiplerin çoğunu öldürmüş 
!erdir. M.adrit ile hudut 
arasındaki şimendiferler ye· 
niden işlemeğe başlamı~tır. 
Yabancı gazt\teledn memle
kete girmesi yusktır. Di
vanıharpler işe başlamıştır. 

---·~------İhtilal Kurbanla1·1 
Madrit 9 ( A.A) - Diin 

akşam çıkarılan bir istatistik 
ihtilil kuı banlarmın 500 ölü 
ve 2000 yarahdan ibarat ol
duğunu gösteriyor. 
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Yugoslavya kırılı tiS· 
vefatı münaseb !liyle,t•1111 

ve belediye reiıimiz rd" .~ 
tin beyle lstanbul kua>•~k 8 

nın Halis paşa Yugoı 
konıolosuna taziyette b~ ve 

' dul ar. • • • • • _.,.,, k 

Gırtlaiı kelu 
miş bir cest!" 

bulundu e 
Is tan bul, ı o (T elgr•nlh 

Zabıta, Karacıahaıet oıe " 
lığında gırtlağı keıildJ~:~ 
ceset [bulunmuştur. t' 
yeti henüz teJpit edil~oı~ 1 

bu cuedia katili şıd t 
aranmaktadır. 

• - • ......./ıı 

Veliaht Jı1:1 
( ıy 

Bn ffil 11 hareket e 6 
~ ( 

htan bul, 1 O (Telgt• ~e 
Eyupteki lsveç Liıtilc ~· 
rikaıını ziyaret eden D 
Veliahtı Güst.ıv Hı· ~b 
(bugün) Vaalond v•Pıri 
İzmire hareket edece~1 ~in 

.. - • __.... b' 

F astan as~.: 
•ul 

Bekleniyoi,a 
lld 

Barselon, 9 (A A) ../ ~t' 
iyet değiımemittir. f air 
aıker gelmesi bekfe~t 
Curaarteıiodenberi 8• G 

I 
da 2000 den artık ('C 
tevkif edilmiştir. S• w 

·ı . . ı".eı • 
aıı erıoı sorguya Y ~ı ı 

olan divanıharpler ~ 

işe başhyacaklardır. fllfl 
vaaıharplerin ölüm ct

1 

hükmetmeleri ihtiDJ•\ 
cindedir, deniliyor. 
lonya., dahiliye neı•'' 
yapılan araşhrmad• J 
kadar tüfek 8 sandık 

·bomba 125 sandık ~ıb 
dahada bir çok ıilı 
geçmiştir. 

Kiralık 141:1 

ikinci beyler 101''~1 
müzayede salonu k•'f te 

76 numaralı Üç katla• :~i 
rik, bava gazı ve •11 ,k~ 
tını havi içi ve dışı 1 ıg 

·r~ 
yalı çok kullanışlı b• tı 
kiralıktır. f 

1 

Talip olanların G3,ııu 
da karakol ittisaliod f' 
numaralı haneye &JJO e 
ları lazımdır. 
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An'ane 
emleketi 

mem·13 

leketidir, her şey an'ane mu· 

1cibince yapılır. Bu resim 
Lort Hanvort isimli bir isti· 
naf mahkemesi azasını gös· 
teriyor. logiltere'de muha
keme esncsında • on'ane mu
cibince - hakimlerin kıyafeti 
işte budur. 
""""~----.............. ~ ..... 

rşıyaka 
tihabatı 

1 ı TE RINIEVVEL 1 4 

Yeni Sırp k ah 
Hen uz K ocakta~ ke Feci Bir 

Kaza Geçi m·şti --·-· 
Aleksandr HRır~tleriuin 

katli üzerine Yugoslavya 
kıralı ilan edilen 11 yaşındaki 
Piyer veya Peter hazretleri 
henüz kucakta bir mini, 
mini iken kıraliçe hazretleri 
kendisini sarayın balkon un· 
da hoplatarak okşıyordu. 

Nasıl oldu, ne oldu, çocuk 
kıraliçe hazretlerinin elinden 
kurtuldu ve boşluğa doğru 
uçmıya baıladı. 

Ölüm muhakkaktı. Çünkü 
sarayın balkonu 10 metreden 
fazla yüksek bulunuyordu. 
10 metrr.den sukut ise, dü· 
şeni oldürmiye kifi idi. 

Kıraliçe valde o kadar 
müthiş bir çığlık kopardı ki 
aşağıda sarayın kapısında 
nöbet bekliyen neferin naza
rıdikkatini celbetti. Neler; 
aşağıya doğru müthiş bir 
sür'atle sukut eden çocuğu 

görmüıtü. 

Nöbetçi askerin silahını 

yere atmasile çocuğu kavra
ması bir oldu. Yugoslavya 
kırahnın ve kıraliçesinia ye· 
gane yavruları y~re düşme· 
miş, neferin sert kolları ara· 
sında ölümden kurtulmuştu. 

Bu hadise; ~derhal bayılan 
kıraliçeye ve telişln koşan 
bedbaht kıral Aleksadr 
hazretlerine bildirildi. Sa:. 
rayda biran için kopan telaş 
fırbnası derhal sürur dalga· 
larına munkalip olmuştu. 

Neferi içeriye aldılar. Kay· 
dihayat şartile saray zabiti 
ve veliaht Peterin hususi 
yaveri tayin ettiler. Ailesi
ne de büyük bir mükafatı 
nakdiye verdiler. Veliahtın 
hususi yaverliğine ve saray 
ıabitliğine tayin edilen sabık 
nefer; Petr1r hazretlerile da· 
ima beraber bulunuyordu. 
Şimdi efendisini veliaht ola 
rak götürdüğü Lorıdradan, 
hazin bir münasebetle kıral 
olarak Belgr da getirecektir. 

atb 
i tyo 

Karşıyaka belediyesinin 
doğum, ölüm, nüfus gibi iş 
ler içinmatbu kaat yoktur. 
ihtiyacı olanlar gün kaybe· 
derck ve masarif yaparak 
lzmire iniyorlar. E kiden 
muhtarlarda bulunurdu, şim 
di belediyede buluom k la· 
zımdır. N zarı dikkati cel· 
be deriz. 

• •••• 

Vur 
Abal ya 

Kış baş 

ladı de· ~ .. ~ ... ~~ 
mektir .. 
Kış baş· 
ladı de· 
mek kö· 
mür der 
di baş· 
Jadı de 
mektir. 

Kömür 
derdi başl-.dı demek te fu. 
karanın hali harap olmıya 

başladı demektir. 
Ve nihayet bütün bunlar 

belediyenin fukara halka kö
mür dağıtfllası günlerinin 
pek yaklaştığını gösterirler. 

Şehir Meclisi yeni seçildi. 
icra 11Jevkihıe geçecekler 
henüz belli olmadı amma 
yenisi işe bsşlayıncıya kadar 
eskisinin faaliyet halinde 
olduğu da işikardır. Bu ıe· 
beple eski, yeni, hepsine 
ikisine kaydile bitap ediyo· 
ruz: 

Fukara kömürü içid vak· 
tile davran. ileride ııkışır, 

haklı hücumlara uğrarsıa. 

Kömür işini şimdiden temin 
etmezsen saoa da, fukara· 
ya da ol cak şudur: 

Vuı Abalıya .. 

Büy .. k 
Böc kler 

ık el ""~-...-~A~ ... A~-~ ...... ;ı ... ~-~~~~iD indi.. Bu suretle hareketin nesine yapıımış bir halde olan kayalık bir buruna yaklaşınca hemen kıpuyu 
siıı• - 32 _ en büyük fayd~sı, korsanla· bulunan Karakorsaoı göre· 'doğru yüzdü. itti ve içeri girdi. içeride 

•kat, rtıüthi . 
Yacı h' ş bır uyku 

ısaed' 

l.. alsıa k ıyordu G'' 
rı ur oz ti ltlaşnıışt ı Ş~dannuş gibi 

0ııİIP•nıyord , endiliğinden 
1 ~.alı u. 
k ,r:-Yuınaınak . . 

~ • /tket •çın bin bir 
~atbı 1i b· Yapta, Nllfilc K r r,· Iraz bı " CD· 
e ıd 'juya dal ratsa derio bir 
~·t' fağe kalkt~~a b. Yalnız 
~lı bl'ılb i uykuy:• d z:oıan ken-

1 b.~luyordu. ~ a mu.ka-
~ c,ol llluddet k unun ıçin . ,•un biraz f alktı. vakıa 
.ıhO:~at az •ydası olde 

oılV'. zaman ' 
ı ıe baıtırına.. sonra uyku 

ga baıladı. 

YAZAN : F. Şemsettin 

Sarıoğlan nihayet kam 
~ını .kınından çekti, göksü 
u.z~rıncle, sivri ucunu çene 
sının yakıoına getirmek 
üzere bağlcdı. Bu suretle 
uyuklamağa başlıyarak başı 
öne düşerken k m nın ucu 
çenesine dokunmağa b şlrıdı 
ve S rıoğlan uykuy bu 
suretle g lebe ç resini bul· 
du. 

ikinci kaptan gelince: O 
bir şeytan gibi ve biç uyku 
aliiimi göstermiyerek bin 
bir şeytan dolabı kurmakla 
meşguldü. 

ra boğulduğu :zannını ver· mediler; onlar Karakorsönı Bir saatlık bir g yretten bulunan bir ihtiyar kadın 
mekti. gemiden uzaklarda arıyor· sonra, ku k yahklara yak· Karakorsanı pek acip kıya·· 

Karakorsan müthiş bir larcL. laştı ve bir kayanın üzerine fette görünce çok korktu. 
yüzücü idi ve su içinde ya· Korsanlar bir müüdet bek- tırmandı. Çünki karşısında bfıkiimet 
rım dakika durmak onun !edikten sonra Karakorsanın Buraları Karakorsan ka adaml rı tarafından takip 
için güç bir iş değildi. De· boğulduğuna hükmettiler ve rış, karış bilitdi. Fakat ge- edilen bir haydut olduğu 
niz içinde ilk iş olarak; gü · kendi işlerine bakmsağa baş- cenin karanhgı ona takip kana tını hasıl etmişti. 
zel kızın kendisine verdiği )adılar. edeceği istikameti s klıyor~ Kadın, bu meçhul adamın 
bıçağı kullanmak ve bağla· Arada~ bir müddet geç· du. beliadeki tabancayı çekeme-
rını ke mek oldu. ti, Karakorsan korsanların Çıkttğı yer tenha idi. Ka· sini bekliyordu. Fakat Ka-

Korakorsan bu bağlardan artık denizden bir şey ara· rakonan bu pek kıymetli rakorsan böyle hareket et· 
kurtulunca s .. ri bir hare- madıklarına emin oldu; de· dakikaları boşuna sorfetliği medi ve hemen: 
ketle denizin yüzüne çıktı. nize daldı, bu usul yüzme· kaoaatında idi. Fakat bir - Bir atımz var mı? Di· 
Fakat Sanla Marya konan nin verdiği azami mesafeyi köşeyi dönünce genişçe dir ye sordu. 
gemisine uzak düşecek şe· kazanarak gemiden uzaklaş· vadiye girmiş oldu ve bu Kadın korku ile 
kHde değil, bilakis gemiye tı, bu hareketi bir kaç de- vadide bir ışık gördü. He· - Ne ''erec~k, ne de sa· 
doğru yüzdü. Bundan mak· fa daha tekrar ettikten son· men bu ışığa doğru koş tacak c.tım yok. 
s t geminin teknesini siper ra artık kurşun menzili mağa başladı. - Devem ed~cek -
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SEHIR P STASI ... 
Maarif Vekllinln Tetkiki eri Veliaht 18 yaşında bir katil 

Memlekette yalnız bir 
kız lisesi kalacak 

Hazretleri 
Geliyor 

Leylinın katili ıen 

rnın. 

Başım İ>öndü, Kendimde' :~;~ 
Geçt!~· Onu Istemiyere' ~~':: 1 ...... 1 

Maarif ,,ekili diyor ki: " Bizim kız çocukla
rımız için Lise tahsilinden önce Enstitü 

Diln lzmir vapuru ile lı
tanbuldan Veliaht hazretle· 
rioin mihmandarları Hüsnli 
Rıza paşa, Hariciye Vekileti 

birinci daire şefi Hulüıi Fuat 
Tugay ve Şefkat Hulüıi 
beyler şehrimize gelmişler· 
dir. Bu ıevat Izmirpalaıa 
misafir olmuşlardır. Veliaht 
hazretleri de Cuma gOnü 
lzmirde bulunacaklardır. 

Oldürdüm, Diyor yorn 

miştim. Leylayı alac~ 
onunla evleneceğimi • M 

dim. Beni serbest bırP 

Dolaplıkuyu mahallesinde 
Selimağa sokağında nişan
lısı Leyli hanımı öldüren 
Nihat efendinin tahkikatına 
üçüncn istintak hikimliği 
tarafından vaz'ıyet edilmiş
tir. Hadise, henüz 17, 18 
yaılartnda olan genç katilin 

tahsili lazımdır." 
Maarif vekili Zeynelabidin 

bey dün de şehrimizde tet• 
kiklerine devam etmiştir. 

Vekil bey sabah erken
den beraberinde Maarif 
umum müfettişlerinden Hik-
met ve kalemi mahsus mü· 
dürü Nihat beyler olduiu 
halde erkek Muallim mekte· 
tebine gitmiştir. Zeynelabi-
din bey mektebin liburatu
arlarını, konfarans salonunu 
ve bahçesini gezmiş, talebe· 
ler ders zilinin çalmaaı üze· 
rine sınıflara girdikleri es· 
nada deralere girmiştir. 

1 

Mektep müdürü Refet bey 
vekil beye mektebin ihti· 
yaçları hakkında izahat ver· 
dikten ıonra Vekil be) 
Karataş ortamektebini ziya
ret etmişlerdir. Orada mek· 
tep müdürü Hüseyin Avni 
bey Vekil beyi karşılamış
hr. Vekil bey lielettayin 
bir sınıfa girmiş; muallimin 
hkrir ettiği dersi dinlemiş 
ve ıonra talebeye sualler 
ıormuştur. Ortamektepin 
teftişi liakal bir saat de
vam etmiştir. Ortamcktcp· 
ten sonra Göztepedeki kız 
San'at enıtitosü ziyaret 
t dilmiştir. 

Vekil Bey Kız San'at 
Enstitüıilnde müdür ve mu 
•ilimler tarafından hararetle 
istikbal edilmiştir. lEvveli 
mektebin atclyeleri gedlmiı 
udu ~nn~e~l Bey b· 
lebeyi mektebin bahçesine 
davet ederek şu suali sor· 
muıtur: 

- Kız San'at Enstitnsüne 
devamdan maksadınıı nedir. 
Buraya gelirken bir gayeye 
hizmet ittiğiniıe zabip miy
diniz? 

Vekil Bey talebenin ver
diği cevaptan sonra şunları 
söylemiştir: 

- Eğer ıizler buraya Kız 
Şan'at Enıtitüıüne bilerek 
ve bir gayeye hizmet ederek 
gelmişıeniz ıizleri tebrik 
ederim. Bizim kız çocukları· 
mız için Lise tahsilinden 
önce ve daha mühim olarak 
Enstitü tahsili lizımdsr. 

Bilgili ve becerikli ev ha· 
nımlarımızın liizumu mutlak
tır ve bu hususta noksanla-
rımız vardır. Sizler burada 
çok iyi, büyük bir ihtimam 
altında yetiıeceksiniz . Mem-
leket sizleri bekliyor. 

Kız mektepleri hususunda 
bazı taıavvurlerımız vardır. 
Vekiletimizin kanaatine gö 
re Tiirkiyede tek bir tane 
kız ı:ıeıi katidir. Fakat bu-

• mukabil bir ç :>k kız ens-
:itüleri açılacaktır. Siz onla-

gerek arkadaılarınıza ve 
rı k' .. 1 rek tanıdı .arınız ı soy e-
g~ • kız enstitülerine de-
yınız, 

valD etıialer. 

etmiştir. Vekil Beyin teşrif · 
leri esnasında talebe derate 
idi. Vekil Bey evveli birinci 
sonra üçüncü ve dördüncü 
sınıflara Bureau Commercial 
dersleri hakkında talebelerle 
hasbıhal etmişl~rdir. 

~-----· 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Hililiabmer cemiyetinin 

lar. }i 
Öte taraftan mahke-4 ruhil 

müracaat ederek yaşla~ toıl 
tashih ettirdik. Mabk" inoe 
kararını verdi. ikimizde ,.ı için 
nuoen evlenecek bir çlli nıesi 
idik. .J bir ç 

Nihayet hadise gün~ .~ ftirde 
di • çattı. Leyli bak~ baba lzmirin bir ticeret listeıi

ne eskiden beri ihtiyacı bu
lunduğu malfımdür. Bu ihti 
yaç kendilerine\ izah edilmiş 
bu lisenin tesisi ile talebe
nin iki misli artacağı temin 
edilmiştir. 

Ankaradaki umumi merkezi, 
on birinci Cümburiyet bay· 
ramında Hililiabmer müea· 
seselerinin çok geniş mikyaı-
t ı iıtiraklannı tahtı karara 
almıştır. En bilytik bayram 
gününde roıet dağılmayaca-

itirafile tem'lmen tenevvür et 
mit gibidir. Hidisenin be· 
nüz meçhul kalan ve tef er· 
rüat kabilinden sayılan bazı 
kısımları bir iki güne kadar 
tamamlanmış olacaktır. 

Bir mubarririmiz dün, ka
til Nibadı Adliye tevkifha
nesinde görmüş 9e kendisile 
görüşmtıştnr. Katil hadiseyi 
ıöyle anlatmaktadır: 

olmıyacak sözler sö~lam 
yordu. Ben de ken ~ nı ., 
bundan bir müddet e:J ı 
bir akşam Hüseyin isıol' Bn 
birile konuşurken görrJ Betti 
t .. çarda um. 

Vekil bey mektebin mad · 
di işleri ile de alakadar ol· 
muştur. 

Bundan ıonra Tılkilik or· 
tamektebini ziyaret etmiıtir. 
Orada da sınıflara girilerek 
bir müddet dersler takip 
edilmiştir . Mektep müdürü 
yeni tutulan bina ve talebe 

ğı gibi ianede toplanmıya· 
caktır. 

\ 

Cümburiyet bayramında 
halk kürsülerinde inki'ibımı· 
ıın kıymet ve ehemmiyeti 
hakkında hatiplerin verecek-

tehacümü hakkında uzun 
uzadıya izahat vermiş, bunu 

takiben de asarıatika ve 
mimari eserler müzesi ziya · 
ret edilmiıtir. Vekil bey her 
iki müzede birer aaattan 
f oZla kalmışlardır. Vekil 
bey bir aralak Gazi mekte 
bini de ziyaret etmiıtir. 

Vekil bey isin atika mü· 
zeaindeki deftere şu satır
ları yazmııtır: 

"lzmirde pek yeni kurul-
muş olan müze vHiyetiıı 

taııdığı llne uygun olarak çok 

leri konferanslar araıında 
Hililiahmerin memleketimiz· 
deki içtimai varlığından v~ 
yüksek ğaye ve muvaff akı· 
yelli hizmetlerinden babae
dilmeıi busuıunda tertibat 

alınacaktır. 
Hililiahmer mile11eıeleri 

Cümburiyet babramı günfi 
ve gecesi elektirik ve fener· 
lerle süslenecekti. _ -- .......... --

inkılap 
Hehit.kri ubi<lc:-;i 

C~mburiyet Halb Fırkası 
mekez idere heyeti Aziıindao iyi diizende yapılmıştır. Ku· 

ranları, çalııanları kutlul-rım 
" Kırklareli meb'uıu A;Ji Reşit 

bey dllo lzmir vapurıyle şe 

HikmetB. 
ı~mir Jandarma Merkez 

bölük kumandanlığına kıy· 
metli jandarma zabitlerimiz
den Hikmet Bey tayin edil
miş ve vazifesine baılamıı
tır. 

Hikmet Bey gerek villye· 
timizde ve gerek mıntaka
mızda tanınmıt ve çok ıe· 
vilmit bir zattır. 

Tayinini lımir için çok 
faydalı buluruz. 

Demir h;;tihlAki 

Maarif vekili 
Zeynelabidin 

Narlıdere 
Cinayeti 
Narlıdere cinayeti tahki

katı ilerlemiıtir. Katil lbra
bim kardeşi Muıtafanın mak
tul kızile evli olduğa :anla
şılmııtır. Bugün Birinci istin-
tak hikimliğinden bazı . 
bitler dinlenecektir. ıa 

--~----------~-
Çeşme 

rimize gelmiştir. 
Ali Reşit bey C. ~· F · 

idere heyeti reiıi Avnı Do· 
ğan bey ve dostları tarafınd~n 
karıılanmışlardır. Ali Re~ıt 
bey Menemene giderek ı~· 
kılip ıehidi Kubiliy beyın 
namına inşa edilen (lokılip 
şehitleri ibide~i) ni tetkik 
edecektirr. Abide munta· 
zam bir eser olmuıtur. 

intihabat 
Belediye intihabı.tında ek 

seriyet kazanarak asil izi 
olanlara belediye kanunu· 
nun 44 ilncll maddesi muci
bince diin tebliğat yapılmış 

- Adliyeden merhamet 
İ5temeğe ve «ben masu • 
mum• demeğe dilim varmı· 
yor. Uzun zamandanberi 
çok sevdiğim ve bütün emel· 
lerimi üzerinde topladığım 
Leylinın ölümü herşeyden 
ve herkesten evvel beni 
meyus etmiştir. 

leyliyı eıkidenberi tanı· 
yordum. Komşumuzda otu
ruyordu. Kendisile tanışmak 
istiyordum. Bundan beş ay 
evvel kendisile samimi ola
bildim. Onunla tanışbktan 
sonra hayatta çok az ist~k
lerim kalmıştı. Onunla kum· 
rular gibi sevişiyorduk. Ni-
hayet bir gün ben bir bata 
yaptım. Beni yakalayıp mah· 
kemeye verdiler. 

Mevkuftum. Y aphğım ha-
tiyı idrak ediyordum. Nasıl 
olsa bir gün· olacak bir ;şimi 
tacil etmekte beis görme-

Izmiı· 

Şüphem artmıştı. 8• allka, 
sevgilim, benim nişanlıl'.O .ı-racak 
kaç gün sonra da beri a m 
karım olacaktı. Onu ~g 
kasile görüştüğü içio lnr, 
türlü affedemiyordum. •m, 

Hadise sabahı mütee anı 
dim ve biraz içmiştim. agı 
liyı görm~k üzre evine l4ihın 
tim. Beni soğuk kartıl• ldeva 

- Bu nedir Leyli; _., 
dim. Sen benim niş•"' Ce 
değil misin? C36yi 

Dedim. B ıuı a ımğıık Bava 
vaplar vormokto devanı lı. ı 
, o lrnm~ ıı Fat ma hauı lrın 
ev ino kaçtı . Onu kapıd' taç&Qa 

kaladım : • ıeceıe 
- N odou ı~ aı;ıyorsun · u. 
D edim. Soni i st eıniyotıl ile l' 

Diye <'tw.ı p vortli. O ııı~ bi:e 1 

lıı <' al'tımı ı· ıkarnrak kond1 
'-· 

• tı .. Çııuy 
d en gcı;tim. Onu <Hdiir b 

.. an 
~um. .ldu~ll 

- i mdi ııo v:\ııacak• 1!!ı · ne · 
- Atlalotin tc <' ollisin:,ı 1i 1 

y u n ('~ıweği m. Taliim ! a 
kati l ra ııtı. ..ı avırı 

· ... n ne 
~cutı~ 
le ne 

t(}a h 
tları 
Zla Telefon muhaveresi Kanuıı 

saninin ilk eün~ başl~~ac~ ,1, oeın 
Çok mevsuk olarak edin- tır. Ancak mukaleme uC'l,.or. B 

diğimiz maJ6mata nazaran leri hakkında henüz dl laki .. 
lzmir - lstanbul telefonu mat gelmemiştir. ~n 10 
935 seneıinin ilk günü faa· Mükalem.e ta~ifesi~~D i old 
liyete geçecek ,e muhabe- kında tesbıt eddecegı g ar 
reye baılanacaktsr. Telefon haberlerden anlaşılmak~ 
hattı tesisatı büyük bir ,.. • 1- • · · 1 

h . tl .1 .1 k d" ... hı 11 k n m ar H; t ı e emmıye e ı erı eme te ır. ~ 

ManiHdan Balıkuire doğru Adliye Vekaleti. me~ 
direkler yerlerine konmuş. ve mahkümların hapiıb• 

' d dl" D . . el telefon telleri ferıine baı- en A ıve aıresıne iktisat veklleti şeflerin
llhami Nafiz beyin riyaae· 
tindeki mutaha1111 heyet, 
memleketin senevi demir 

Bele<li~re iut ihabat 1 
Çeşme ve Alaçatıda dn 

Belediye intihabatına baı~ 
lanmııtır. lntibai>at yerle-

rinde davullar ve zurnalar 
çalınarak halk nilmayiı Y•p 
mıı ve herkes billtereddiit 
reylerini C. H. F. namzetl _ 

ve şehir mecliıi izisı olduk· 
ları bildirıl ınittir · 

lanmııtır. ~elepç.eli ola~ak _j~nd•0 Manisa • lzmir arasında ıdareıınde gıtmesını aıı 

ııtihlikini aaoayi noktaaın· 
dan tetkik etmektedir· Ma
den mutaba11ıılarının Ber· 
gama ve Torbalı demir ma • 
denlerine yaptıkları tetkikat 
neticesi hazırladıkl!!rı rapor· 
lar vekiletçe tetkik edilmek 
tedir. 

Mazhar ~liifit, bev 
• 

Denizli mub'usu Mazhar 
Mnfit be)' dlin lzmir vapu
rile ~ebrimize gelmit akıam 
ayni vapurla hkenderiyeye 
hareket etmittir. 

. . . e 
rıne vermıştır. 

Bu mfinaaebetle dün ıe· 
rek Çeımede ve gerekse 
Alaçatıda dllkklnlar bayrak
larla donatıJmııtı. Çeıaıe 
C. H. F. Reiıi litif Be 
intihap mahallerinde halin~ 
reylerini ıerbeatçe kullın
maıı ve mül!tebiplerin be pi
ıinin reylerini kullanmaları 
için bazı sözler ıöylemiıtir. 

Cu1ua nuH;ı 

Cuma günü Altınordu 
Gözttpe birinci ve ikinci 
takımları araıında, Lik maç
larına baıırlık olmak üzere 
futbol maçları yapıl•caktır. 
ikinci takımlar maçı ıaat 14 
te, Birinci takımlar 16 da 
karıılaşacaklardır. 

. ..\s1nı B. 
lstanbulda bulunan Müd

deiumumi Asım Bey Cuma 
günü Sakarya vapurile av
det edecektir. 

direklerin yerlerine konma- fık görmemektedir. 
ıına bu ayın nihaye- mum mahkum ve mevkU 
tine doiru başlanacaktır.Ha- iki kafesli otomobille /4 
valar bozulmadan lzmir - yeye getirilecektir. 

Manisa arasında telefon ------
'1' t •f tis hattının ikmali için f ~ zla , . 

amele kullanılacaktır. Müddeiumumi mua\11 
Potta ve telgraf müft:ttiı rinden Zühlü Bey, şehri 

lerinden Cevdet bey Mani· deki Noterlerin muamell 
ıada lzmir • Balıkesir bat- teftiş etmiştir. 
tının inşasile meşgul olmak- ·o - -
tadır. Hat ikmal edildikten ~ i lıa t B. 
ıonra Iatanbul santralından Zirai tetkikler yapaıı ~ 
istifade edilerek lzmir . ferat Enstitüsü Müdürii 
Ankara ile görütillebilecek· hat Bey dönmüştür. 
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Memleket 
~· d .. 

ı==~~~~~u~:::=::::::~ı~ı~;-~JA~.~ap~N~AN~==• 
.. Karde,im Faik Şem•ettin Beye· . ~. ım ı ınanıyorum. Cemi-

lın rnbona hitap eden kız 
ıen olduğun ivin inanıyo
rum. Bu iyi aşkında mu.
Yaffak olmanı ve muvaff.a
kıveti · · 

kada bir alem tertip 0 -S lk• h I Haberleri 15 ene eve 1 aya Maarif hareketleri umu-

ı, . . ~ızın sizleri saadette 
J bırıe,tırmeeini tf\menni ed" . 

Yorum y 1 
• anaklarından iipü 

Yorum, şeker Betiil. .• 

Meliça 

Mektup: 4 
Betül kızım· M. , 

ektep sıralarında şiirli 
ruhile 1 d'k . 
t ev 1 ·Jerınden mek-
0ı• bekli 

1• k yen, mektup yazan nce ızıo be 
i ,,ı i · ' ş on dakika 
arı çın. olanu ba,ını diolendir-

llleıı ve B 

İı b. ozyakaoın tenha 
ır çardan-ı d 

t ~ 0 a nargile pü-
ürdf!tmekle vakit . 

"babaııoa birk , ge~ıren 
lam aç ıatır kara-

-" mit aıı hatırından geçmez 

"'B B.~sene <;ok vefuız c;ıktın 
etnl.. Anlıyorum ki b' 

.ıçardağın ucuııtia b 1 u 
r:al&ka aş ıyan 

' sana babanı unuttu· 
racak ve 'k· 

. ı ı satar karalama. 
a manı o)Acak kad . 
Mg 1 ar sem -v a et · 

lu mış.. Ne zararı 
r, Betiil.. Bu ibt' 

•oı k ıyar a 
ani ızının meşgul za-

L~ ..,. arında daima noudul
a(lı .. 

diir goze alarak vakıt öl· 1 meg-e .. .. 
ldevaın dı • omur çürütmege 

e ıyor. 
Oenın 

ceyi B ve Hasan d:iin ge. 
b ozyaka'da ıreııirdiler 
.cıav" b' o :. ••• 

k •rden kışladığı için 
~ lloğnktu. Bozyaka riiz 

rın ve . ' -
· llçaQaL 80A°0ğun teairiyle 

llllD.ılil 'b" 
leceı . v gı 1 müstesna 

erınden b" .. 
~tı. 'b ırını yaşıyor-

11 "1.llııan d <J 
'lleşe(i i . . a, emil de 

ilhir .dıler... lsıomak için 
mıktar oa . . 

çlı:· 'I rap ı~tıler 
it ~hıaye o kadar meraklı ola~ '* n (\" lduğn . u.n akşam keyifsiz 
"ne i .ı:ın onların zevkle

Ştırl\k edemed' lia ı. 
"'a.. yl at gençlerindir Betu··ı ... -.ır ar·ı ' •. 
tin ı e,huıurlarile gençle-

neşeleri · 1 ~ , oı ça an ioeanlaı ın 

t <,tıtlarını fazla görmeme
e ne •ebep var. 

Ren dün 
&co huzurum) 
tı a onların ra-
arını ka l 

zı çır< ığım gibi 
an~ ne,'elenmeletine bile 

ı oldum. 
OemiJ k 

' ışın fazlaca ·· ·· or. B ıışu. 
•-· . u acar delikanlı oda
M&ı cF· 

il ıre Place> i Y•ktık-
•onra b' 

i <>ld ıraz rahatlar gi-
u. Onlar •reç vakte 

e:r ı!iiliiştüler ı:ıve eğlen
r Yatan de o zamana ka-

•- ~llnda hazan öke .. -e., baz n 
rerek an da buhran g.-. 

Yarı uyk rkac . u arasında 

B .. • eaatınıi (ildiirebildim 
oyJe . 
, .. 1 nıaoaı;ı •~, neşeıi 

la oz :~~e.. kı~nmı daha 
r UŞUD<lii rmek neye 
ar, Senin k 
u. C . . «aş rüyası• ne 

• h emılın vaziyetini pek 
~lınadım. Yarama• 

.' galıb& hu iyi T" k 
ıni . ur .aa-

n .. kalbıne girdin. Ora· 
ın 0 .... 

akı znnu alarak şim~i 
''" arda dolaşıyonuo 
~e d' • 

ıyordum Ru .. 
z ·•· guo 
har •. :. Perşembeye kadar 

a dort .. 
b . gun -Yar... Senden 
erıız olarak bu hafta 

119111 be ak,anıı Bozya. 

ettim. Go. poyçe Melic;a, 
Demir bey, hava mülazi· 
mi OemiJ, ağabeyin ve Sii 
heylanın anneei ve pederi 
davetimize gelet•ek lerini \'a
dettiler .. 

Eger kızım Betli! de ba
hasının ricasını kabul eder 
de bn hafta perMembe ak~a-

' ' mı mektepten ~~ıktıktan son-
ra Bozy4'kayı şereflendirirse 
babaeını çok se,·indirecektir. 
Ru i{ış (~ecesi eğlencesinin 
~ozyakada olmaı:ıı biraz ga
rıp görünecek amma, ne za
rarı var Betül.. Ren de ha 
yatımın kış gecesini geçir· 
miyor muyum. 

Ben yaşta hi .. insanın ter
tip edeceği e~lence herhalde 
ilkbaharda veya SI<·ak bir 
yaz gecesinde olmaz ya!. .. 
Giizlerinden öperim iyi 
kızım. 

Raban 
SermP.t 

Not: Mektepte sevdiğin 
arkadaşlarından istediklerini 
«gece>mize davet edersen 
memnun olurum, Betiil ... 
Çiinkü cemiyetimizdeki bii· 
tün kızların birer tanıdığı 
ve sevdiği Vllr. 

Bense bu vaziyetimle, 
münlıal • kahyorum. Eğer 
babanı kıskanmazsan, cGe
ce» mize getireceğin miea
firlerle ben biraz kor yapar 
ve bo suretle gen~·Jigimi 
hatırla-rım. 

Yüzde yib /{ıtifedir 

Mektup: 5 
BetiH kardeş .. 
Sana, hiç hoşuna gitmi<"e· 

cek haberlerim var. A~abe
yin lıi~ı i~mit etniiyeceğin, 
bekl"miyeeeğin ve pek çir
kin bir işin içindedir. Va
ziyetim, en kirli bir insanın 
düştiiğü mezbeleliklerin bir 
kopyası aayıJabilir. 

Eğer ayıplamıyacağını 
vadedereeo &ana bundan 
bahsedebilirim. li:sasen bun
ları kardeşime anlatmayıı) 
ta kime anlatacağım .• imdi 
dinle beni: • 

Ben de, ben de seviyorum, 
Hetiil, .• J1~ger aşkım, seninki 
gibi, başkalarınki gibi temiz 
bir aşk ohaydı; kimReden 
utanmıyacak T'e herşeyi 
açığa Tnracaktım. 

])üşün lJetiilcü~üm .. A~a
beyin bir genç kızı deRil, 
evli bir kadını yani Meli
çayı seviyor. Yalnız erkf\lti
ni düşiinen, Demir bey iyin 
hayatm biitüo sefilliklerini 
seve seve kabul eden, Refa· 
J.,tin serin koynunda eene-
lerini geçiren ve lıer şeye 
tahammül eden l\leliçaya 
kar•ı hiHettiğim derin sev
ginin manfiıı o kadar bula
lllk ki. .. 

K•rdeşini iri anırsın, Be 
tül.. Ben bu ğiizel Bns ka· 
dınını bütün sevgi kabilive
timle seıviyorum., Ancak wbn 
ıevgimi ona açacak kadar 
onun aile mahremiyetine diİ 
uzatacak kadar bayağı bir 
vicd~n Ruika"tçısı değilim. 
Melıçaya en ufak bir imada 
bile bulunmuş değilim. 

-Devamı yarın-

mun memnuniyetini 
nıucip oluyor 

Aydın 9 (Hususi)- Maa· 
rif hareketleri valimiz Feyzi 
beyi meıgul eden iılerin 
batında gelmektedir. Vili· 
yet dahilinde tek bir çocu· 
ğun okuma nimetinden 
mahrum kalmaması ıçın 
aleddevam imkinlar taharri· 
si ve temini p~ıindedir. 

Maarif müdürüniln ekle
nen gayretile hız alan bu 
takibat umulduğundan yDk · 
sek ve feyizli neticelere iriı
mektedir. 

Bu sene villyetimiz dahi
linde yedi tane daha köy 
mektebi açılmasına muvaffs
kiyet huıl olmuştur. Bundan 
baıka merkezdeki orta ve 
ilk mektepler de olduğu gi • 
bi ihtiyacı kuıılamak Dzere 
kaza ve nahiyelerde de 
mevcut mekteplere birer 

Üsküdar camii; 150 sene evvelki Türk nefiselerinia ilk safında gelen eserlerdendir. 
İnce Türk zevkinin bütün tecellileri bu eserde görünür. 

ıabe iJivHi tahtı imkana 
alınmııtır. Geçen seneye 
nazaran bu sene merkezde· 
ki ortamektebimizde 150 ve 
ilkmekteplerimizde 500 da
ha fazla talebe okuyabilmek-

Üsküdar ca!!?ii; diğer Türk nefiseleri gibi; bittabi muhafaza edilmektedir. 
~~~~''VVWV"V'VV'""""-"'""""-"""-~"V"VWV"V'""-~ 

Menemen CQcukları 
•• 

Çok Büyük Ve Ozlü Bir Hi-
maye Ocaiı Buldular 

Menemen, [Hususi) -Ka
zimızda, " fakir çocukları 
himaye" cemiyeti, bu sene 
çok hayırlı bir teşebbüse 

glritmiıtir. ilk tah11illerini 
bitirip ma.li vaziyetleri ha· 
sebiyle orta mektebe gire
miyerek boyunlaı ı bükülen 

yavruları Karııyaka orta 
mektebine yazdırmış ve mas· 
rRflarını da temin etmiştir. 
Bu işten fakir yavrular son 
derece haz duymaktadırlar. 

Bu talebenin Kuşıyaka 
ya gidip gelmeleri için 
demiryolları idaresi mu 
ta bık kalınmıı, fak at trenin 
geç gelmesiyle talebelerin 
mektebe zamanında yetiıe
miyecekleri nazarı dikkate 
alınarak bu defa otobüs tu
tulmuıtur. Karşıyaka orta-
mektebine kaydedilen 5 kız 
ve 30 erkek ki ceman 35 
talebe himaye cemiyeti 
reisi Avukat ldıiı ve iıi
dan Dimetokah oğlu Osman 
beylerin nezareti altında 
mekteplerine götürülmüştür. 

(Fakir çocukları himaye 
cemiyeti) bu yavruları ilk 
tabıilde iken iaşelerini temin 
etmiı ve çıktıktan ıonra da 
daha yüksek melcteplerde 
okumalarına önayak olmuı
tur. 

T eıekkülüa pekaz bir za-
man ait olan bir ce-
miyet altmıı çocuğun 
muntazam olmak tartile 
öğle yemeğini yedirmiı ve 
otuz ıekiz talebeyi de giy· 
dirmiıtir. Bu sene mektepte 
okuyaıın fakir çocukların 
mübrem ihtiyaçlarını ve se· 
neye dalıa yOksek mektep· 
lere kayıtlarının temini için 
timdiden tertibat almlya 
baılamııtır. 

Vatanperver zevatı kendi· 
sine çeken bu varlıklı cemi · 
yet mevcudiyeti ile Mene
men halkını son derece 
memnun etmiş ve etmekte· 
dir. 

Gördükleri hayırlı ve va· 
tani itlerden dolayı reis 

Avukat idris beyle yorulmak 
bilmiyen çalışkan erkadaıla 
rını tebrik etmeyi memle· 
ket namına vazife biliriz. 

A. U. ---· ··--
Soma 

Belediye Azalığ·ı N aın
zetleri 

Soma (Hususi) :- Soma 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

Oaak nahiye ve kaza idare 
heyetleri 30 9 934 pazar gü· 
nü fırka binasında toplana 
rak rey ı:ırasile aşağıda 
isimleri yazılı zevatı fırka 
namzeti o1arak ıeçmiılerdir. 

Rey atımı tetrinevvelin 
onuncu günü baılıyacaktır. 
Rey atımı hakkını haiz olan 
vatandaşlar reylerini vermek 
için fırkanın resmen göste-

receii namzet listesini 'sa
bırsızlıkla beklemektedir. 

Şimdiye kadar fırka bari· 
cinde bir faaliyet görülme
miştir. 

Açık Görüsme 
A. Muaınmer Beye .. 
Açık uıektubunuı: doğru· 

dan doğruya Maarif vekili 
Beyefendiye gö pderilmiıtir. 
Nazarı dikkate ahnır efendim. 
- Yazı itleri Miidürlüğü -

Belediye 
intihabatı 

Her tarrf ta hararetıle 

devanı ediyor 
Aydın, [Haıuıi) - Kara· 

pınar belediye aı:i seçimi 
dOnden itibaren baılamııtır. 
Yarın (bugiln) intihabata 
baılanacaktır. 

Aydında bllyük faaliyet 
vardır. 

Evvelki gtın Orta mektep 
talebesinden bir kıımı baı · 

larıada muallimleri olduğu 

halde belediyeye geler~k in
tihabat hakkında etraflı 

malumat ediamiılerdir. 

Çiçek hastalığı 
Aydının Karııyaka koyun

ları arasında çiçek hastalığı 
çıkmıştır. Hastalığın geniıle
memesi için ilk tedbir ol
mak üzre Mendeies köprli
sünüa iki tarafına kordon 
kooulmuıtur. 

tedir. 
~ 

• * * Havali mıntakası ölçü· 
ler ve ayarlar müfettiıi 
Lem 'i bey dün şehrimize 
gelmiş ve bügün bütlln sabit 
ve seyyar esnafların ölçüle· 
rini tetkik etmiıtir. N tice
de bir çok satıcının öllçll 
ve ayarları kanuna uyrua 
görülmediği beyanile musa
dere oluamuıtur. Bu esnada 
eanaflarla mlifettiı bey ara
sında bayii mllnakaıılar 
geçmiştir. Esnaflar; ·kullan
dıkları ölçlileria bell"diyenin f 
yeni damgasını haiz bulan
duğunu, binaenaleyh iılerini 
geri bırakan bu musadere 
keyfiyetinin muvafıkı hll •• 
inıaf olmadığından babiıle 
ıızlaamıılardır . 

Pazara tesadftf eden bu 
hadise, çarşıdaki ahı veriıi 
garip bir şekle de ıevket· 
miştir. Ezcümle sebzeciler 
satıılarını yaparken " rıza 

pazarlığı ! " diye bağırı · 
yorlar ve sebzeleri müıteri· 
leriae yeter deyinceye kadar 
kucak kucak dağıtıyorlardı. 

kUçUk ilinlar 
11111111111111111 m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

S t 1 k ev Güvercin istiyenler a 1 1 Gilvercin meraklılarına: 
Maltızlarda Sisli ıokağın~ 100 adet nadide M11ır , 20 

da 1 numaralı ev ıatılıktır. adet Muhabere, perakende 
Kartıyaka Sadık bey soka· ıatılıktır .. Alaancak Demir-
ğında 22 numaralı bet odalı baıie ıokak 63 No. hanıye 
ev kiralıktır. 

Cuma glinleri 6ğleye kadar. Tapu tefiz dairesinde Hakkı 
d 1 d D. 10 T. 26 beye mliracaat e ilme i ir. -

D. 5 T. 25 Kolle,1 mezuna bir Türk 

Muallim 
Hanım 

Bir muaUim hanım Türk
çe, Fransızca dere Termek 
istiyor. Çocuklarının oku
masını arzu buyuranlar Kar
şıyak Zafor Sokak 58 nu-
maraya müıacat etıinler. 

P. 20 

genci ucuz fiatle gayet iyi 
lngiliz~e öğretir. 
Adres: İzmir Postası M. Z 

P. 22 

Daktilo 
Daktilo 'l'e bira.z da m11-

hasebe işlerin~ vakıf bir 
hanım iş aramaktadır. 

lzmi~ Postaıı ga.zeteıine 
D. Y rumuzile miiraeaat. 

P.11 D.15 



SA A 6 

Güzel Fatma 
-·--

Klara Bov'un 
Yeni 

Türkçe 
Fil • 1 

Sözlü 

Cü::el Fatma filminden bir sahne 
Hir seyyar tiyatro [kam- iki sevdalı anlaşıyorlar ve 

pımyasınııı direktörü Şarli evleniyorlar. Şarli oğlunun, 
oğlunu hukukta "tah~il ettir- bir kahpe olduğunu bi1'ligi 
mek istiyor. Mektebin açıl- güzel .b'nima ile evlenmesine 
masına intizaron onu bir muarız<lır. Emri vaki kar-
çifJiğe yerleştiriyor. Çocuk şısrnda kahnca, Fatmaya 
hn çiflikte sıkılıyor ve bir ogluntlan vazgeçmeıü için 

gün kaçıyor. Babasının di
rekförii olduğu seyyar tiyat
ronun bnlund ağa şehre ge
liyor. O da tiyatroda bir 
vazife almak arzusundad ır. 

Babasının biitiin ı ıuarlarına 

ragmen tiyatroda kalıyor. 
Şa.rli iyi bir lmhallır. 

oğlunu çok RuYer. Onun 
nhlrtkının bozulmaması için 
ne yapmak lazımsa ~·apma

ğa amadedir. ~arli ilk i ~ 
olarak Mari i11mindeki met
re8İni torkcdiyor. 

Mari, Şarli ile evlenmek 
Revdasnıcladır. Buna küçük 
Güyi'nin mani olduğunu 

biliyor. <)ocngu ha, tan <;·l · 

kKrması için nyni kumılan
yada dans<>~ olan cGüzel 
l~atmıudan yardım istiyor. 

Güzel Fatma. (Olarn BoY) 
arkadaşına yardım edeceğini 
vadediyor. Kısa bir zamanda 
da Güyi'ye kendisini sevdi· 
riyor. :U'akat ne çare ki ken
disi de genç delikanlıyı çıl· 

dırasıya sevmeğe başlıyor. 

Onun namuslu bir genç ol
duğunu bilen giizel ]tatma 
yaptıklarrnn Jlİ~man oluyor' 
kemli inden , nefret etmesi 

Klara Bov 

(Güzel Fatma) rolıitıdt• 

bir servet teklif ediyor. 
Tabii bu teklifi reddoln· 

nuyor. Giiyi }ilatınasını ala
rak Şikago'ya gidiyor. Orada 
l!"atma dansi>ıliik ederek 
kocasına tahsile devam ~a-• 
relerini temin ediyor. Sene· 
ler geçtikten sonra Şikago'ya 
gelen ~arli, OiLırnlFatma'nın 
oğluna kendisinin yapama· 
chklarını yaptığını, onun 

Güzel Fotma filminden bir sahne 
ıçın Giiyi'ye hakaret ediyor, fedakfırlığını ve foragatını 

onun mtlsum rulıanu incite- görerek memnun oluyor. 
cek lıareketlerde bulunuyor, Jı,ilim ba~tan ba~a lıe~·ecan 

Güyi a~ıktır. Güzel J?at· vo baştan başa ~ok giizel 
ma da seviyor. Nihayet bu sahnelerle doludur. 

l!MIR POSTASI 

Katerin Hepbirn 
•••• 

Heredite Filmi ile Şöhretini 
Temin Etti 

Heredite, ismi Fra nı;ızc·a, 1 
kendi11i ln~ilizce bir Ameri· 
kan filmidir ve 1933 te ta· 
hodilmiştir. Fakat bu filmin , 
lı1unıEıi hir kıymet ve mahi
yeti vardır: 

Maruf sinema yıldızlarııı· 
dan Katerin Hef hir'in ı;iilı . • 
ret.ini yapan filim; bu fi -
limdir. 

Ve işte, sadf'C•e bu mezi
yeti içindir ki neşrinden iki 
sene sonra, yine sinema Ralı 
nelerini dola~mak hakkını 

bulmuştur. 

}"ilmin mevzuu, İngiliz 
muharrirlerinden Klemans 
Dave'nin Bir eserinden alın-

ınıştır. 

}"ilmin ikiııci hir ınalıi· 

yeti de A lmanyada mene-

dilmiş olmasıuır!. 

Ru filimleri 
En Ziyade Fenni Şekildedir 
Sovyet Rusya

da, kuvvetli bir 
sinema hayatı 

ba.,lamı~tır. Pnd· 
rasız ve siise e· 
lıemmiyet vermi· 
yen Rus dilber 
yıldızları, cihan 
sinema alemi bi
lHına, aşk ma• 
ceraları nclan zi-
yade fenni mev-
zular üzerine fi
lim viicuda. go· 
tirilmektedir. 

Bunlar ara ·ın
da yeni vücuda. 
getirilen (I>algıy) 
filmi, çok miihim 
''O şeı·ef li bir fi· 
timdir. Filmin 
kahramanların -
dan bir dalgıç 

tipini ret1mimiıde 
giisteriyoruz. 

Bu dalgıç, de
niz altlarında ce
reyan eden ma· 

~~ 

ceralar için sureti maluıusada ve filim için hazırlanmı~tır · 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Karşıyaka (EGE) Sinemasıl 
== = == = -= BUGÜN Mevsimin en bnyük filmini takdim ediyor :: 

== = 
Fra Diy avolo ! 

~ 

Tamam~::~:~::n (~=~~e!;RAL) fil- ~ 
minin unutulmaz yaratıcısı ve Nev-York Metropolitan 5 
operası baş tenoru DENNİS KJNG ile dünya ko· :: 
milıderinin en şöhretli çifti STAN LAVREL - OLt- 5 
VER HARDY'nin harikulade komedi muzikalı 5 

E3 lki ~aat fasılasız kahkaha §§ 
§ = = tliva olHak: _ 
§ P .. A.RA~lUN'r Dünya Havadisleri := 
§S -

==~----------------------------------------~ 
c:= DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kuruı = 
§ Pazartesi ve Salı günleri birinci 15, ikinci 10 kuruş = 
i Seatıılar: Cuma ve Pazar 15 - 17 - 19 - 21,15 te ~ 
El Diğer günler: 19 ve 21, 15 te = 
§ = 
ftnılllllllllllllllllll_llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllOO 

J 
ikinci Katerin 

Senenin En Büyük Ve afeLs 
raklı Filmidir ı:. 

I.ıondrada Duğlas Fayer- ı 
banks'ın oğlu ve Elizabet 
Bergner'in iştirakile vücu
da getirilen bu filim, inkar 
kabil de1tildir ki senenin en 
mühim ve en meraklı bir 
filmidir. 

Ha ehemmiyet sa&ne ve 
dekor mükemmeliyetiyle be
raber, mevzann fevkaladeli· 
ğinden doğmaktadır. 

İkinci Katerin kimdir1 
Tarihin maruf kadın hü· 

kiimdarı zalim ve ahlaksız · 

!arının en büyüğüdür! Mı· 
sırın Kleopa.tra'sı, Bizansın 

Tt>odora'sı, Romanın Bur· 

Elizxbet Bergner 
cuya ailesine mensup ka
dın la.rı yanında. bu çaric;e 
en ön safı işgal edebilir .. 

İkinci Katerin evvela ko 
cası .üçiincü Piyer'e karşı 
havsalanın alm1yacağı enti· 
rikalar, hıyanet i~leri oyna
mıştır. 

Romanof hanedanının in
kişaf ve terakki için en' mü· 
sa.it olan bir devrinde ya· 

~amışhr. 

Güzeldi, hari~ ve şehvete 

~-..-----........:~.....-~--,.._.. 
... . ! 

Sarayı 1 
düşkündü. Hiç umIJlJ 
muazzam ~bir tahta y•~ 4: 
tığı zam"n şımarmış, ~1 

tahta yalnızca &ah ip eld f l 
zaman ise; ne ilahi, ne ! 
hiçbir kayıt ve kanuni•~ 4 
disini müfit görmemişti• l 

Zulüm ve entrika) afi ( 
meşhurdur. Aşkları ise, ııf} 
bur old!JğUndan k• ib 3 
mülevvestir. 2 

İşte bu kadın üze(ı 
4 

mnhayyelenin de ilave ~ 
reti işlenmiş ve bu fl 1 
.vücuda gelmiştir. 4: 

Filim, yukarıda dedi~ 4 
gibi, çok meraklı Te gil 2 
dir. Sinema meraklılar•• 
hanın dört küşeaindell 

filmi beklemektedirlet· 
da haksız değildir. 1 ~ 

Alınan hususi baber
4 

2 
g<>re, bu filim için Lo11 l 
da. Kremlin aarayın1ıı 
mühim kısımları vücod• 1 
tirilmi.tir. 

Yeni filimler 
80 dakikada devri arz ~ 

Rene Kler, henüz sahne- c80 günde devri arz• t~ 
]ere verilmemiş olan cSOn nından Rlınmıştır. Ve 

filminden 1980 tarihinde 80 da1'1) 2 
b. d · .. · e; 4 

l\Iilya.rderler > 

sonra, yeni ve şayanı dikkat 

bir filim için çalışmaktadır. 

Bu filim, meşhur ve ha· 

rikulade Aeyabatla.r roman· 
ları muharriri .Jul Vern'in 

ır evrı arz uzerın 

tenittir. 
Bu filim ,•ok bü,·iİ• 

' > • t 
sanat eseri olacak ~e 

re1 lerle karşılanacak ti 
~~~~~~~~~~~~~! 2 

Telefon: 351 J T.,Jefon: 351 

Tayyare Sineması·" 
CLAUA BOVV'un enfes bir filmi 

Güzel Fatma 
(HOUP-LA) 

f u~ Clara Bovv zaten mevcut olan töhretini bu 

1 

1 

ile ebedileıtirmiıtir · • 
A vrıca: FoX Dünya havadisleri fiIJJl

1 
l 

Türkçe sözlü izahatlı . ,) 
Miki Tiiccar (karikatür ~ 

Seans saatları: Her gUn 15 • 17 - 19 • 21,15 Ci'~ 
günleri 13 te ilive aeanıı Perıembe gOnil 13 •' 
te mektepliler aeanıı. P.701 701 •.• ~ si. 

. Geceleri Reıadiyeye kadar Otobüs temi~ 
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Mali ve Ticari Haberler 

sahifemizdedir 
yapılan iiziim, incir ve zahire satışlarının alıcı ve satıcıları 

1 Yeni tatbik mevkiine geçen 
kabuklu yumurt~ ihracatı 

Nizamnamesi 

4~) 
,, 11 
mııı•ı 4: 
ytİ ~'> 

ş, 1~ ~ 

Kas ba 13 

« 11 '7 Ö-1 '' 
M ulıtelif 16 ~ 

(( 
!lıo 

« \ 
~-anirsa 

Kasaba 
(( 

" 

(( 

(( 

(( 

(( 

" 

12 
12 
10,50-11 
14-14,50 
14,50 
14 
11,75 
17,75 

10-11, 7 5 
10 
12,75 
12,75 
14,7 5 
14,75-ın 
18 
l 1,!iO 

Muhtelif 10,50-12 ,, 
11 

Abolafva 
' 

O. zadeler 
(( (( 

F<~lıhn Sabit K. Kazım 
Mazhar « 

(( 

B. baııka8ı 
~J. Alyoti 

(( 

(( 

K · biraderler 
(( 

(( 

(( 

Kadıoğhı 
(( . ' 
" 

(( 

(( 

" 
(( 

(( 

(( 

(( 

,J iro 
(( 

" 
" 

Şaloın Pranko " 
M. zade Hoditi 
M. Hıfzı rrıifonidis eld l 7 

ne' n 
nl• ! 42 

j~t·· 

1\adıoğln " 
11 

' 25 Lion S. " 
12 Kuşakcızade " 

" 
ıarı 17 

ise, 114 
• ib 38 

,, 
11,50-12,25 •. " 

,, ıa u 1 T Vt 
13 

. a ,l 
27 

üzer 
ve) 41 
u /ı 11 

47 
ediJİ 44 
e ga 27 
ıar•· 
del.1 9 

()-let• 
18 

" 
'' 
" ., 
,, 

" 

'' 

ab"' 21 
Loıı~ '' 

rınlıı 1 7 ,, 
icnd' l O Mnh. 

ı2,ı;o-ıa 

14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12,25 
12,50 

14, 7 Ö-1 ö 
(( 1 H 2,75 

2 

f) (( 13-13,25 
42 (( 15-16 

(( 11':' :-: 
10 k a,u 

Istiklttl " 
" 

M. Arditi 
M. Hilmi 

•• 

" 

" 
s. 

·· ~,escizacle 
K. O. zade '' 
Hencber Ali " 
<.1• 'rranto "• 
Ş. Bencnya " 

Bencuya l)inar Hu. 
Dinar Hu. NanHna 
Kaptan .Z. Dinar Hu. 
Horasan O. H. Riza 

' rn. Reınzi (( 

incir 
16 Elleme 7,50 
21 (( 7-8 
44 (( 7,25-8,50 

M. Alalof 
Keskin oğlu 

» 
385 Mnb. 6-13 
46!} (( 5-9 

üO Paçal 
50 (( 
50 
14: 
50 

(( 

(( 

(( 

1 () (( 
24 (( 
35 ftluh. 

174 (( 

44 Elleme 
30 (( 
32 (( 

11 Pac:al 
8 (( 

•3,87 ,5 
5,87 ,5 
!J,87 ,5 
5,87,5 
5,87,5 
5,87 ,5 
5,37,5 
- ~o - '>"" O,t> ·4, .... 0 

n-12 
() 

6,50 
6,50 
5 
5,25 

42 Bllemc 6,50-7 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

B. Z. Ali 
Tahsil Piyale 
Jbrabim R. 
J{rispin 

(( 

« 
M. Alalof 

(( 

(( 

24 

38 

(( 

(( 

6 M. Alalof 
6,25-6,50 lbrahim Uasih 

Buğday 
160 B. S.köy 4,20 A Naci 
143 « 4,20 Istıiklal 

309 Muh, 4, 20-4:,:-Jf) B. 'fahi 

Palamut 
45 Muhtelif rofor 1U5 Sanayi ~ir. 
31 Ürlemi~ kaba 315 Keten I zzct 

' 80 Çivril tırnak :370 Giilnıez zade 
40 Salih 1i kaba 
35 (( (( 
nı 

160 
18 
98 

300 

(( 

(\ 

(( 

(( 

« tırnak 

273 
24-4 
302 
302 
420 
225 

~[üft,ii zade 
« 
(( 

(( 

{( 

(( 

(( 

Trifonidis 
(( 

(( 

Paci 
Ş. ııemzi 

S. Emin 
(( 

(( 

(( 

.A.. Lafon 
(( 

(( 

.A.lazraki 
Fesçi Z. 

{( 

Koopera. 
(( 

K. Kazım 
Ş. Riza 

A Haydar 
(( 

Beytullah 
(( 

Müınin 

Alazraki 
Ali Hay. 
Vitel 
~.,J. Tar. 

« 
(( 

,Jiro 
Vitel 

(( 

(( 

.... 
-1-

BİRİNCİ F .ASIL 
Madde 1 - Türkiveden ihraç edilecek yu-. 

murtalar kontrola tabidir. 
Madde 2 - Bu kontrolün icrasına, yumur· 

ta ihraç iskele ve. istasyonlarında teşkil edile
cek kont,ro1 koınisyonları memurdur. 

Madde 3 - Yumurta ihracatı ancak 'frab
zon, Giresou, Or<lu, Fatsa, Saınsun, 1ucbolu. 
İstaııbul, Bartın, Izmir, Mersin, Antalya li
manlarından ve Uzunköprii istasyonundan ya
pılır. Kontrol, ihracın Ynku bulduğu sou ma
halde icra edilir. 

Madde 4 - Türkiyeden yunıurta ihraç ede
cek tacirlerin 'ricaret, Odalarında yumurta ih
rat~atçısı olarak kayıtlı olmaları ,şarttır. 

!KİNCİ FASIL 
Madde 5 - İhraç edilecek yunıurtalar yı

kann1aın1R, temiz ve kirsiz olacak ve içlerinde 
' boznk bulunmıyacaktır. 

" 
Madde 6. - Yuınurtalar taze ve konseı·ve 

olarak iki uov'e ayrılır. 

1 - Lambadan geçirilerek muayenesinde hava 
tabakawı 10 ın. m. yi geçmiyen, akları şeffaf 

olan yuınurtaılar tazedir. 
2 - Kireç1i sn ile veya 

mele edilerek muhafaza 
konservedir. 

ba~ka suret.le mua
olun muş yumurtalar 

Madde 7 - Yumurtalar siklet it.ibariylo de 
dört sunta ayrıhrl11r. : 

1 - 38-45 grama kadar olanlar küçük = K 
2 - 4.5-49 « .c « orta - O 
3 - 50-55 « « « ırı = 1 
4 - 5()- dan yukarı « ekstra, = l~ 
Madde 8 - 8anayide ınüstamol bozuk yu-

murtn lar ancak okunaklı 4lir ta,.zcla «saınayic 

ınalısns bozuk ynınurta» da111ga~ını havi san-: 
dıklar derununda ihraç olunnabilir. 

Madde !l - Her saııdığ1n içi11de ancak ayni 
nevi ve sınıftan yuınurta bnluııur. 

ı asaba ı ... 75 ·' 39 ~ ~, 
» ftP t .. lulı. 14 <>5 1 ""' 

,J akiııyon 
'I'okatılı zade, 
~1azhar 

Miiftüza<le 

AlıaJi B. 75 

« kaba, 
«kaıuantina 

« tırnak 

205 
425 
302 
425 

(( Ali Havdar .. 
l\1adde 10 - 'raze ~·umurtalar küçük saıı .. 

~dıklarda ihraç oluııur. 
"' fi ,_. - .4:,' ö 

·} '>o « 11,25 
(( 43 « kaba (( (( - Madde 11 - KonserYe yumurtalardan an-

a~I "" (( 
·ne; 4-2 J0,75-11 

,J. Taranto 88 (( tırn • k Ran bo Koh en Vitel cak küçük ve orta sınıflar biiyiik sandıklarla 
da ihraç olunabilir. 

. 
ı 

1 
7 
3 

ıo 

16 

(( 11,50 

'< 
(t 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

21 
21,öO 
l ·~ /"! t': o,ı.ı 

13,50 
l2,G2,5 
17 
12 
12,75 
l7,50 
15,50 

3,25 
3,] 2,5 

(( 

Porta,kalzade cc 

MenemenliHıfzı Diyaman. 
Hora aııi o tr]n 

b (( 

~Iüftiizade A1azraki 
K.oğlaıızade Y. Beucuya 
Kachoğlu \Ti tel 
l\Iirali CevalıirciZ. 

K ölı en Bra. « 
(( (( 

~· Franko· 
~fazhar 

(( 

(( 

Arua 
Ak~elıira B. 
I tiklal 

.Ahın et Han1di 
Foyzullalı 

3,12 5 
Mısır Darı 

' K. KAzuu K. ll'3mail 

Pamuk çekirdeği CÇÜNCÜ ~,ASIL 

fi O 
30 

ton 
ton 

') "'O .;ı, o 
·>-o .;ı () 

Karaoğlan zade 

Zibueli Sait 

Maddo 12 - Yumurta sandıkları bliyiik ,.e 
Barmavmon· k"' "k 1 k .k. 1 · 1 uçu · o ara ~ ı ıye a~rrı ır. 

« Madde 13 - Biiyük sandıklar dahi biri orta 

Nevvorkta 
pamuk 

• n - 1 O • 934 Telgraf 
Ikinci Kanun teslimi mallar 
12 sene 06 pens tir. 

Liverpolda 
Pamuk 

9 - 10 - 934 Telgraf 
İkinci Kanun teslimi malların 
beher libresi 6 pena 52 ıa.n

tirndir. 

Kambiyo 

Ingiliz lirası 614- 617 

F. Frangı 8, il - 8,12 
Mark 50,00 - 50,00 
Florin 85,05- 85,15 
Dolar 124' - 125 

Liret 10,31 - 10,33 

leviçre frangı 41,00- 41,05 
Belçika frangt 5,35- 5,37 
Kuron çekoı. 5,05 - 5, 15 

diğeri küçük yuınurtalara mahsus olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

Orta yumurtalara mahsus büyiik sandıkların 
eb'adı 180-182X52-53X23 santimetredir. Küçil.k 
yumurtalara ınahsns büyük sandıkların ob'adı 
170-175 X 50 X 21-22 santimetredir . 

Küç.ük sandıklar 180·185 X 52-53 X 12,5-13 
eb'adıncla sandıklardır. Kilçük sandıklar ikiye 
bölünecek f-iekilde de olabilir. 

' Madde 14 - Büyük sandıklarda 14:40 küçük 
sandıklarda 720 ve ikiye böliinen sandıkların 

her birinde 360 yumurta bulunur. 
- Devamı yarın -
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AKICI EFE 
bu mUhim eseri ticaret matbaasından kitap 

halinde tedarik edebilirsiniz 
650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 kuruşur 
Forma toolayıo ta ciltletmek istiyenler bize formaları gönderirlerse 15 kurup 

mevcudu oek azdır. V a 

Telefon : 3952 

den hafif bir cilt yaoarız, 

tiyle tedarik ediniz. 

Kit aolar ciltlidir. Kitap 

bir kitap 
Viliyeti:J-~~~ 

Türkçe Kıymetli 
~~~·1Manisa 

Kuranıkerim 
l\ıfanisa vihlyet.inin tarihi, coğrafi, tabii, i~~tinıa1 ve iktısa•ll vaziyet

ıeriui gösteren bY eser satılığ·a <i1kar1lmıştır. 

. ~ Tanrının büyük kitabı matbaamızda forma halinde basılmağa b 
ınışt.ır. Hor 'fü.rkiin bir tane edin mesi lazım olan «Türkçe Tanrı bll .t 

·100 bii~·iik sahife, 160 resiın, 1 harita ve 1 panoramadan mürekkeptir. 
}.,iatı 200 kuruştur. ~lat.baamızdan tedarik olunabilir . 

ruğtv> uuu 16 sahifelik. bir fornıasın ıu hediyesi «10» kurn,tur, 

• 

Ticaret 'iYlatbaasz. 
• 
lzmir 

En son sistem tabı levazımı na malik, Garbi ıre1ıefonf =r~952 M =ı 
111 Q • d I • e gra : ıearet at aaı Anadolunun en mOkemme cm essesesı r Izmir 

-~""V'V'-~ 

Her boyda ye~~;;;;;, Kitap basıl' r 1 ADRES : d 
__ --- - - Ga%i Bulvar No. 82-84 

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

R ki
• k • Her tiirlii hisse senetleri, etiket, t icari evrak çek, poliçe, fi~ mak-

an 1 ve ren sız buz emsalsiz bir ~eldlde yapılır. -

IUcuzluk, nefaset, ıilr 'at, İn·ı Resmi v~ ticari de~ter.ıe~ 
tizam müeaseıenin ıiarıdır. Ucuz, sağlam. ve ~~zel kasa,. defterı kebır yev ıBiye, 

1 
Her talebe ~e.men llıer ti.irlii Beledıye Koy defterl erı basılır. 

cevap veraıı, Bir tecrübe ile hakikat anlaıılır 

Ağız tadı ile ıabah kahvalhıı Ye yemek Jlmek il 
seniz mutlaka iri yapılı haliı ıalamara 

Bayındır Zeytini 
Alma lııınız. Bu yerli mahıul, rolaı ayanatla 

aha faik bir derecededir. 
Bu defaki 9 Eyllll Paaa11nada takdir Hllmiı •• 

erde rağbet balmat, hariç memleketler zeytbüae ~ 
tiyaç bıraktırmamııtır. Hatti nefuel ye aa;lamhj'I 
tiın m6e11eıelerce revaç balmaıtur. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiı toptaa " 
rakendedir. ' J 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 Damaracla Ded" J 
ğaçb zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 758 r1"' 

Zeytin yağı f abrikalarınıO. 
nazarı dikkatine: 
Ticarethanemizde yerli mamallb ... a her llo1cla A~~ 

mallarından daha dayanıkh 6rtllmBı ot 7af torb al~ 
mevcuttur. Fiyatlanmaz ini torbalardan clalaa ucutlur . f" f-:. 
edenler ntlmuneıini ticarethanemiıcle glrelailirler Nbf i' 
itinde tealiilat gCSıterllir. 

ızmirde Keten çarıı No. 2 Karaoflaa atleler ... ttf 
Ticarethaneıi P. .,... 
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Arnavutluk u ..... umt Harbın Esrarı : Iı:iıı ltaly;ı·ıi;'Yuıımıis-
llll!IIlüi-~~~~~~iiiia =tan Arasında Anlaşma .. M llllllllllllllllllllllll No.14 111111111111111111111111 -ırıııuı+ Var ıııı! 
~ ransız uka bil Casus Teşkili tı, Mata Ha- Arnavutluğun merkezi olan 
in• o• Tiranda çıkan nim resmi ın ır Alman Casusu Oldu&unu kat'i Bessa ı:azeıesi ile Belgraııa 

S ~ çıkan Politika namındaki urette Tesuit Etti nim resmi gazete, Cltalya ile 

Mata Ha:r~i,------------------•~19-••H•~·~•~91 .. -.--~------------------
l 912 de Pari te metel'" iddia etmiıtir. Ve hatta, Kaile Amsterdama bir telsix 

ubtaç bir halde 'd· B ıge Fransa hesabına çalışmayı göndermiş ve bu telsiz Fran· 
>ktu ı 

1 
ı. orcu bir şeref addettig" ini söyle- sız telsiz istasyonlarından 

' a ac klılar etrafını m·ı•t'ır. 
arınışl d A -. biriıi tarafından zaptedil-•-·ıı 'leuh ı.. lacaklıların tız- M t H " ı '- a • · ariııin bu iddia · 
1 " a ıs Kan atını Ht- 1 F 
V muc h arına ran11z alikadarlar , ev eratını ve b' 

>k kıy ti' ır İnanır gibi göründnler •e 

lı aıe ı eşyasını eld k d 
araııştı. en en iıine Belçikada bir iş 

M t H verdiler. 
lb a a arinin J 904 ten 

aren Alın h Maksat bir tecrübe idi. 2 lr casus ld a~ya esabına Mıha Hariye Belçikadı 
•enler ~ ugunu iddia temas edeceg" i altı vasıtanın pe çoktur. Hatt" 
· 21 Mata Harinin Al a.. isim ve adreslerini verdiler; 

----··usluğu t k'I man bunlardan beti zaten şüp-
ll eş ' atınca ism. h 

· Alman c 1 ı eli adamlardı. Verdikleri ·~ . asus atıl!a 1 h b 
,.ustos 1914 t ·b· a erler hep yalan ve yan· 
1 harf ·ı b arı ıne hep hı idi. Altıncııı ı·ıe, hem 1 ı ı e ir numar .. 
-,.;•k verilirdi. 

8 ısım Almanya, hem de Franıa 
ata Hnri Am 1 namına çalııan bir casustu. ~~l•ındak' '- ra es salo- M t H .. 

-.,. ff t 1 .ıs:onferansındanberi a a arının hareketinden, 
btJr~ en gazetesinin mu.b ' Yini 13 T eşrinisaniden on 

rı M p •r· be• u ır a:.. ol OJivye ile sıkı -. g n ıonH, hem Alman-
li unascbct teıis etmi ya ve hem de Fransa namı . 
· Bu mub · · 1 na hizmet eden casusu Al-arrın her vak't 
•ret eden M ta H . ~ ~anlar kurıuna dizdiler, di-

•k nıalCunat al ,~rı~ bır ger betine biç bir ıey yap-
•-tir. ma15; ıste- d 1 
41 ma ı ar. Bu ıuretJe tecrübe 
Mata H ,· matlup neticeyi "Vermiş oldu! lnınd ~· umumi h rbın M 
1 an bır ka h f ata Harri, Londraya 1 
• Amaterdarn ç .

8 
ta ev- geçtiği vakıt, lngiliz gizli 

ollanda d A a gıtmiş ve polis reisi M. Tomıon keıa-
iu Şefi M .ını.ac casus· disine: 
kat · Vıt ılede mü 
lah Y•Pınışttr. - Tecrübeli bir adam 

ay bir -dd sıfatile beni dinleyiniz ve 
ltikten 8 ruu et raks- yaptığız bu kötü iıleri · yap-ıda Feı onre, 1914 sonla-
l e:nenkte h mamağa çalışıoız!. dedi. 
erek f l9J5 • ? areket - Mata Harri Londradan 

akrar F 'Phdalarında M 
M ransaya 1 adrite gitmiş ve orada da 

ata Hari. bu ::r ıniştir. Alman ateşemiliteri Fon 
'Ya çok mühim b" 

8 Frın- Kalle ve ateşe navali Fon 
~- gelnıiş ve M ~·t v~ıife Krobn ile milnaıebet peyda 
111 kcnd' . . ı ou iı t . . B k 

ısıne 30 e mı•tır. u i i Alman me-ırnıiatir 1 ,000 mark 7 

ır • Şte b 
ransa tnuluıb· u sırada, 
tkilatı, Ent 

11
•11 casusluk 

la Mata Hae. ıcens Servis
atya aJ rı hakkında bir 

. nııştır V b 
:erıoe M t · e unun 
lilaıiye ba ~ Hari t rassut 
fttata H ~ ıunı§tır. 
ta gefişi:r~e 19~6 da Fran
lıaadea· . Vıtclc gitınek 
rYare Lını alaıış, buradaki 
.u ttararg .. b 
rue çok '- a uıın ıabit-
t Sıttı ı:n" 
nıuı ''c 'b unasebetler 

----·bcderek il~ ayet şüpheyi 
'----.tırılnıış uradan uzak

ına ka ve Fransadan ib
rar v •1 • 

ata H . erı tnıştir 
1 arı bu k 

f 

e Protesto rtar.ı ~id-
Dsaya k lb e fllış ve 

e bıbbetıe ~ ~~ derin bir 
g ı olduğut u 

murunun tavıiye ve tasvibi 
ile Fransa ateşe navalini 
elde etmeğe çok çahımış 
isede muvaffak olamamıştır. 

Mata Harinin Madrite gel
meıi tesirsiz olmamış ve 
Alman tabtdbabirleri tara
fından itilaf devletlerine ait 
nakliye sefinelerinin bahrıl
maaı artmı,tır. 

1916 senesi ıonlarııia 
doğru, Almanlar Mata Ha· 
rinin Fra:ısadaki faaliyetini 
daha faydalı görerek bu 
dilber kadını Parise gön . 
dermişlerdir. Mata Hari 
Pariste 150,000 franklık bir 
çek muhteviyatını da ala
caktı. 

Mıtabarinin hareketinden 
sonra Alman ateşemiJiteri 

mişHr. 
Matahari Paıise 1917 se 

nesi Kanunsanisinin üçüncü 
günü varmışbr. 

*** 
Parise geldiği zaman ken

disini 1912 den beri görme
miş olan Pol Füş isminde 
bir Fransız muharrir kendi
sini Lannes bulvarında uzak
tan görmüş ve yürüyüşfin

den tanımıştır. 
Evet, Mata Hari, hatti 

yürürken bile dansediyor 
sanılırdı! 

Bu sarada Mata Hari bü
yük bir müşkülle karşılaş-
mıştır. Felemenge gitmek 
fikir ve kararında olduğn 
halde, pasaportu Pariıte 
vize edilmemekte idi. Bu 
mes'ele Mata Hariyi çok 
telaşlandırmış ve sinirlen
dirmişti. 

Pasaportunun vizesini te
min için Mata Hari bütün 
bi~diklerine baş Aurmuştu. 
Bu esnada da harbın fenalı
ğından, sulhun iyiliğinden 
de bahsetmekten geri dur
mıyor, ve sulh He bilhcssa 
Fransanın pek çok men af ı 
elde edeceğini ileri sürmek
te idi. Ve: 

- Devam edecek-

Kalürifer kulJanılaca k 
Bu kış mevsiminde Adli

ye ve Hükumet Dairelerin
de soba ve mangal yakılmı
yacak ve kalörifer istimal 
edilecektir. Mülhakat Hü 
kümet Daireleriı:ıde maden 
kömürü sobası kullanılması 
muvafık görülmüştür. ---·------

Cerh 
Keçecilerde Şakir ve Sü

leyman isimlerinde iki kişi 
bir alacak mes'elesinden 
dolayı Muıbfa isminde bi-
rini biçakla hafif surette 
yaralamıştır. 

Hilaliahnıcriıı vardınıı 
~ 

Hilaliahmer Cemiyeti lz
mir Merkezi, fakir mektep 
çocuklarına kitap ve defter 
tevziine başlamıştır. Fakir 
ve halleri sabit olanlara dün 
mühim miktarda kitap tevzi 
edilmiştir. 

· Yunanistan arasında Arna
vutluk hakkında bir anlaşma 
olduğunu yazmışlar idi. 

Bu (iddia ozamandanberi 
gerek Yunan ve gerek ltalya 
bükümetleri tarafından bir
kaç defa tekzip edilmiştir. 

Bu tekzipler, alakadarlar! 
bilhassa kıral Zogo ve hü
kümeti erkanını tatmin ede
memiştir. Arnavutluğun Ce
nubu ve EpirJe alakadar 
kısar~ları hakkında ltalyanın 

Yunanistana resmen bazı 
vaitlerde bulunduğuna bü
tün Arnavutlar kani bu-

lunmaktadırlar. Bunun için
dir, ki Arnavutlar siya
yaset adamlara Yuanistanın ' 
çok tehlikeli bir komıu ad
detmekte ve batta bir tica-

ret itilafı aktinde bile t~h
like görmektedir .. 

Ve Arnavutıul.:taki akal
liyet mekteplerinin, daha 

doğru bir tibirle cenubi 

Arnavutluktaki Rum mek 

teplerinin kapatılması ve 
Yunanca tedrisahn tama-

men menedilmesi bu endişe
den doğmuı tedbirlerdir. 

Yunan gazetelerinin neı
riyatına b kılırsa, Arnavut· 
lukta bugün Yunan unsuru

na karşı sistematik bir im
ha siyaseti takip edilmek-

tedir. Bu siyasetin birinci 

safhasını, Yunan lisanının 

Arnavutlukta kaldırılması 
teşkil etmektedir. 

--------

Zeytinyağı 

Piyasa~ındaı toreffii var 
Zeytinyağı piyasası teref

fü etmiştir. Yerli yemeklik 

yağlar 29 - 30 kuruş ara · 

sında satılmaktadır. Bunun 

da sebebi dahilde yani Me

nemen, A kbisar, Karkağaç, 

Soma, Kemalpaşa havalisia
de mevcut yağların vaktile 

sarfedilmiş olmasından do· 
layı ; bu havali, y11ğ ihtiyaç
larını lzmir piyasasından te-

darik t:tmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 
Ödemiş ; Bayındır zeytin

yağ seyyar satıcıları dahi 
lzrnirden yağ tedarik etmek 

~IİLLİ KÜTÜPHANE SİNE~ıf.A SI 
(\ dogerJi . - B GÜN YENl PROGHA~1 

ı:ııueıua yıldızı tarafımla. FranMızca olarak teını:.ül odilon hakiki bir 1 
tedirler, ıtok mal pek azdır. 
Ve ancak mevsime kadar 
kifayet edebilecektir. 

' 

hay&t Romıuıı 

•t A T A ------= B r•]pn , ... l . S . 
aye~ - .ıcvıs tou - N cıl Haıniltoıı 

1 ı rwete . A . t• 'd b' n. rJan ın e ır geue - Dan şarkıları 
•rııhe vo (' •••ıill•----....:..... _____ _ 

uın n .. l . 15 O . 
ı Jvia gun erı ' umal'teeı ve Pazar Giinleri 17 seanslarında 

Sidney'iu (Jenny Gerhardt) :mımi tek-
Hn seaıılard . . . . . . . rarlanacaktır 

a aynı bıletle ıkı fılmı bırclen g<irmek mümkiindür 

P or 

r------• ıımir Postası 
Giindelik lktaıadt •e Siyaıl 

Gazete 
Sahibi Y& Umumi Neşriyat Amiri 

RAŞIT HALiL 
fsmu - Gaıri Bulnrı tubafi 

yeciler çarımad • 
Telefon Numarası =-··· Abone Bedeli 

Bu güniin hikaye~i 

Me d·resin Nişan ıları 
------~-------*·~··-..... ----~--~ Tam beş sene evvel bu iadr kuşunu izazen fırla-

zamanda, bozuk mevsiminde tıyor ve "gelecek bozukta 
nişanlanmışlardı. Birbirleri· muhakk_ak, kat'iyyenl!,, diye 
nİD parmaklarına aşk ve teminatlı haykırışlar yapıyor 
sadakat halkalarını, geçirir- körük gibi işliyen rgöğsüne-
lerken söıleşmişlerdiki: Hn· de ellerini basarak mubab· 
yathı eşi bulunmıyan nişan· betini teyit ediyor. 
hhk hP-yec anlarını doya do Güngör ise, bu yürek il-
ya tatmak için düğünü müm- tifatlnı kendi bahçesinin bir 
küa olduğu kadar uzatacak- kenarında kendi eliyle ye-
lar, fakat önlerindeki sene- tiştirdiği nadide ve latif 
nin Cumhuriyet bayramını ke>kulu çiçeklerden yapılmış 
kutlulıyan alaya karı koca bir büket ile karşılıyor ve 
olarak karışacaklardı. Esa- ayni hararet ve muhabbetle 
sen düğün içio acele etme- cevap veriyordu. Evd di· 
lerine mücbir bir sebepte yordu: "Kat'iyyeD!!! Ben de 
yok idi. ilk mektebin ilk inanıyorum .. Buğünlerde ga-
sınıfından beraber başladık- zeteleri mütemadiyen takip 
ları ve Orta mektebin son ettim . Ve kail oldum ki 
sınıfına kad r beraber yap- umumi ıztırap ile beraber 
tıklan tahsilide bitireli bir hayalimin bir hakikat olma-
kaç ıene kadar birşey ol- sı' başıma gelin duvağının 
muştu, yani henüz çocukta geçmui de biz müstahsille-
sayılabilirlerdi. Bu sebeple rin bir birlik kurmasına 
kendileri kadar aklı selim bağladır. ,, 
sahibi olan tarafeyn ebeve· Tesadüfün çok yakından 
yinleri de birdenbire kırılıp kulağıma akset'irdiği bu 
avkılıp dDğünüde aradan sevi v~ ümit dolu mükaleme 
çıkarıvermek şuurluğunn ka- den istihraç ettiğiğim anla-
pılmadılar, her iki taraf yış şu oldu ki: Mendiresin 
kurulacak yuvanın maddi sevişen, berşeye rağmen 
noksanlarını tamamlamak bili sevişen çocukları, ön-
iça aradan bir yılın geçme · lerindeki ilk senenin ümidi-
sini çok hoş ve muvafık ni bi rden bir.e beliren ikti-
gördüler. sadi _buhrana ve onu takip 

Fakat ne olmuştu?! Ta eden senelerin sukutu baya· 
küçücükten yedişer yaşlan- line bilhassa, son senenin 
nın selibiyellerini bir günde mürettep bir: fiat darbesiyle 
beraberce kuUandıkları ~sa- hırpalanmışlardır. 
bab, yaprakları henüz mat· Bu sebeple Mendiresin 
baa kokusu taşıyan nlfabe- nişanlıları hala niş nh kal-
lerini koltuklarına sıkıştıra- mışlar ve ne yazık ki bir 
rak mektep yo)unna yönel- taraftan da bab rlarını far · 
dikleri gün çocuk sevişmesi kında olmıyarak derinliği 
mahiyetinde başlayan, nib - beş sene •süren bir çukuru 
yet senelerin gelip geçmesile dönmemek üzere gömmüş-
kendiliğinden ve biç incin- ferdir . Mo h za, onlara ka-
meden büyük ve asıl aşka lırsa birşey k ybetmiş değil· 
inkılap eden emel 'eri ne fe rdir. Zira, sevileri daha 
olmuştu? Ki işte bu senenin ziyade kalp cephesindendir. 
bozuk mevsiminde de incir Bunun için bir yıl daha 
bahçelerinden şehir dönü- bekiemeği bir yük saymıyor-
münü gene beraber yapıyor· lar. Ve kat'iyyen inanıyor-
lardı! .. Garibi ·şu ki, göçleri }arken, öoümüzdeki yılda 
ayni güne tesadüf eden bütün incir müstahsilleri be-
Mendiresin nişanlıları, şehir hemebal kooperatifleşecek-
yolunu tut•n incir yüklü tir. Ve bu zirai hadise, in-
arabalnrdan birbirlerini se- circilerimizin sızılarını din-
lamluken ilk nişanlandık· lendirecek bir masaj olmak· 
ları günün t tlı heyecanından la beraber onl nn da baş· 
bir zerre bile kaybetmemiş Jınını bir yastığa götüren 
görünüyorlardı!. yegane amil olacaktır. Ha-
Ôıhan; . göç arabasının sılı; Mendiresin üzüntülü 

üstüne yaslanmış Pamir ecesi nişanlıları · artık Cumhuriye-
gibi yanı-başından geçen tia on ikinci yıldönümünde 
sevgili niş ınlısın , nradan evleneceklerdir. Bu munta · 
beş sene geçtiği halde hala zır saadete onlar kader be-
teravetini mubaf za eder 
gibi gördüğü müstakbel zev · 
cesine, o sabah avladığı son 

nim de inanım var. 
Emin Lami 

- ,. . ~ . ~ ' . ~ . ··" . l ~:..:_· - - ... ·. -·"" 

Bugiln: 1 O birhıci Teşrin <.~arsanı bada ıı i t,i haren 

Karşıyaka Lü~s si ema 
ve Tiyatrosunun 

]1,evkaHlde haftası ı 
Bütün dünyanın takdirlerle alkışladığı ve MARlE 

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

Mösyö, Madam ve Bibi 
Praıısızca, sözl ii ye ~ark1h şen ~uh e.:or 
Ayrıca: Denizkızı EFTA!--Y ·· .. H. KE.mani SADi B. 
Konseri 1 nci şarkı GORDU \1 SENi Be.stekar: 
Dede efendi merhum 2 nci şarkı iNAN INANKI Fiatlar ; 35 - 45 • 50 - 60 kuruş 

15
• 1

5
- 17 - 19-21, l 5 te.. l'er~em be ve cnma gtin !eri 13 30 ela başlar 

e6'1~-.-.-. ....... ~-;.,P~a:z:a~rt~o;h~i~g~i~in~:l·i·y~e;ı~ıı~·~p~r~o~ğ~ra:uı::.;;-;. .. .:~~~~--

Seneliği : 1200 Kuruş 
Altı Aylıgı: 600 ,, 1 

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

lımirde Ticaret 
matbaasında baıılmıttır. liiiDiiigeiriigüinilieri:ili9~vie~2~1mmiiiiiisiiııiiiiiiiiiiiiiiiii' I 



SAYFA ıu 

n a 1 s 
u ma 

bede 
ınızsa ilk tecrü

muhakkak 
Ben Bu Kadar Lftıtif Koku 

kulla11ınan11~t,1nı 

J>J1J~1l~K.'fhN KEN-
ı 
Dlı:TIZI AI,AMIY A.-

CAii"SINIZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her 1ı ususta <;ok ın ü
kcmuıel bir kolonvadır 

25 
60 

., 

75 LÜKS 
100 
180 
Kuruşluk am-
ba ·,ajları 
Yartlır. Bir tecrübe sizide peresti~karlar1 ara
ına sokar. Eczacı bas1 l1'örit, beyin ~ahescri-' . , 

dir ar~ık olarak baı-ıka venle satılnıaz. ..,, ; . 
Taklitleri çok adidir. Het ile ~,erit isinı ve 

etıiketiııi gi>rıuedcn alınayınız. 

~f. JJopo S.J~erit ~,ifa Eczalıanesidir 1 ----------

IZMlR POST ASI 

,. 

Doktor~ ~.Operat ·· 

Tahsin ey h stanesi 
İzıuiri ıı en lüks YO sı h hl vn emsalsfa 1ı usnsl lıa~tanesi olup 

bilhassa kibar ailcleı·iıı melly 'i<;in yeg~ıne tercih 

ovlcdiklerl hastanedir 
~ 

Tah in y, ha ta Si d 
Sabahleyin !l tlan 12 ye . ak~am 14 ten 18 e ltadar 

husns1 lıastalar101 kabul eder 
Adres: hmir Çivici hamamı civarında Müftü s<>kağındıı Yemişçi Beylerin 

muanam binasında 

• e ,g 
v 

Belsoğukl uğu 

Gibi hulaH1 k ha~-, 
ko

ruuınak i';in ınut
laka yanınızda 

PROFILA 
Tüpleriıı<len bn1nndurunuz, Heı 

A ka <ı'da 
Hal iş ida ehanesi 

Polis noktas1 kar~!snı<la dairei mahsusa , 
'l'elefoıı: ' 20:37 

Ank rada: bilumum vekaletlerle şureyıdevlet, kazanç ve 

Olivier ve şürekası Ll•mı•tet bina vergileri temyiz komisyonlara, gümrük ve iohiaarlar ve 
iktisat dairelerile mabkemci temyiz ve sair devairi resmiye 

VAPUR ACENTESi 
Cendeli han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tahmil için beklener. vapurlar. 

Loodra hattı 
DESTRO vapuru 4 8. Teşrinde Londra ve Hull·e 
THURSO ,, 12 ,, " Hull-e 
PAUINE " 14 it 

STORK it 24 ,, 
Li verpool hattı 

" c 
Londra·ya 
Londra ya 

ECYPTIAN ,, 11 it ,, Liverpool ve Glasgo W 
Leıbian ,, 25 » ,, Liverpool ve Glasgo W 
Tahliye için beklenilen vapurlar: 
THURSO vapuru 10 B. Teşrinde Anvers, Hull ve Londra 
LESBIAN ,, 10 " ,, Liverpool ve SWanıea-dan 
DAGO ,, ay nihayetinde Anvers, Hull ve Londra-dan 

DEUTSCHE LEVANl E LINIE 
TROJA vapuru 7 8. Teşrine Bremen, Hamburg ve Anvers 

ten 
Not: vürut tarihleri ve vapurların iıimleri üzerine değişik-

liklerdenl mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 

Türk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay baş1nda ve 12 renkli ıabife 

olarak çok mükemmel bir şekil altında çıkarılacaktır. 
lkiioci T eırinio birinci günü çakacaktır. · 
Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiz. 

ve bususiyede görülecek her hangi bir işi olan veya ileride 
olacaklar işlerini kolayta ve ucuzca hıkip ve intaç ettirmek 
için ancak, 

ANKARA' da: senelerden beri bu işle meşgul olan ve 
muntazam teşkilata malik bu!unan (HALK iŞ iDARE HA 
NESi ne vermelidirler. 

Emlak ve emtia kumüsyoDculuğu. yazı ve tercüme ve bunn 
ummasil bilumum işler ya11hanemizce yapılır. 

Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
iDARE HANEMiZ, 

(lcabeden itlere garanti gösterir.) P. 678 

Mefruşat 
Fe çi zade 

Telefon: 

Mağazas 
A. N·hat 

Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife 
gobelen, logiliz lrretonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, hasır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, 
çocuk arabaları ve sandalyaları, taban, oto;ııobil. masa 
muşambaları ve s aire bulunur. 

İzrnir - Yolbedestan 1Yumara 29 
P. 742 
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h b rler 
t 

' 

Kırahn so.1 sözU: (< Yugoslavyayı Muhafaza Ediniz. >) 
No· 

b
Be!ediye İntihabatı lllÜna

• etıyle başt b e im an aşa dona-
~ş olan şehrin bu b b 

4*erıoe h a er 
avs~dli ül elllen aydınlıkları 
aıi'4 • r müş ve dost mille

';11•temine iştirak edil 
t pıtır. Bu elim habere bi· 

ı ~ ıonra do t F 
t 1e • • 1 ransanın 
e r~rıcıye nazm M. Bartu ce-

" plarJnın da aldı .. O ,. d gı yara-
ab•~· ahıı bmü~eeasiren vdat et· 

r~ı a erı d · · tıt• ı. h' I e ınzımam edin· 
Jt• ısso unan ,. 

o>İf"'' i ,. umumı tees· 
zamı der . b eceyı ulmuş -

. Gerek R · · 
tli•tı · eısıcumhur haz· 

,0 erı ve gerek h"L. 
kı Ullumet 

nı tarafındın y 
•ya ve F ugos-

ransaya t" . t 
lgrafları · . aııy.-ık . . çekılmıı ve mil. 

e b• ın hıasettig" i teessü k 
d · b' r en-e erıne ıldirilmi t• B ı ır. 

da . u lllünascbetlc H k' . 
kilı tı Milliye gazete . ., ımı 

ıhıuı d ıı Y•rınki 
rşı il. n a suikast haberle

• yazmadan evvel 
90 I'· JeıaOre şu satırlar)~ ~~:c~~ 

n olacaktır · .. . 
u - Karii erimizin aşağıda 
yacakları acıkh t l f 

•adiılerini son d k~kgrda 
ık T a ı a a 
ıl · iirk milletinin Yu
avyanın d · 

a itt' erMı ıztırapla 
ırak ett"·· · lüıu ıgını söyleme-

. y ın yoktur. Türk mil 
rı •t• ugoslav lllilletinı· 

ın. lllütk" " n en 
t ha ziyad ~lat kuşısmda 

a oı~•t elti"~ eş.e~ kudretine 
Iı ~Yllk k g gıbı bu milletin 

n Ş iuun. ıralının. eserine bağ 
n •arsılrnı ld .. 

. eınind" 2 0 ugundan 
bşır tci ha~~· Bu hazin ve 

d 
rk lllill~~~ •. llllhıasebetile, 

8 a 1 .. Dın y f 
t uguna ba" I ugos av ya 

31 ~ karı• Yüks~ılığını ve 
1 ''t etaıek . vefasını 

leksandr'ıo ıTat~riz. Kırıl 
D ı Urk 'il . ve onun b" . ını etı-e binde uyuk reisinin 

d' Yllk h tY•t•111akta olan 
• 1 ırası h 1 Yidar kal er zaman 

k •caktı K . A"'" Pra farında 8 • '· endı 
il 110 b olab 111· f uıkasta kur-

b it'- ııa i .. 
tab• " l!'ranıız rının ve bü-

1. Bart .. • vatanperveri 
.. nun öl" 

]']· jtl Jı doıt F urnünden do 
\ · ransa'y 

de ııyetf eri111i . b a yürekten 
r, ~~ven. Irzı eyan ederiz. 
şe 1 ~ıra} 

/. Belgrıt, 9 ( 
ak•,u~ Alekıad , A. A ) - Kı· 

ldirİ 1, burada r ın vefatı habe-
sk OJ ••Ur Uyan:Uazzacn bir te-
> 9f0Planan tt11111hr. Derhal 

· • llltcliıi ük 
l.

•111 b~r• . v ela ef. 
yı tab ·ı 

bulu 11 Londra-
liabt npan 11 Yaşındaki 

il rens p· . 
L.n ~-tıniıtir Te ıke~lı" kıral 
•ze •aııu ş ı ah esa 
•bet kırnul lllucibince ni-
Ld 1 lll V • 
.. e göste 'J •sıyetnıme-

• rı ecek l 
ı tarafında . o an üç 

JI ktır. V . o ıdare oluna
• fi,. k' aaıyetnaoıe yok 

... lfİyi t . sa *'- ve i ayın ; nıeb'u-
rilec~'••cıktır.Y•n ıneclialerine ait 

ı11~ar · 
; ilfl zıyemiz: 
1 • Ankara 9 
!\:tc<ll •lavya k (AA) - Yu. 
·il>İ j lııandr h ırah hasaıetlü A-

"' . azretıe · . , . ...-ldl c:ıası üze . rının vefatı 
~ı u> rıne Re· . 
1 ıretıeri t ısıcuınhur 

1c· arafınd 
~ ı taıiyıt . an aşağı· 

l i }iJJ lllittir. telgrafları çe . 

1'' Yugoılav 
•tın Mıri Y~ luraliçeai haş 

•zretlerine 

l ·~ :i/uı 1 

1 

Mareilya 

Kıral Aleksandr hazretle· 
riuin ıahıslarına karşı yapı· 
lan suikast ve feci cioayetı 
en büyük bir tees1ürle ha· 
ber aldım. Hiçbir insanlık 
hissinin kabul etmiyeceği bu 
vahşiyane hareketin acıklı 
~eticesini ~uyunca bütün 
Türk mJlleti benim buydu
ğum derin teessürün aynını 
hissedeceklerdir. Zatı baş 
mctpcnahilcrine kıralnı ve 
Yugoslavyamn bir dostu sı
fatile en samimi taziyetlcri· 
mi arzederim ve gerek be
nim ve gerek Türk milleti· 
nid zatı haşmetpenehilerinin 
iztirabına ve Yugoslav mil· 
letile bütün Balkan milletle-

rinin m temine iştirak itimat 
buyurmalarını rica ederim. 

Gazi M. Kemel 
Yugoslavya veliı.htı feb -

metlü prenı Piyer hazretle
rine; 

Pederleri haşmetlü kırıl 
hazretlerine karşı yapılan 
tavsif kabul etmez derecede 
şeni suikast münasibctile 
laziyetlerimin kubulünü zatı 
fahimanelerinden rica ede
rim. Vefat eden büyük kı· 
ralın dostu sıfatiie ve bütiln 
Türk milletile beraber zatı 
fahimanelerinin ve dost Yu
goslavyanın matemine büyük 
bir samimiyetle iştirak ede-
rim. 

Gazi M. Kemal 
Ankara 9 (A A) - Mar· 

silyada yapılan suikast ne· 
ticesinde vt-f&t eden Fran 
llZ hariciye nazırı M. Bar· 
funun ziyaı dolayısile Reisi· 
cumhur hazretleri taraf!ndan 
Fransa Reisicumhuru haz
retlerine sşoğıdaki telgraf 
çekilmiştir. 

Fransa Reisicumhuru Al 
bert Lcbrun hazretlerine, 

Paris 
Kendi toprağında yapılan 

suikastın bizzet Fransayıda 
matemdar eden neticesi bü
tün sulh dostlarının Fransa 
ve Yugoslavya dostlannın 
hissettikleri elemi bir kat 
daha artırmıştır. M. Bartu· 
nun vefatı kıral Aleksandr
la beraber Avrupanın uğ
rayabileceği ne acı bir zi 
yadır. Bu elim hadise mü-

nasabe,.ile zatı devletlerine 
derin sempati hislerimi ar
z.eder ve dost Fransanın 
matemine bütün Türk mille
tinin en samimi bir surette 
iştirak ettiğini bildiririm. 

Gazi M. Kem 1 

Müteveffa A
leksaner Hz. 

Son nefesinde cıı cenı iş! 
lielgrat 10 (AA) - Hü· 

kümet Yugoslav milletine 
aşağıdaki beyannameyi neş 

retmiştir . 

Büyü kıralımız birinci A· 
leksandr dokuz Teşrinev· 

velde saat 16 da Marsilya• 
da alçakça bir ıurette kur· 
ban gitmiştir. Kıral müttefik 
Fransaya sulh eseri ıçın 
seyahat etmekte idi. Bu ese
ri kan ile teyit etmiştir. Teş · 
killtı esasiye kanununun 

36 cı maddesi mucibince 
ilk doğan oğlu haşmetlü kı· 
ral ikinci Piyer hazretleri 
Yugoslavya kırallığı tahtına 
çilfmıştır. Kıraliyet hükumeti 
ordu ve donanma haımetlü 
ikinci Piyer hazretlerine sa· 
dakat yemini yapmışlardır. 

Kırallık oteritesini muvak
katen üzerine alan hükumet 
teşkilatı esasiye kanununun 
35 nci maddesi mucibince 
iyan ve meb'usan meclisle· 
rini 11 Teşarinievvelde müş-
terek toplantıya davet 
etmiştir. Meclisler teşki 
lati esasiye kanununun 
42 ci ve 59 cü maddeleri 
mucibince yemin edecekler 
lerdir. Kıral Aleksaodr soıı 
nefes ni vermeden vevcl sC:y
lediği son ve yegane kelime 
şu olmuştur: 

<Yugoıla ıyayı muhafaza 
ediniz> J 

Kıralın millete bıraktığı 
en yüksek miras işte budur. 
Kıraliyet hükumeti bu mira
sa sadık kalmağa bütün Yu 
ğoslav miJletini davet eder. 

Aukar~ula ~en1ikler 
' yapılını~Tacak 

Ankara 10 (A.A) - Yu
goslavya kıralı hazretlerile 
Fransa hariciye nazırı M. 
Bartunun ölümlerinden basıl 
olan derin teeasUrden rlo'ayı 
bugün yapılmaaı kararlaştı· 
rıları belediye seçimi şenlik· 
leri yopılmıyacaktır. 

Hoınaııyn ıııateın İ<;iude 
Bükreı 10 (A.A) - Yu· 

goslavya kualı Aleksandr ile 
Fransa hariciye nazırı M. 
Bartunun öldürüldükleri ha· 
berini gazeteler fevkalade 
nushalarla bildirmişlerdir. 

Bu haber bütün memlekette 
elim bir teessür uyandırmış· 
tır. Kıral Karol ile başvekil 
M. Tataresko veM. Titulesko 
Sinaiada müzakere halinde 
bulunurlarken bu haberi al· 
mışlardır. Kırıl kız kardeşi 
Yugoslavya kıraliçesi Mari
ye hemen bir taziye telgrafı 
göndermiştir. Baıvekilde Yu· 
goılavya hükümetine bir tel· 
graf çekerek dost ve mütte 
fik Yugoslav milletinin uğ
radığı feci matemden dolayı 
Romanya milletinin duyduğu 
büyük acıyı bildirmiştir. Ro
manyanın büyük dostu Bar· 
tunun ölümü dolayisilide Fı
ransız hükfımetinede taziye 
telgrafları çekilmiıtir. Bütün 
resmi binalara matem bar 
rakları çekilmiştit. M. Titu 
lesko Bükreşe gelmek üzere 
Sinaiadan ayrılırken gazete· 
cilere şu &özleri söyl~miştir: 

Her devrin en :büyük kı · 
rallarından birinin ve bilyilk 
Fransız adamlarından birisi
nin birden bire ölmeleri be
ni altüst etti. Bu çifte ı.iya 
yalnız milli değir ayni za· 
manda cihaşumul bir matem
dir. Milletimiz bu ziyaların 
büyüklüğü önünde eğilmek
tedir. 

Sefirlerin Taziyc1eTİ 
Belgrat, 10 (A.A) - Kıral 

Alekaandrın öiümü lhaber 
alınır alınmaz Belırattaki 

bütün ecnebi devlet mümes· 
silleri hariciye nezaretine 
gelerek !hükumetleri '1amına 
taziyede bulunmuşlardır. Di
ğer taraftan hariciye nazır 
muavini M. Y evtiç Fransa 
maslahatgüzarına M. Bartu
nun ölümünden dolayı Yu· 
goslavya hükumetinin taıi· 
yelerini bildirmiıtir. 

Bn lgarista ıun ta"'i.veti 
Sofya, 10 (AA) - Kırıl 

Boris Yugoslavya kıHlt A· 
leksandr'ın ölümünü haber 
alır almaz kıraliçe Mariye 
derhal samimi bir taziye 
telgrafı göndermiştir. Ayni 
zamaDda kırahn müşaviri 
M. Gruef Yugoslavya sefa
retine giderek kıral nam1na 
taziyede bulunmuıtur. Baş· 
vekil M. Gergiyef ile Hari
ciye nazırı M. Batalof ta 
Yugoslav ve Fransız hükü
metlerine Bulgaristanın ta
ziyelerini bildirmişlerdir. 

Bulgaristaııda mate111 
Sofya 10 (A. A) - Kıral 

All\ksandrın feri <ilii m ii lıa· 

beri biitün memlekete yıldı· 
rım siir'atiyle yayılmış ve 
çok derin bir acı uyandır

mıştır. Bütiin tiyatro ve 
sinemalar ve biitiin umumi 
mahaller derhal kapıınıntş· 

hr. Üli.im haberi geldiği 
vakıt lıiikfımet azdsı toplan
tı halinde bulunuyorlardı. 

Matem alameti olmak ilze· 
re ka lıino toplantısına hemen 
nihayet verilmiştir 

l(ısnıi soforberJik yok 
Belgrat 10 (A.A) - Yu 

goslovya ajansı bildiriyor. 
Askeri kıtalaruun hareketi 

ve kısmi seferberlik hakkın
da ecnebi menbalardan çı
kan bütün haberleri en knt'i 
bir şekilde tekzibe mezunuz. 
Bu haberler bir takım gizli 
maksatlarla çıkarılmaktadır· 

Altı Ay ~iilli Matem 
Belgrat, 10 (A.A) - Hü

kümet milli matemin altı ay 
devamına karar vermiştir. 
Kır al A leksandrm ölümünü 
bütün memlekette ilin için 
Yugoslavyanın her nokta· 
sındaki ve her mezhebe ait 
kiliseler matem çanları çal· 
maktadırlar. Kırıla yapıla· 
cak cenaze merasimini tespit 
için hususi bir komite teşkil 
edilmittir. Hususi ve resmi 
bütün binalar ve evler ma· 
tem bayrağı çekmişlerdir. 

Sokaklarda. ağlıyorlar 
Belgrat, 10 (A.A) - Kı

ral Aleksandrın feci ölümü 
umumi bir elem ve derin 
bir matem uyandırmıştır. 

Kırahn bu kadar feci bir 
tarzda ölümü bütün Yugos· 
lavyayı derecesiz bir acı 
içinde bırakmaktadır. Bü· 
tün memleket uğradığı bu 
felaket içinde sükuneti elin
den bırakmamaktadır. Ha
ber; alınır alınmaz bütOn 
mağazalar ve umumi ma· 
haller derhal kendiliklerin
den kapanmışlardır. 

Çok sevdiği hükumdarıoı 
kaybeden Belgrat halkı ele
mini açıkça göstermektedir. 
Sokaklarda birbirile ağlıya-

rak görfişen birçok kimse· 
lere rasgelinmektedir. 

Yngos]ayya, kabinesi 
lıiikiiındarlık alahi-
yctlerini kullanıyor. 

Belgrnt 10 (A.A) - Bu 
günkü fevkalfıde şutlar 
içinde hiitiin ınos'uliyetini 
müdrik oll\n lıiik\tmot baş

vekil M. lTznnoviçin riya
setinde devamlı olarak top· 
lantıda bul nnmakta ve Teş· 
k il:1 tı esasiye kan unu m n · 
oibince ve memleket men· 
faatına olarak irahoden ted· 
birleri almaktadır. Kıral 

Aleksandr Belgrattan hare
kotindon evvel lıi.ikiim<larlık 
saJUlıiyetlerini kahiııoye cl<w· 
retmiş olduğundan lrnhine 
~imdi bu salUhiyetleri knl· 
lanmaktadır. 

T e~kil!ltı eRasiye kan unu 
ııun 42 nci maddesi muoi· 
hince Veliaht Kıral olmak
tadır. Yine kanunu esasiye 
gtire knal vnsiyetnamesiıı<le 
niyabeti saltanat meclisi 
azalarını giisterocektir. Fa· 
kat biiyle bir vasiyetname 
olmazsa lıu ınccJis fiziiııını 

parliimento seçecektir. 
Rı ra hn yasiyotıııaıuesi 

a<,~ıldı 
Belgrat IO (A.A) - Kıral 

Aleksandrın vasiyetnamesi 
bu sabah açılmıştır. Vasiyet
name açılırken prens Pof, 
başvekil Uzumoviç, Belgrat 
valiai, muhafız kumandanı 
ceneral Givkoviç ve müte· 

vefa kırılın ser yaveri hazır 
bulunmuşlardır. Kıral Alek· 
sandr ikinci Piyeri sinni 
rüşte vasıl oluncaya kadar 
niyabeti saltanat meclisine 
prens Pol Kangorgeç, iyin 
aıisından ve eski nazırlar· 
dan Badenko Istanoviç va
lilerden doktor Perovitisi 
tayin edilmektedir. 

Niyabeti saltanat meclisi 
izilarına icabında vekalet 
etmek üzere de şunları gös-
termektedir: 

Prens Pola Belgrat ,ebri 
askeri kumandanı ceneral 
Tomiş Stankoviçe iyindan 
Janin Peroviçe de fi.yandan 
Zelts vekalet edecektir. 

Şeni 1 
Suikast 

-Baştarajı l inci sa)fuda -
olamaz. Kaldı ki Kıral Alek· 
sandr Hazretleriyle ihıivar 1\1. 
Bartu'ya tevcih edilen suikn&I ; 
siyasi bir suikast olmokla be
raber insanlığa ve umu ... i mfi
salemete de tevcih edilmiş sa· 
yılabilir. Cionyetin bu dert1ce 
şeniine Prençip uikastinden 
evvel ve sonra işte ilk def ndır 

ki teaadüf ediyoruz. 
Necip Yugoelov ve Fransız 

ıoilletlerini hu umumi ve müe· 
terek mfi.temimiz içinde tekrar, 
tekrar taziye eder, tesellileri· 
ni karagün dostluklarının le• 
celliıinde urıyarak acılarına 

hiraz bııf iflik vcrmeğe c;alış. 

malarını ayni elemle müteellim 

Lir halde tıtveiye ederiz. 

~nıi.raaala.st 

10 Teşriuie,~yol Çar~anıba gilnkii üzüın ve incir 
satışlarının hulasası 

•• •• 64 K. Kizım 5 5 50 Uzum 50 Ş. Riza blf. 5 25 5 25 
Çuval K. S. K. S. 41 A. Haydar 9 50 9 50 

251 1. Tallt 12 25 15 35 Franko 5 25 5 25 
215 Alazraki 12 75 13 50 13 A. Muhtar 12 12 
191 H. Ahmet 10 il 75 5 Laf ant 5 50 5 50 
154 K. Kizım il 22 26 Taranto 7 7 50 
75 Ş. Riz'8 12 75 16 75 880 Dünkü satışın yekdou 
17 Alyoti 13 14 75 Zahire 14 Arditi 13 13 
10 Ki ark 10 10 Çuval K. S. K. S. 

7 F. Solari 16 75 16 77 459 Buğday 4 20 4 30 

934 Dünkü satışın yekünu 311 Arpa 3 25 3 31 

incir 99 Bakla 5 5 
50 Nohut 4 75 4 75 

Çuval K. S. K~ S. 10 Fasulya 9 25 9 25 
184 H Şeşbeı. 58 75 58 75 230 Kum darı 4 4 25 

127 Malamo 5 6 25 561 Susam 9 50 9 50 

122 Ş. Remzi 8 50 10 75 424 Burçak 3 87 38 

70 Jiro 5 5 3268.Pamuk 37 37 
67 Bencuya 7 8 75 628Ken.Pala. 295 430 

76 Kooperatif 6 25 6 25 
Rn sahşlarııı :ılıcı ve sat.ıcılarını gösteren 

liste yarınki nüslıamızdadır 

an'at - enilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, şapkalıuınızı, evinizdeki perdeleri, ?da 

takımlarını, rengi atmış koltuk takımlarınızın kadıfe· 
lerini ve sair eşyatannızı daima yeni bir halde gör

mek 'isterseniz Ihsan beyin 

İstanbnl İstiın Boya Fabrikası 
na verip buyatmalııınız 

Boyasının güzel ve sabitliği, eşya n~erine ver~iği 
zarafeti ancak işteki mahareti ve son sıstem makıoe
lerinin ameliyatı iledir. Bu işlere mukabil aldığımız 
ücrette bir masraftır.Çalııma ücreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyoıum. 

İzmir: 'Kenıeraltı İğdeli kahve kar~ısı No. 8 
p, 757 
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~ lzm irin iyi suları 
- = - = ::: (1,5) DEHBCEI-'İK S U ~ 

= §li ~ KOÇTAŞ s 
ı = ~ 
~ Satış ınerkezi: Ba~dnrak ca;nıii altı nda = 
= = § No. (20) Telefon (~967) = 

Muhterem Müşterilerime 

Fotograf 

Çabuk Tcıni.ı Ucnı 

Refik Lütfü Mağazası Hükümet Ch·arıoda -- - . § Kimyevi ve Baktiriyoloji resmi raporları haizdir. ~ _________ , _________ _, 

Ôtedenberi maıbarı teveccühünüz olan mağazamı bu kerre 
tevıian Yeni Kavaflar çarşısında 29 numaraya naklettim. 
Gerek beynelmilel 9 eylül panayırında takdir ile seyrettiğiniz 
karyola çeıitleri ve teminatlı somyaları ve divanları ile her 
tllrln portatif eıya çeıitleri ve portatif karyolaları bulacağı-
nız gibi, nikel, nikellj, bronz üzerine hertürlü mobilye ıipa· 
riıi kabul eder ve giiaü gününe ıiparişatımı teşlim eder ve 

~ P. 719 ::: 

ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111 ııııııııııııınıııınıııııııııınıu 

Balıkyaiı yerine 
YAZ GÜNLERiNDE 

İçeceğiniz eu iyi ku ,·yet, i ştilıa ve gençlik ilfic ı 

Kina Lütf'i dir 
Bet eczanede bulunur 

P. 763 mahalline kadar bili arıza ıevkederim. Ayni zamanda bU
tlin sergilerde birinciliği kazanan doktor Hcı lil ~ezai bey 
fabrikasının çelik üzerine bilcümle karyolaları, somyaları ve 

1 çocuk karyola çeıitleri, tel çelik paspaslar perakende ve 11 k 
toptan olmak 5zere satılır. Fiatlar rek.ıbet kabul etmez de· 
recede ehvendir. Muhterem milşterilerimin hertürlü mobilya 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek lizere yeni mağazama 

.. 
mektep muallimlerine 

müjde 
teşriflerini rica ederim. 

Yeni Kavaflar çarıısı 19 numara LUks mobilya 
ve karyola salonu Hiiseyin Hüsnü P · 718 

iYJııımıııuıııııııınnıınııınınmnıınınımınımııımnnı11J11111111111mnıoınnıınmıuıınmıııı1111111tıni 

s Akşehir bankası ! 
Sermayesi: 1,000,000 Tiirk Lirası 1 

IZMIR ŞUBESi 1 
lkinci kordonda Boraa Civarında Kendi Binaaında ; 

Telefon: 2363 ~ 
Her t.ürlü Banka Muamelatı ve Eıntea ~ 

Komiisyonculuğu.. ı 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir$' 
_ Hububat, Oznm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 1 
ES Afyon ve ıair emtia komilsyonculuğu yapılır. Malların 1 
$ vllrudunda sahiplerine en mllaait ıeraitle avanı §1 

ie verilir P. 586 1 
llUIBlllllllllllllllUllilllDlllllllllllinlllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yangınlara knr~ı devair ve ınüessesatta 

knllanılınası i caıl eden yangın söndiirıne 
alet leriııdeu 

TUFAN ve HIZIR 
AJetled Jıer tarafta rağ·bct bulan en ı.vı 

söndürme vasıtalarıdır. Bütün yedek 
aksaını bulnnnr 

Satı~ yeri: İzmirdo Hükiunet kar~ısında 
Navınan ~Iakine Şirketi 

P. 784 

YA. VlfZ \TE MEKTEPLIDE 
Tarih ve Yurt bilgiıi dahil olmak üzere bütiln 

llk mektep kitaplarımız gelmiıtir. 
lzmir Ve millhakatında toptan sabş hakkı mftnbasıraD 

klltüphanelerimize verilmiştir. 
Satışta milmkün olduğu kadar sühulet gösterilmek

tedir. Kitaplarını tamam almak istiyenlerin milessese• 
mize müracaatları. 

Keıneraltında nı cktopli kütüphanesi 
ikinci beyler sokağında 100 nuıuarda 

Ya vnz kiitiip hanesi 

Türk 

lzmİl9 evkaf müdürlüiü 
Evkafın da hissedar bulunduğu Ali paşa cJ 

kain 28 N. lı dükkantamamının bir senelik icarı ıl J 

çıkarılmıştır. Seneliğine 300 lira biçilen bu dnkk' 
lesi 18 10 934 Perşembe günü saat 15 dedir. ı,1, 
Evkaf mlldürlüğüne müracaatları. 4320 F· 

o 
D 
A 
L 
.A. 
R 
D 
A 

t Z M 1 R 

Ankara Palas 
SA 8 1 K 

ASKERı OTELi 

lzmire Gideceklere 

Size en temiz en kibar en lüks ve her 
türlü Konforu havi 

S BU OTELt 
I Tavsiye ederiz Tam merkezi vaziyettedir. 
C Orada umduğunuz rahatı bulabilirsiniz. 
.A Fiatlar emsaline nisbetle çok ucuzdur. 

lımir Kf'meraltı hükumet konağı karıısınd• 
K Telefon No. 3438 P. 668 

Dört memura 
ihtiyaç .var 
Kazancı, imlicı, ambalajcı 

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

Satış deposunda bulunacak 
efendi, fabrikanın direktifi 
dairesinde harekd ed~cek 

asgari dört bin lira teminat 
verecek ve teminat nisbetiyilk 
ıekliği nisbetinde maaşverilir. 

Bakkaliye, burdavat ve tu 
hafiye gibi bir it sahibi bu· 
Junması şartile udemiş, Tire, 
Bayındır, Kuşadası ve Bur· 
durda fabrikamızın toptan sa· 
hşlarda yaptığı tenzilatı tek 
tiıelerde yapm .. k şartile ma· 
şali mümessile ihtiyacı ve ... 

Arzu gösteren zevata gönde 
receği teminata göre maaı veri 
lecektir. Teminatın miktarıle 
tekli bildirilmelidir. 

Müracaat mahalli: 
Nazilli Madran rakı fabrika 
Müdürlüğü P. 792 

Bergama Gazı 
tebinde sicil kay 
zaret ıuretile çık 

tikaamem başka•• 
dan zıyaa uğratıld 
nisini alacağımdao 

bir kıymeti kaim• 

Franıanın Bordo 
kültesi göz aeriri 
mezun askeri 
göz hastalıkları 111,: 
sııı muayeneball 
Ikinci beyler s. 


