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Yüksek Konuklarımiz şehrimizde 
• 
ı~panyol isyanı 

To - ·••··• • Ptu k"v~ T:"yyare ile takviye kıt'aları 
8 ıkı hır muharebe halindedirler 

aziyet levkiilade ciddidir 
ve Oç kiıiden faz· 
la olan gurupla
ra derhal ateı 
açılmasını emrer-
miıtir. Tayyare 
fıloları Aviedo 

..,.~ şehrlnde ııyan ha 
Jiode buiunan ma-

1 den ocaklarını 
bombarduman et
mişlerdir. 

Madrit (Radyo) 
1 btil i 1 c i 1 e rden 

~---· meb'uı Maselino 
meclisten çıkar· 

ken öldürülmüş· 

tür. Diğer bir 
meb 'uı da yaralı 

olduğu halde ken
disini nehire ata· 
rak öbür tarafa 
yüze yüze geçmlı 

ve firara muvaf
fak olmaı'ur. Ey
bardaki ıilih hb

ibtiJll cil er 
tarafından berha
va edilmiıtir. Va 
ziyet fevkalide 
ciddi bir ıaf hada 
bulunmaktadır. 

Madrit 10 (A. 
A) - Asturiyada 
yapılan barekitın 
bir tedip değil 
hakiki bir harp 

• \ . harekatı olduğu 
aruf·ı· lh · ~ · d" 1 1 g d • tıl(llciler şım ı an aıı ıyor. 

Marsilya suikastı ........ 
Bütün Dünyada Bu Menfur Cinayetin Ma

temli Akisleri Devam Ediyor · 

Kıralice PeriS:iii Bir Haldedir 
Pariı 10 (A.A) - Jeneral 

Jorj ile Amiral Bertelo ve 
Mareoal Dimitriyeviçin de 
öldüklerine dair çıkan ıayi
aıar tekzip edilmiıtir. 

Brükıel 10 (A.A) - Liyej 
zabitanı Petruı Katmenıki 
namında bir amelenin ıon 
gllnler zuf'ında or!adan kay 
bolduğunu bildirmiştir. 

Paris 10 (A.A) - Reisi
cilmbur M. Löbrün, Baıvekil 

.1 

Yeni Sırp kıralını Lond
ra'dan Pcıru'e getiten Ro. 
manya ı·elide kıraliçesi 

Mari ( Soldaki ) 

1 

M. Dumerg ile görütmüı ve 
geceleyin M. Heryo ve Tar
diyö ile birlikte Mıuilyaya 
hareket etmittir. 

• 

:ıı....s.r. Suil>ası kurbanı Aleksandr Sojya'da kırrıl 
Boris'le otomobile binerlerk·en 

/ 

Jın vasiyetnamesi açılmıştır. Belgratta diıçili il: etmekte 
~Bu vasiyetname, kırallık ni- olan kardeşi tevkif edilmiştir. 
yabetine prens Polun geti- Zagrep 10 (A.A) - Fran· 
rilmeaini tavsiye etmektedir. sanın lielgrat sefaretinde ya-

Memlekete 6 ay matem tutul pılan : tahkikat neticesinde 
ması emredilmiştir. Kcalemenin - Devamı 2 inci sa)fada -
"""'"""'"''~~,~-v-v~_,.._~"""""""""' ...... "'""'"''"~' 

Büyük Konuklar 
Bu2ün f zmirde bulunacaklar 

1~ a : Barselora'd '01;:fı~dmı Madriı sokaklarında deurilen bir11ofü otobüsü. Topçu ve tayyare 
aıad 't a .rolıs - · · h · ı.-191' .. k' rı (Radyo) _ . numayııçı a tıliyı dagttmaga ..çalıııyor, ile takviye edil-

b.1 blittin nakil Şebır- taraf kapalı bulunuyor. Ye miş 6000 kitiden milrekkep 

Zagrep 10 (A.A) - Katil 
Kalemen Prag da ticaret ile 

ıre b vasıtalıuı . d 500 k" . k'f 
kkı •n •rlaıı b k ' nı en ışı tev 1 edıl- üç kol bir ihata hareketi 

bları ••ke ' a kal miştİt' 
• •lınaı r tarafından M d. •t (R d ) A k yapmaktadır. •ıtır. Dü a n a yo - to a 
tl••deaıede 80 D geceki hastanesi asilerin hücumu. Bu ilç kolun maden ocık-

Yarah vardır K maktul, na uğramış, polis makineli ları meı kezinde birleımeleri 
r ta f · omü · 
1 ,_ .ra •ndan tehi d nıat- tüfek kullanmıştır. Yirmi mı;htemeldir. 

" ııte ' e Y•pıf . 
bulc b nen Yeni b k üç maktul vardır. Palas Madrit 10 (A.A)- Diva• 

ha ~~lırılauştır. .rT et oteli önündeki musademede nıharp iıilerin muhakeme· 
''11it11ıda ta en- iki taraftan da zayiat bü . 

kullanılnıakt dYY.neler yüktür. Hükümet; saat 20 sine bu gün baılıyacak · 
• ır. He d tır }) .. r en sonra sokakta dolaşan ' 
~ "~"~ .---::::;::~~-. 

s af.; 

Senıe

baıtiye n 
IO(A.A) · 
Hud at 
öğle üze-

ri ecne· 

meığuldu .Vücudunda bir çe
lenkle çevrilmiı çaprazlama 
iki kol kemiği ile bir ölu ka 
fasının altında, " Ya bilrri • 
yet, ya öliim " ibaresini ta
ııyan bir dllvme vardır. 

Marailya 1 O ( A.A) - Yu· 
goılavya kıraliçesi Mari bu
raya gelmiıtir. 

Belgrat 10 (A.A) - Kıı· 
men seferberlik ilin edıldi
ğine dair ve aıkeri hareki 
ha baıladığı hakkında çıkan 
haberlerin aılı yoktur. Kıra 

lsveç Veliahtı Adolf Güstav ha:retlerile refika ve kerimeleri 

Ankara, Istanbul ve Bur· bet ve dostluklarımız olan ve 
sayı ziyaret etmiş olan lsveç Türkiyeye, Türklere karıı 
VeJiahtı Ad"lf Güıtav baz- Anupa milletleri içinde en 
retlerile refika ve kerimesio fazla ve en samimi muhab-
den mürekkep kıymetli misa bet ve dostluk hisleri bea· 
firlerimiz ba gün ıaat il d'!' liyen necip lsveç milletinin 
lzmire vasıl olacaklardır. Veliahtı hazretlerinin bu zi-

T aribte çok sıkı münase · 
~~~~ .... "'-"-~ yareti hiç süphesiz ffthrimiz 

için büyük bir sevinç husule 
getirecektir. _Tayyare Piyaugosu 

·-·-· 
~11:::tı:.- Dünkü Keıidede Kazananlar 

Büyük misafirlerimizi vali 
Kizım paşa, belediye reisi
miz doktor Behçet Salih 
bey, mihmandarları Hüınli 

Hergün 

12 kıraliçe M . 
•tte 30 .•rı vapurunun 75 d .. ·ı 

lllıl •ür'atl b egı 76 bin ton olduğu ve 
kı'!~r. Genıinin ı_e areket kabiliyetinde yapıldığı anla· 

•e.:tedi B KUaıandı k.. .. .. • 
la r. u aıtıthi oprusu deııızden 27 metre 

Jor. 1 vapurun ld .. k" . 
ıon a •il ıe ıl reaımde Sahife 

~--· 

200,000 L.lt0,000 Ura 
9880 21820 No. lu 

5,000 lira 
5563 No.lu 

15,000 ~lira 

9ttt 
NUMARALARA ÇIKTI 

Biletlere : düşıniiştiir 
- Dnamı 9uncu sahifede-

Rıza paşa, Teırifata memur 
Hariciy-e vekileti ıefJerinden 
Hulüıi Fuat, Şefkat Hulôıi 

beyler ve sair zevat huıaıi 
bir vapurla Kale önilnden 
kaşıhyacaklardır. 

Velibht hazretlerine ıebir 
namına belediye reiıi Beb· 
-Devamı 9 uncu ıayfada-
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u u telgraf, radyo ve ajans ha be ıer ., 
YA SUiKASTI FRANSIZ -' TORPiTOLAA ........ 1 ..... 1 

re··tün Dünyada Bu Menfur Cinayetin Ma
temli Akisleri Devam Ediyor 

21 Top Atımiyle Şehri Selimladılar, Sel 
miye Bataryalarımız Mukabelede Bulull~ .,,.. .. .,.. ..,. -···- ..... 

Kı alice Perişan <Bir Haldedir 
.. 

Amirahn Ziyaretleri 
lstanbnl 11 (Telgraf)- Limanımıza ge- rıya indirmişlerdir. Amiral, Yali ]\fob -Baştarafı l -inci Sahifede-

30 mayıs 1934 tarihinde Ka· 
)emen isminde hiç kimseye 
vize verilmediği , ani şılmış· 
tır. O halde katilin y pasa
portu ki üstündeki vize eh· 
te olmak lazım geliyor. Ka
lemen Zagrep zabıtasında 
meçhuldur. Esasen bu isim 
bir Sırp hırvat ismi değildir. 
Bu isim Macar hududunda 
çok taammüm etmiştir. 

Paris 10 (A.A) - Yugos
lavya sef reti ~ hayret ve te
essür içindedir. Açılan def
terlere yüzlerce k şi yakdo
lunmuştur. Viliaht Pier in 
gilterede okumakt olduğu 
mektepten bugün Pari e ge· 
lecektir. 

Marsilya 10 (A.A) - Kı· 
ral Aleks ndrın ziyareti mü · 
naseb~tile zabıta takayyüt· 
ler hakkında çok sıkı emir
ler almıştı. Kıralın geçeceği 
yollara iki sıralı 1400 asker 
sıralanmıştı. Halk1n arasında 
200 sivil polis bulunuyordu. 
Bütün bu tedbirlere rağmen 
katil kordonu kırm ğa mu
v ff k oldu. Bir an hayret 
içinde kelac halk birden 
kendini topladı ve linç et
mek maksadiyle caninin üs
tüne abldı. Polis bir z son
ra ölü düşen Kalemeni ko
rumak mecburiyetinde kaldı. 
Kıral Aleksandrın yatmak
ta olduğu valinin ç hşma 
odası r muvakkat bir kilise .. 
haline konulmuştur. Kıralın 
ceıedi bir kanepe üzerine 
terilmiştir. Cenazenin Dub
rovnik kruvazörü ile Yugos 
lavyaya sevkedileceği tab
miq ediliyor. M. Bartu otel 
Diö hastanesiade can ver· 
miştir. Yarasından çok muz
tarip görünüyordu. Son söz 
leri " çok muztaribim ıusa· 

dım n olmuştur. jener 1 Jorj 
askeri hastaneye kaldırılmış 
tır. Vaziyet vahametini mu
hafaza ediyor. 

Londra 10 (A.A) - Kol · 
lejde geçirdiği kıs müddet 
zarfında genç Yugoslav pren
si Piyer yüksek sevğisine 
rağmen s de v ziyeti ile ça
bucak kendini sevdirmişti. 
Ve diğer talebeler le ayni 
muameloye maruz kalışından 
s rayd ki teşrifattan ari bir 
hayat geçirmekten dolayı 
seviniyordu. Prens lngiliz 
usulü futbol oynamağt öğ
renmi~ti. Ve spor hocası on
d mu takbel bir eyi oyun· 
cu iştidadı görüyordu. Prens 
çalışkan bir talebe idi. Mek 
tep rk d şiarı ve hoc ları 
onun bıraktığı boıluğu te 
essürle karşılamıılardır. 

Londra 10 :(A.A) - Ka· 
bineni_n haftalık içtimıunda 
bugün bütün nazırlar siyah 
gr vat giymişlerdir. 

Tokyo 10 (A.A) - Japon 
imper toru Yugoslavy kıral 

ilesine bir taziyet teli gön
dermiş ve sarayında bir ma
tem devresi yapılmasını em· 
retmiştir. 

M. Hirota Japon yanın Pa · 
ris maslahatgüzarına Japon
yanın Fransız hükumetine 
teessürlerini bildirmesi için 
talimat vermiştir. Burada ta· 
til devresini geçirmekte olan 
japonyanın Fransa sefiri Ja
ponyanın M. Bartunun ölü· 
mü ile büyük bir dost kay· 
bettiğini söylemiştir. Ve de· 
miştirki: 

Fransa - Sovyet anlaıma
sı M. Bartuııun mahareti sa
yesinde olmuştu. Fakat bu 
sadece Avrupa siyasetinin 
istikrarına matuf idi. Eıasen 
M.Bartu Japonyayı gayet eyi 
anlıyordu. Ve memleketimi
ze büyük bir muhabbeti 
vardı. 

Marsilya 10 (A.A) - Ya
ralanan kadınların biri öl-

müştür. Bununla katilin h~
reketi dört ölüme sebebiyet 
vermiş oluyor. 

M rsilya, 10 ( A.A ) -
M. Bartunun cesedi hastane· 
den belediyeye ksralın cese· 
dinin yanına götürülmüıtür. 
Ceneral Jorj artık tehlikeli 

vaziyetinden kurtulmuıtur. 
Reisicumhurun treni bu H· 

bah gelmiştir. 
Prag, 10 (A.A) - Cete-

ka Ajansından : 

Kalemenin pasaportu sah
tedir . Zagrepteki Çek ıe
fareti Kalemene hiçbir pa· 
saport vermit değildir. 

Paris, 10 (A.A) -- loıil
tere sarayı oniki günlük, 
Romanya sarayı altı aylık 
matem ilin etmiştir. Roman
yada ordu içinde de matem 
ilan edilmiştir 

Pariı, 10 ( A.A ) - Milli 
konsey M. Bartunun milli 
cenaze merasimini Cumar-

tesi olarak tespit etmiıtir. 
Liyon, 10 (AA) - Sui

kastı haber alınca Kıraliçe 

·t.:.:. . . 

Telefon: 351 J 

düşüp bayılmıştır. Kendisini 
taşıyan tren Lons Lö Şon
yede durdurulmuş kıraliçe 

tedavi edilmiıtir. 
Belgrat, 1 O ( A.A ) -

Memleket sakindir. fakat 
halk arasında gittikçe yayı· 
lan bir nefret duygusu var
dır. Bugnn için memlekette 
tehlike vaziyetinin illnı 
bekleniyor. 

Londra, 1 O ( A .A) - Ro
manya valide kıraliçeıi ile 
Yugoslavya kıralı Piyer Ritz 
otelinden Viktorya istasyo
nuna gitmişlerdir. Oradan 
Pariıe giderek Yugoılavya 
kıraliçeai ile buluşacaklar· 
dır. Viktorya istasyonunda 
fevkalade tedbirfor alın
mıştır. Dört ııra polis iıtas
yona dizilmiş, bir çok resmi 
ıivil poliıler istasyonu ne
zaret altına almışhr. Kıral 
ve valide kıraliçe ıaat 14 
treniyle gitmişlerdir. 

Marsilya, 10 (A.A) - M. 
Löl•rÖn, M. Tardiyo ve M. 
Heryo geldiler. Çok mllte· 
e11ir olan M. Löbrön, M. 
Yevtiç ile Yugoslav sefirine 
doğru ilerlemiı ve hilkime· 
tin taziyetlerini bildirmiıtir. 
Sonra hep beraber belediye
ye gitmiılerdir. 

Her iki ceset tahnit edil 
miş, gayet ceıur bir vaziyet 
muhafaza eden kıraliçe bi
tişik oda da dua etmekt ~ 
idi. 

M. Löbrön tarif edilmez 
bir tee11ürle taziyetlerini 
kıraliçeyc bildirmittir. Kıra· 

lın cesedi saat 16 da Dub

rovnik kruvazörllne nakledi

lecektir. Dubrovnik peşinde 
iki kravuzör ve bir torpito 
muhribi filosu olduğu halde 
buğün hareket edecektir. 

M. Pietri kıralın ceseti 
ile gidecek ve maraşal Pe
ten ile beraber Fransayı 
temsil edecektir. Kıraliçe 
aaat 19 da M. Löbrön ile 
beraber Parise gieecektir. 
Orada kıral Pier ile bulu
ıacaktır. 

T,,ldon: 3511 . 

Tayyare Sineması 
Of_.1.AHA BOVV'nn enfes bir filmi 

GUzel Fatma 
(HOUP-LA) 

Clara Bovv zaten mevcut olan şöhretini bu filmi 
ile ebedileştirmiıtir . 

A vrıca: Fox J)iinya havadisleri filmi 
Türkçe sözlü izahatlı 

~liki Tüccar (karikatür komik) 

lecekleri beklenen iki Fransız torpitosu beyle İstanbul kumandanı Halis 11 
• 

bugün (dün) gelmişler ve 21 atım topla ziyaret etmiştir. Yali ve Kumaııds• 
şehrimizi sernmlamışlardır. Bu top atımı- ziyareti iade etmişler vo top atıınırl~ 
na Selimiyedeki bataryalarımız ayni atım- lfimlanmışlardır. 

la mukabelede bulunmuştur. Torpitolar 16 Teşrinievvele kadnt 1 

Yugoılavya kırali ile ]\L Bartnnun katli nımızcla kalacaklar ve buradan 13e1 
münasebetiyle torpitolar bayraklarını ya- gideceklerdir. 

•••••• 
Cinayet Değilmiş 

Kıra) hakkında evelce verilen 
idam hükmünün tatbiki imiş! 

Yungstavn (Birleşik Amerikada) 11 ( A.A ) - Hırvat 
mültecileıinden ve Ameıikadaki Hırvat milli komitesi mü
messili Benjamin Ejelik Aleksandr1n katli bir cinayet de· 
ğil Hırvat milleti tarafından Aleksandr hakkında verilen 
idam hükmünün tatbiki olduğunu söylemiştir . 

kıralln katili 
Bir Zaerep Yahudisi mi imiş? 

Londra, (Hu~JUıi Radyo) - Royter Ajansının Zagrepten 
aldı§'ı bir habere göre, kıral Aleksandrıo katili Petro Ka
lemen, Zagrebin Yahudi ailelerinden birine mensuptur. --··· 

Listede ismi yokmuş 
Londra, (Huıusi Radyo) - Paristeki lngiliz muhabirleri, 

katil Kalemenin Yugoslavya zabıtası tarafından Fran1tız 
zabıtasıoa verilen 200 kitilik ı;üphe' i kimseler listesinde 
ismi fotoğrafı olmadığını bildirmiılerdir. Fransız zabıtaıı 
bu 200 kitioin- isim, hüviyetini ve fotoğrafluını bütün Fran-
sız zabıta1ına vermiştir. 

kıral Fuat 
Hila Aeır Hasta Bulunuyor 

Istanbul, 11 (Hususi) - Mısır kıralı Fuat Hazretlerinin 
sıhhi ahvali hali endişeli vaziyeti muhafaza etmektedir. 
iki ltalyan mütebassııtan başka. Almanyadın doktor Br1ğ
man da davet edilmiştir. 

Son doktor raporuna göre, kıra) Fuadın "faaliyeti tekr•r 
iktisap etmesi,, ümitleri kuvvetlenmiştir. 

Is tan bul ve Atina'da 
Malları Teşhir için Birer 

Sergi Açılacak 
lstanbul, 11 ( Telgraf )- Türk mallarını Yunaniıtanda, 

Yunan mallarını lıtanbulda teşhir etmek üzere Istanbul ve 
Atinada bir~r sergi açılmasına Türkofisi karar vermiştir. 

Kırahn Nişına 
Sırp Cenaralı Elbisesi 

Geydirilmiş 
Marsilya 10 (A.A) - Kı · Lcbrün bazı zevat ile natla· 

rahn nişı Sırp ceneralı el· rın yanına ithal edilmiıler-

biseıi giydirilmit olduğu bal· dir. Bu zevat tarafından M. 

Veliaht Jlı r 
letanbul 11 ( Telgr•f 

Isveç veliabtı hazreti~ 
gün ( Dün ) lzmire 
vecciben hareket etdl~ 
Güstav hazretleri izdi 
sonra Halebe \fe Iran• f 
ceklerdir. ___ ........ ,...,. __ _.., 

Belediye 
intihabı 
htanbul 11 (Telgr•ı 

Şehrimiz belediye iot~ 
nın neticesi Salı gliO 
edilecektir. 

Romen 
Kabinesi 
İstanbul 11 (Telgr•O 11 

Yeni teşekkül eden R0~ 
kabinesinin ömrünil"~ 
oldu~unu ve yakında ~ 
kabinesinde esaslı deil I 
yapılacağı ıöylenmekte 

Sa ış koope1 

tif liyıbl
1 

Ankara 11 ( T elgr•~ 
Ziraat satış kooper•, 8 

kanun liyıhası hazırl•~ 
tır. Liyıha, Büyük 
Meclisinin T eşriniıaoİ 
lantısında müzakere ' 
cektir. t 

Tire Beledi! ~ 
İntihabatı Fuk~ı 

t] . . f' •. jl ze crıuın za e 
neticelendi , 

Tire 11 (Hususi) ---:-~, 
belediye iıiları inU ~ 

~ heyecan ve hararetle r 

mış ve C. H. Fırka•• ~ 
zetleri tamamen kaı• 1 
lardır. 

Tiremizin asil ve 
zevatından mürekkeP 
yeni azalar, umumuıı ~f ~· 
met ve muhabbetine ~ 
layıktırlar. 

k 

Kiralık ffıt1 ~ 
ikinci beyler ıo"'' d 

müzayede salonu kadıf k 
76 numaralı Üç katbı e(. \1 

rik, hava gazı ve ıu ~ il 

tını havi içi ve dışı 1 et 

yalı çok kuJlanışlı bit ll1 

kiralıktır. I<. 
Seans saatları : Her gün 15 - Jf1 - 19 - 21,15 Cuma 

günleri 13 te ilave ıeansı Perşembe günü 13 ve 15 
te mektepliler seanıı. P.701 701 
Geceleri Reşadiyeye kadar Otobüs temin edilmiştir 

de tabuta konulmuştur. Fa· 
cianın iki namda.r kurbanı 
yan yana istirahat etmekte-

1 dirler. Yüzleri ftçıktır. Öğle 
vakti Yukoılavya kıraliçesi 
ile Fransa reiıicümhuru M. 

Tardiyö ve M. Heryo gö. ü

nüyordu. Dobrovnik kruva· 

zörü eski limanda demirle

miştir. Saat 16 da kıralın 

::ıaıını alacaktır. 

Talip olanların GU$' r 

da karakol ittisaliodel et 
numaralı haneye aıil' 
ları lazımdır. 
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1 .-
başa 

~Hattıhümay.;- 29 -baştan 
Jkelinıe 1 • 

Seı oyun rıyJe dolmuştu 
J Hanedanı saltanat'I! k!"- • --

UOU nının tahsisatları d b" er a- kulelerinden mes'ul olmak 
kis edilmiş ve ha 1 ten- bir kaidei sabite ittihaz 

·}lobi 

is r" 
and•' 
ınırı• 

ın kA mu assesatı ol . . 
ez ure dogw rud d w unması ve mıleh·Avrupa· 

M ı· an ogruya n IA a ıye nezaretind • ın mc um ve müsellemi-ci· 
ye olunnıak muk en btesvı- ban olan terakkiyatı-maddi-
m arer ulun-

uş, bazinei _ h ye ve maneviyesi maarif 
...... lirayı·Osnı ~ssamızdan kuvvetiyle olup lehülbamdü-
me '-.. anı nezareti 1 • h 

ZKureye terked'I k ve mıane er sınıf tcbeamı-
ray ı ere sa- zı . f d 

ımızın masarıfı - eh . . n _ıs ı at ve zeki1eti-fıtri-
...... lirayı • Oım ~ rıyesı yesı her cihetle terakkiyata 

dat }il dir oluumuttur anA .. ı .. tak kabil ve tamimi· maarif bu. Rus Türkiıtanından bir haber: çöllerinde asri vasıtalar çok güç hareket 
edebildikleri halde develer muv ffakiyetle f ef1 ı · y • sar ve JJe a ı·umuınun vü k . . susu nezdimizde pek mühim 

inadına Şayan ve s:e~~ ~tı- ve acil (ve memleketin te-

Türkmen askeri grupları develerle çöl 
manevralarına başlamışlardır. Karakorum 

"'-"'-"-'~'-"'J'~~.,...,...rv->.,...,.._rv->.,,....,..,"'V',J~...,..,~ . V"V'"""" __ .,...,...,,...,...""',..._--.J....,...,...,._ 

vb~. ahalimizin ahlak e et rakkisi bilaistisna bilcümle Tethı·ş hareketı· 
ıl•yetin ve lca- teb 'b' 

lisi-umu e _c~syan olan Mec- m eanın b mucfıkı .. saadeti ol· Havana 10 (A.A) - Tetbiş 
I" mının teşkil ve t . . ası ve u e arın kendi. b k.. "dd ti k b 

bazım ve mühim 1 eskısı lerine telkini için talim ve are atı şı e ete rar aş-
uralar b o •Da la t b' . lamıştır. Polisler ateş açmış-

ve •mi~ ':_YDelvükela ariz er ~ye.nın cümlesine bir lar 100 kişi k dar tevkif 
kere 'ıl mk utalee ve müza at ral a ıtaıına mahsus mek edilmi•tir. 
· t' e ararınıo a • ep eı tesisi cümlei-iradatı· y 
ıı ızan kal rz ve d I 

1
--........... l ......... 1.--

ibt' 10ması ahalim' . mız an o mağla mümkün {onıeu Utuiııesi 
ıyacatın ~d 1210 ld - b .. 1.. a, u at ve t 0 ugu merte e mubassesa- Bükreş 10 (A.A) M. Titu 

nı~ atı~.'n, abkarnı·muk ddeaw h·derecei-kifayeye iblağ ile lesko, Tataresko kabioesine 
seı·şcr 1 • a e- 1.. 'f' 

f Yenın icabatı usu u-maarı ıa va kıt zayi iştirak etmegw i kabul etmiş. 
va ık nı na mu- d'I . k 
t . eşrutiyet ka 1 e ı mıyere neşir ve tami- tir. 
anzım 1 nun arı 1 k IA ey emek üze v- me ça ışılması ve taşralarca 
e •mızl 1 re u· 'l" t ı· tibazı) ve geçen sene Bosna· 

k a u eınayHI ·-h ._ vı aya ın usu •·mülkiye ve 
un ve 1 A mı UKU· • Hessek taraflarında erbabı 

ri-ha rna UQJatları bu em· malıye ve inzibatiye.si sahi· ağraz ilkaatile zuhur eden 
baiı yrlınb' mükernnıeliyetı'n han bir hali-intizama kooul-

o a ıJ k e k · . · hadiseye Sarbiatanın mes'elei 
vatın bu bece bilcümle ze- ma ıçın merkezce ittihaz isyaniyesi dahi munzam ola· 
eylemek .. apta beyanı efkar olunacak kaideye mütenasip rak, hal~uki iki tarafça dö-
etnıcleri Uzere akdi-meclis olmak üzere bunların dahi külen kanlar bir vatan ev· 
leri la j:1 

ve tertip edecek· hemen tanzimat ve ıılahab lad101n kanı olmasile bunun 
si laca g~rü~:~n Meclisi. Vüke. rı R b.aşlanm~:· (kezalik aşar, devamı pek aşurı keder ve 

J) 2•rı·tasv'b• ~ten !onra na- v rgı ve rusumu sairenin teeaıürümüzü mucip oldu· 
Jgr /. •ini eaır 

1 
iaıı.ze arzedilme· tahsil ve cibayeti hakkındaki ğundan bu bapta iktiza eden 

n it ilin .. e e'! erız) ... Ve kav k.ıvaninin cl~hi hakkaniyet d b" ~ Of " nızaaı t a· · te a ıri müessereye teşeb-
un yi cereyanını . aA ın hakkiyle \' e adalete muvafık olması bnsle şu hali esef iştimale 
(ld ~ 1va~dın biri •~kal eden me- ehem idüğinden işbu kava · bir nihayet Yerilmesi ve dü· 

e 'J crın ıı· b e nıeınu · nini t tb'k • d veli mütehabe ile mün'akat 
ekti' Ve sebabe' le tevdi ed'rlıyet: b' a A a t ı ~e ıcras~~ .a 1 

e 1 rn ı mesı ır guna ccavuz ve sunsh- o an kaffei muahedatın ah-

~ rnenı · . eşruu ol kamı tarafımızdan ezserioev 

P 1
• urının tebedd-ı mıyarak mal vukuuna zinhar meydan 

va ıye1 • u ntı - ·ı . . teyit olunduğundan bunların 

e 

Her yerde büyük bir alaka 
ile yapılmakt dı 

Ankara 10 (A.A} - Be- sus, Doğanbey, Dörtyol, 
lediy~ seçimi memleketin Bahçe, Feke, Dadırb, Kara 
bertarafında balkın alaka va İsalı, Kozan, Saimbeyli, Ulu · 
çoşkunluğu ile ilerlemekte- kışla, Çankm, Kursunlu, bü· 
dir. Şimdiye kadar gelen tün bu şehir ve kasabalar· 
haberlerde, seçimlere seçi da seçim pek caoh olmuş 

lenlcrin büyük bir kısmının ve reyler hep birden C. H. 
geldiği anlaşılıyor. Fırkasına verilmiştir. Her 

Bugüne kadar seçimi bi- yerde hanımlar rey atmada 
ten yerler şunlardır: erkeklerden geri kalmamış-

Afyon, Emirdağ, Bolvadin, )ardır. Bazı şehirlerimiz. Trak-
Çay, Dinar, Sandıklı, Şuhut, ya ka abaları ve Bursa seçi· 
Söke, Gölpazarı, Akkarca- mi bir günde bitirmek ka . 
lar, Şile, Yalova, lzmir, Kar· rarındadırla. Bunların neti· 
şıyaka, Kars, Yenişehir, Ef- celeri yarın nnl şılacaktır. 

lııtilı b l 
C. Halk Fı kası O-

tarafından k z 1 ı nıea'el . • rnute verı memesı, esır bey'üşı· 

h l ıe mülk esı \l)up h 1 cereyanına riayetle beraber B d w 1 1 (H .) SJ b" ·· en Ve nıa 1 h şu a rası ahkamı şer'iyyeye ve devletlerle olan revabıtı mü- oz ogan, ususı -
uyuk ... 5 0 alt n p k k 'd' · · B l d' " 1:.ı • t'b bat 

intihabatın şekli ve nam· 
zetler üzerine dedikodu ya-

ı gvu ...aaıarratı d"' e avaı ı ınsanıyf't ve mede- 1 tkA . . ( b . e e ıye azu arı ın ı a ı 
elgr~~ bd1tn b ' nı old . . - sa eme aranemızın e.mışe b - b't . 1 t 

•' ••n' t a daıin h u- nıyete mugayır ve münafi tezyidine çahşılması bülasa· ugun ı mış ve rey er as· 
panlar bu p rlak neticeden 
son derece mahcup düşmüş·

Vur 
Abalıya 

Tahmil, 
Tahliye ~'!IPIA!&ı. 

şirkdiku 

ru lur ken 

bir tona 
kadar o
lan kayık 

ların li
manda ça 
hş ma ları 
serbest bırakılmıştı. Bilabarıı 
vaki şikayet üzerine bu to· 
nej miktarı beşe iblik edildi. 

Liman d bilinde cem'an 
yekun 18 mavuna çalışıyor 

ve aileleri itibarile 300 nu· 
fus bu yüzden bir lokma 
ekmek yiyordu. Dündenberi 
bunlar da işsiz ve aç kal
mışlardır. ~Sebebi; şirketin 
bunları çalışmaktan menet
mesidir. 

llk defaki bir tonu beş 
tona iblağ ettiren bizz t bü
yük Gazi Hazretlerine vuku 
bulan şikayet ve müşarileyh 
hazretlerin şt:fkatlı emirleri 
idi. Şirket bu emri bozmak 
için talimat almış mıdır ? 
hayretl~r içindeyiz. 

Mavunacılar bu vaziyet 
üzerine ali makamat , Fır
kaya ve hatta büyük Gazi
ye telgrafla telırar müracaat 
etmişlerdir. 

Bu çalışkan adamlar bir, 
iki sandık n kletmekle hem 
bir lokm ekmek yiyorlar, 
hem de tüccarın malını 
- icabında dört, beş ,aat 
bekliyerek - bizzat vapura 
vermek suretiyle tic ret b&· 
yatına da hizmet ediyorlardı. 
18 mavunacının böylece sene 
de aldığı paranın yekunu 
iki bin lirayı bile bulmaz. 
18 ailenin 2000 lir senelik 
ekmek parasıyle oyniyan 
şirkete söylenecek sözümüz 
yoktur. Biz şirkete ynlnız 
ve ancak şunu söyliyebilitiz: 

Bunlar fukaradır, kimse-
sizdir, ses çtkaramazlar, bi
naenaleyh 

Vur abahy• .. 
,~:J~ nıes~k~e hlemuri;:t ~e~i olmakle saraylarımızdaki ten amil ve makas dımızdır. nif edilmiştir. Tasnif neli-
k ~ işt ~-mahsus ta . . ıçın cevari ve köleleri itak ey· Rabbımız Taila Hazretleri ceıi kuvvetle tahmin edil Jsnanya 

' e cbıl yınıyle her J d'w• . d f' 1 F k ,,., 
iıaoı J olun ~e erbabı i t'hd e ıgıaıız en ımabat mem· cüm enin mesaisini tevfikatı diği veçhile C. H. ır ası 

lerdir. 
Halk kurtarıcı fırkasına 

merbutiyatini bir daha gös· 
ere ' nıcnı up bılanıucip 8 ~· a~ leketimiz dahilinde esir ti- aupbaniyesine makrun buyu· namzetleri tarafından kaza- Meclisi termiştir. 

techı·~runl azil ve tteçbdb'ıl~ caretinin sureti kat'iyyede ra, amin. nılmıştır. .. • Madrit 10 (A.A) - Meb-• ... o 1 Edebjyat 1\ouferaıısı 
• fei v- unnıaaıak 11 memnu 0 ması, bilcümle üsera 22 Şevval 1293 Nisaptan 470 rey fazla Rom , 10 (A.A) _ ltalya usan meçlisi meb'us M. Gıl 

rdj4 
bile .. ukeia ile ku .. ç··vke b_kaf- nan tedricen ve kimilen itakı Cumartesi olmak üzere H. Fırkası Roblesin vaıiyet düzclinc..:-l uını u uy .. k · · akademisi taratından tertip 
de e nıernu A . u ıçın bir mühlet tayibi ve işte Abdülbamidin meşhur namzetleri J 648 rey almışlar "ed;Jen beynelmilel ed~biyat ye kadar meclisi o içtinıala 

rece, dere tını-devlet esaretin men'i avdeti zım. h tt b b 'd" • ı rını tatil etmesi hakkındaki ce vezaifi rnev a ı umay .. nu u ı ı. ve ittifakla intihap edilmiş· konferansı e9velki gün açı 

k 
mında tedabiri mahsusa it -Devam edecek- lerdir. mıştır. teklifini kabul etmiştir. 

/llJJlllJUJJ a r ----llliliiiiıiiİİİİııİİİllll--k~a·ç-k.il•o•mıııİemtmremm~e~sa;f;.;e;;k.a·t--•hİİeii.mmeİln_g.ös•t•c•rd·i-ve-·p•e•n•c•e-mmatEı~n1iiı Bhl::e:!!ml!J!el!!nl.'l!:iilfter~i!IEs~ür:ı:d~ü~v·cm;an•ın;my•an~ı11nlEatlg~i~t!!m:'.3;elEsi~n~d~e~n119a8n 
~., -------.. orsa nllllllllllll., edeceğini bilmiyordu! reler açıldı. bir çok iusanlar 15 dakika kader sonra ge- laşılıyordu ! 
~ar Yol, adeta gayri meskun başlannı ·çıkardılar. ne sahilde daha büyükçe 
.. a A ·'ni H .k )Ad bir yer manzarası göster- Karakorsan: bir kasabaya vardı. Ada kumandanı, hem \•a· 

••• . ıtıacer J !J. arı U 8 e mekte olduğundan, bu iki - Hangi ada üzerinde Kasabada halk henüz li ve hem de adanın askeri 
ka ~--~- a arından Bir Safha ! meçhulün halli için bir kim· bulunuyorum?. Diye sordu. uyku~a idi, Fakat kuvvetli ve bahri kuvvetleri kuman• 

" -""' -'"" seye tesad"f · k" d k E 1 d b" 'k' danı ve mevkiin ehemmiyeti r ~""""' ..... d u ım anı • yo v er en m 1 ses: bir askeri devriyeye rasgd 
ve em kt'I B' · b k · · sebebile kendisinde fevka· 
kep 

- 33 e 1 - ızı unu sorma ıçan di. Heydut ve korsanların 

D 
Ancak sabaha bir saat mi böyle ayaklandırdm ?. lide salahiyetlere sahipti. 

.. ad YAZAN Kasabaya ani bir tecavüz 
u ._ı • • ının : F. Şemsettin kadar kala, Karakorıan bir Dediler: 

P"1 iışıka Ya 1 an söyl d" • • ve taarruzları ihtimaline 
ine ı · r surette .. .. e ıgı Karakorsan atı ahırdan kasabaya yaklaştığını gös· - Fazla söze lüzum yok. 
L~ dıHalbuk· gorunmekte aldı ve üzerine athyarak teren bazı alametlerle kar- Adanın ismini söyleyiniz.. karşı, in~ibat kuvvetleri ge-

....,. ~&ybedec:~arakors n vakıt ileri atıldı; sür'atle kulübe· şılaştı. Biraz sonra, araba - San Migel'dir. ce ve gündüz faaliyette idi· 
U~ •di, en lnsa vaziyette değil den uzaklaşh. geçebilecek derecede mun- - Ada kumandanı nere· ler. 
P tJ. olaıak . . Yoldan Yiirüm·· Bereket venin ki yol, lazam bir yola girdi, yolun dedir ? Kar korsan dcvaiye ku-
1olı~ dolu bir ıçık belinden alt~! rehbere ihtiyaç göstermiye- iki tarafında tek tük ol- - Az ileridedir. Kliseyi mandanına kendisi hemen 
katt'J lreayj kad ese çıkardı. Bu cek bir yoldu. Ve elbette mak üzre ve kapı, pence- dön, önüne çıkacak yolu ta· en yakın askeri merkeze 

I! v h' ııun ·· .. bir k b •tlıı ~ e ıç bir onune bıraktı asa a ve-ya köye gidi- releri henüz kapalı evlere kip et 1 götilrmesini söyledi. 
ıu ı•hırda bu) Şey söylernP.den yordu. rastgeldi. Nihayet kasabaya - Uzak -mı 7 Karakorsan, merkez zabiw 

111 1 ~ tltiği tara~D~u~unu tahmin Yol; ince ve ratıp bir girdi; sokaklarda hiçbir - Yirmi dakikalık yol· tinin yanına götürüldü; ikisi 
bit l<adın alt ogru gitti. ku~~~.ldı, hava, g<cenin kimse yoktu, kilise meyda- dur ! başbaşa beş dakika kadar 

lben bakırı ın kesesine r ~ - seralıgı sayesinde çok gii- d k 1 b '- 1 • kırakoraı p durmakta ı'kcgn ld' nın a atını durdurdu ve Karakoraan, bu baberdeu onuştu aw j u mütı:a ememn 
G r d n h ze 11 at ta yorulmadan yol ses· · b k ı A d 1 k ··b· ld .. k ı ı güz•ı •. u ı buldu. Bu- ınıa ütiln uvveti e: memnun oldu ; cor a a a- ço mu ım o ugu, mer ez 

Jf ett' '" hır t alıyordu. Fakat Karakorsan H y t b k" -k d d 1 b't" · bü -k b' · t ' 1 )~o ı. '8 a tesadüf - ey... angın var... rının u uçu a asın a s- za ı ıoıu yu ır ıs ıca 

~ ıçan can sıkacak bir nokta Diye bağırdı. panyanın" yüksek rütbeli bir ile hemen ada kumandnnı· 
vardı; nereye gidiyordu ve B 

u tedbir umduğu neticeyi bahriye kumandanı vardı ve 

Vakit henüz pek er!~en, 
olduğu için de uyanmamış 

idi. Maamafib, korsanlık 
hadiselerinin çokluğu, ada 
kumandanına hemen hiçbir 
gece tam ve rahat bir uyku 
imkanı vermemekte idi ve 

ayni zamanda, herhangi bir 
hadise karşısmda, nöbetçi 

zabitle kendisioi: uyandarm k 
müsnadesini haiz idiler. 

Zabit, tallı uykusundan 
uyandırılan kumandanının 
yanına gidince : 

- Devem cdi>cek 
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SEHIR P ASI 
~ 

Müşkilat Kalkryor 
Alman sefareti.. konsey -

• • 
ıçın 

• • 
pıyasayı 

• 
yesı 

şehrimize 
tetkik 

geldi 
Almanyada tatbik saha

aıDa konulan 24 Eylül tarih
li kararname Uıerine iki 
memleket ticaretini alaka
dar eden bazı müşküller 

gerek ithalatçı ve gerekse 
ihracatçı tüccarları mütees
sir etmeğe başlamıştır. Hat-
ta hu cümleden olarak 
Hamburg uzum piyasası 
ufak bir tereddüt yüzünden 
cüz'i mtktarda teDezzü\ et
miş ve muamele de azalmış
tır. 

Dün Türkofis A akara 

tumata istinaden ve resmen 
beyan etmiştir. 

Başlangıçtaki ğeçici güç 
lükler munhasıran Almanya 
ithalat sisteminde viicuda 
getirilmiş umumi değişikli
ğin mecbur ettiği inzibat 
zaruretinden doğmuştur· 

Yeni öç er 
'--~~----" .......... 4 .......... ~~~-

Belediye mua 
temdit olu 

ne müddeti 
du 

Ölçüler nizamnamesının . 
170 inci maddesi mucibince 
metre sistemine göre yapıl
mış ölçüler kullanan veya 
kullanmak üzre edinmiş olan 
mağaza, dükkan ve ticaret
hanelerin ellerindeki ölçü, 
tartı ve aletlerin belediye 
ayar memurluklarınca sene-
lik muayeneleri yapılması 
icapetmektedir. Bu muaye
nelerin yapılmaın için nizam· 
namede kabul edilen tarih 
Haziran ayı sonunda bit
miştir. Devlet şurası bu 
muayene tarihinin Teşrini-

evvel ayı ıonuna kadar tem· 

didiDi münasip görmüştür. 
Dün Dahiliye Vekiletin·

den vilayete, bu hususta 
telgrafla şu emir verilmiştir: 

Ölçüler nizamnamesinin 
170 ci maddesinde yazılı 

müddet devlet şürasının ka
rarile Birhıciteşrin sonuna 
kadar uzatıldığı iktisat Ve
haleti yüksek makamından 
alınan 8 10·934 tarihli tel
grafoamede iş'ar buyurul
muştur. ilk senelik ayar iş
lerinin bu tarihe kadar be
hemehal bitirilmesioin te
mini rica oluuur efendim. 

katil Emine • 
Davasında şa 

Urlıının Güdence köyün
de Melek Hanımın ölümile 
neticelenen hadisenin dava
sına dün Ağırceza mahke· 
mesinde devam edilmiştir. 

Maznun mevkiinde 42 yaş· 
larında siyah örtülü, ancak 
gözleri görülebilen çökmüş 
bir kadın vardı. Dün din
lenen şahitler arasında mak
tul Melek Hanımın ktırdeşi 
Mehmet Ali Efendinin ifa
desi mühimdi. Mehmet Ali 
Efendi hadiseyi şöyle anlat
mıştır : 

itle dinleııdgih 
durur gördüm. Krrd•fıa 
Süleyman da yetişmişti. ~la 
odasın beraber gittik. ~"J'a 
tar Hasana Meleğin ölillya 
nü haber verdik, Keıilı'ıe 
ölmüştü. Karım Keıib' 
orada bıraktım. Zavallı ~len 
leğin burnu, yüzll kan İ~(i 
de idi. Sonra jandarma ~e 
man ve ben hadise mab".'ra 
nin 25 - 30 metre ileri,i\ıa 
de kanlı bir deynek buld-._i 
Elinin yapıştıgı ve vuroll 
yerde kan vardı. Kan ~in 
rumuştu artık... , 

Mahkemece göıteril'Be 
deyneği şahit tanımıştı.J;an 
nim anladığıma göre lfll_e 

merkezinden lzmir şubesi
ne şü telgraf gelmiştir : 

Alman sefareti konseye
ai bu güne kadar alika
dar Türk makamı ile ahi
ren Almanya~a ilin edik
rek 24 Eylül 934 tarihin· 
denberi tatbikine bışlanan 
döviz muamelatına dair alı

nacak yeni tedbirler hak
kında uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 

Her iki taraf, kalabilecek 
diğer müşkülihn da tama
men ve en kısa bir zaman
da izalesi çarelerine teves
sülde mutabıktırlar. Alman 
sefarvti bu maksatla Ber· 
linde alakadar nezaretlerle 
temasa geçmiş bulunmak
tadır. ' 

* .. * 
Alman sefareti ko:ıaeyeai 

n crübesi Romanyanın 1 F 
Meyve ihracatı Yapau Çocnğuıı Ba~ına 

Gcle1l Icr 

- Bağda yatıyoıdum. A· 
ilem Keziban çehresi sarar• 
mış olarak, korku içinde 
yanıma geldi, beni kaldırdı: 

- Emine Meleği öldürdü. 
Dedi ve ilave etti : 
- Meleğin bağırdığını, 

acı acı söylenerek : 11 Emine 
abla beni öldürüyorsun,, de
diğini işittim. 

tafanın Eminede a 25 ''/or 
denberi çocuğu olma~,tı 
Mustafa Meleği almak ı ~e 
di. işte o günlerde Mel•~e 
Mustafadan bir çocuğu d1ın yaya geldi. Emine Me 1'9V 
k11kanıyordu. Bildiğim b çi 

Bu mülakat esnasında se
faret konseyesi Türkiye<\en 
ithalat için istenecek döviz 
taleplerinin is'af ve klering 
hesabına yapılacak tediya 
hn devamı hususlarının hiç 
bir takayyüde tabi olmakıı 

' zın evvelce olduğü gibi ce
reyanı temin olunduğunu 
Berlinden aldığı res..ni ma 

Döviz 
Kolaylığı 

Almanyaya vuku bulacak 
emtia ithalatına ait tali mas

raflar, yini ithalatçı memle 
ketlerde yapılan nakliye 

masrafları ve sigorta ücret· 
leri hakkında Türkofise bazı 
malumat gelmiştir. 

Ba gibi masraflar için 
Almanyadaki kontrol ofisleri 
döviz ruhsatiyeıi verebile-

cektir.~ Kontrol ofisleri bu 
gibi emtia bedellerine ait 
döviz ruhsatiyelerinden maa

da ihracatçı memleketlerde 
yapılan ve ithal edilecek 

emtia ile doğrudan doğruya 
alakadar olan masraflar için 
ruhsatiye verecektir. 

M. Kobricios tüccarların 
karşılaştıkları zorlukları 
tetkik etmek üzere dün 
akşam şehrimize gelmiştir. 
M. Kobricios Alman ithalat 
maddelerinin borsa ve satış 
fiatları etrafında da şehri-
mizde tetkiklerde buluncak
tır. 

Bu tetkikat üç dört gün 
sürecektir. Ondan sonra 
iki memleket ticaretinin ta
ma men mahzursuz bir şe
kilde inkiş.af ı için daha 
emin tedbirler alınacaktır. 

lımir Postası - Alman 
sefarethanesi de bu hususta 
bir tebliğ neşrederek Ajanı 
vasıtası ile tebliğ etmiıtir. 

Çeşme'de 
İntihabat neticelendi 

Çeşme kazasında belediye 
intihabatı neticel~nmiş ve 
müttefikan C. H. Fukası 
namzetleri intihabatı kazan· 
mıştır. 

Yeni belediye heyeti Ali, 
Aliçezade Mehmet, Barbaros 
Mustafa, Rasim, Mahmut, 
Saim ve Arif Beylerden mü· 
teşekkildir. .. -.. 
Yeni Jandarma 
Kun1andanımız 

Izmir ·.riliyet jandarma 
kumandanlığına tayin edilen 
landarma kumandanı Lütfü 
bey şehrimize gelmif ve 
dünden itibaren yeni vazife
sine baş)amııtır. Muvaffa
kıyet dileriz. 

Bugiin:lO birinci Tcsrin carsanıbadan itibaren 
' J 

Karşıyaka Lüks sinema 
ve Tiyatrosunun 

11.,evkalade haftası 
Bütün dünyanın takdirlerle alkışladığı ve CMARIE 

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

Mösyö, Madam ve Bibi 
Fransızca sözlü ve sarltıh şeıı ~nılı eser . ' ' , 
Ayrıca: Denizkızı EFTALYA. H. Ke.mani SADi B. 
Konseri 1 nci şarkı GÖRDÜM SENi Bestekar: 
Dede efendi merhum 2 nci ıarkı iNAN INANKI 

Udi Ahmet Bey 
Sea~s ıaatları: Cuma ve Pazar 15 17 19 21 
Diger günler: 19 ve 21 

Türkofi"e gelen ma)üma
ta nazaran. Romanya ziraat 
nezareti, Romanyanın yaş 

meyva ihracatını arttırmak 
için bazı tedbirler almıştır. 
Taze üzüm fiatının düşme

sine mani olmak üzere ilk 
tedbir Romanya hükumeti
nin piyasadan üzüm satın 
alması olmuştur. Romanya 
demiryolları idaresi de taze 
üzüm nakliyalından alın· 
makta olan muamele resmi
ni tamamen kaldırmıştır. 

Son hafta içinde Roman
yadan Almanyaya ve lsveçc 

IElma ihracına [ başlanmıştır.: 
lsveçe gönderilen ilk parti 
Romanya elmaları iyi fiat-
larla sablmıştır. 

Romanya taze üzüm üze
rine Lehistanla bir takas 
mukavelesi imza etmiştir. 
Mukabilinde mensucat eşya
sı almak şartiyle Lehishna 
300 vagon taze üzüm sevkc
dilecektir. 

Cevabın 
Cevabı 
Topçuoğlu Nazmi Beyce

vabı ile buna karşı cevabı

mız ve müstahsil namına 
lbni Hazım Ferit Beyin kıy 
metli yazııı, Şerif Remzi 
Beyin cevabı suikast hidiıe· 
lerine ait telgraf haberleri· 
nin fevkalid-e surette gel 
mesi yüzünden dercedileme
miştir. Bu yazsları Paz&r 
nüshamızdan itibaren neşre 
başlıyacağımızı bildiririz. .. -. 

BUCA 
İntihabatı fe~hedi lccck 

Buca belediye intihaba
tında bazı nizamsız noktalar 
görüldüğünden intihabatın 
feshi için vilayete müraca-

atta bulunulmuştur. Ke)fiyet 
Şurayı Devlete arzedilerek 
halledilecektir. 

Vilayet ve Müddeiumumi
liğe yapılan bir ihbara na
zaran Buca belediye intihap 
encümeninden bazı zevat, 
vatandaşların rey pusulaları
na Arap harfJerile cGö ·ül 
müştür» • kaydini ilave et-
mişlerdir. Bu noktada tel kik 
ve tahkik edilecektir. 

Üzüm bor~ası katibi Salih 
beyin 10 yaşındaki Özcan 
ismindeki oğlu; uf ak bir 
tenekenin içine bir miktar 
su doldurmuş ve üzerini ge
ne teneke ile lıapıyarak; 

ortasından bir delik ddmiş 
ve!gazocağını yakarak, tene
keyi ocağın üstüne koy-
muştur. 

Emine Meleği deynekle 
yaraladıktan sonra damın 
üzerinden atlamış ... 
Bağımdan kalktım geldim, 

Mcleğı damın altında yatıp 

dan ibarettir. ~k 
Bundan sonra Mel IJ 1 kardeşi ve teyzesi diolef,.e 

Ve mabkenıe bazı müd• r 
şahitlerinin istimaı için tl•n 
edildi. 

.ıl/ aar~f' J r eldliu in Beyanall 
•n 

Korku, T lehe "zliktit:: 
~~~~----.... ·~·-- ş 

Çocuğun bundan maksadı: 
suyun buhar haline getirile
rek nasıl harakete geçece· 
ğini görmek imiş! 

Talebenin Fazla ığı e nuıt~~ı· 

Fakat, delik ufak olduğu 
için ' kaynayan su, derhal 
tenekeyi patlatmış ve sıcak 
buhar ve su, bnşında dur
makta olan çocuğun yüzünü 
haşlamıştır. Muayene eden 
doktor, çocuğun büyük bir 
felaketten kurtulduğunu müj· 
delemiştir. 

Yaramaza geçmiş ohun 
deriz .. 

oll odaya 
l h racat ya pa0ağ·ız 

Hollanda 1 ile hükumetimiz 
arasında imzalanan ticari 
anlaşma hakkında gümrüğe 

henüz tebliğ edilememiştir. 

Altı ay müddetle mukayyet 
olan bu anlaşmaya göre 
Hollnndadan Türkiyeye ben· 
zin, yün ip ekli, asfalt gibi 
bazı maddeler serbesçe it 
hal edilecektir. Bunun mu
kabifüıde memleketimizden 
Hollandaya koyun ve keçi 
yüoü, kuru ve tuzlu deriler, 
kuşyemi, üzüm, incir, ceviz, 
arpa, yulaf, fasulye, tütün, 
fındık, badem, portakal, 
afyon, gülyağı her nevi ma
den ve pamuk ihraç edile 
cektir. 

ilk üç ay içinde Hollan- ı 
dadan Türkiyeye 100.000 
kilo çay, 252,000 kilo am
balaj kağıdı. 2,000,000 kilo 
kokkömürü ve 144,000 kilo 
pamuklu mensucat girecek
tir. ithal tarihi 23 Teşrini· 
sanidc nihayet bulacaktır. 

yeti Mucıu 
Şehrimizde buludan Mn· 

arif Vekilı Zeynelabidin bey 
dün gece İzmirpalasta bir 
muharririmize tetkikleri hak
kında şu beyanatta bulun· 
muşlardır: 

- lzmirdeki teftiş ve 
tetkiklerinizin intibaıDı lütf
eder misiniz. 

- Gazi lzmiri eskisioden 
başka bir benlik taşıyor. 

Her yönde görülen bu iler
lemeden maarif işleri ayrı-

lamazdı. Ve öylede olmuş
tur. Ne kadar lise ve Orta 
mektep kurumları varsa on
ları, hepsini ve bir çok ilk 
mektebi gi:rdüm. Bunlar 
bina, muallim, okutma va
sıtaları itibarile çok güzel
dirler. Elimizdeki mektep· 
lerin müracaat eden ~ al e
beye kafi gelmemesi kederle 
değil, memnupiyetle karşıla
nacak bir iştir. Arzu ettiği-
miz, bugün kurduğumuz pek 
büyük bir mektebin yarına 
kafi gelmemesidir. 

Biz mekteplerin boş kal
masından korkarız Dolup 
taşması memnuniyeti mucip 
bir haldir. Ben bu hali se
vinçle seyrettim. Çünkü d er
hıtl taşrada kalan talebe için 
Hükumet tedbir ahr ve ne· 
tekim almıştır. 

Liseye bağlı olan Tilkilık 
Ortamektebine açılan üç şu 
be ve yanında kiralanmak· 
ta olan bir ev, orta tahsil 
için müra' "'ı t edenlerin ar· 
zularını tatmin etmiştir. Eğer 
şurada burada mektebe a · 
lınmamış çocuk varsa bun
lar yer olmamasından değil, 

mektebin kayıt ve kabul 
şartlarına tamamen r iayet 
etmemelerinden ileri g el
miştir. 

• 1 • 1 
Biz usullere t mamiyle 

a yet taraftarıyız. Usulü b~ 
mamak umumun meofl~ 
icabındandır. Bu .!ene . Ç 
mekteplerde de bir çok ~ti 
beler çıJmış ve ilk t• faa 
işi lzmir içi iyi hnl yolO f 

girmişti r. :d 
Hep mekteplerin bin•1 Jc 

cumh uriyetin birer abideht 
d. el 

ır. , 
Muallimleri gayretli g 

düm . Vakıa bir kaç det 1 
muallim!iği açıksa da dot~'al 
rulması için merke~deJJ r• 
lışıl maktadır. Asarıal•~n 

- • • . t • d ' l i't l muzesı ıyı anzım e ı aı ., 
Namazgahtaki haftiyat ~ Ofl 
zesi iyi tanzim edilmişti~:_~ 
Nemazgaatalıi hafrırıııJ 

çok mühim bir buluştur· 
- lzmirdeki eski _p,.(9~tlı 

kan kollcji bin sının satı~ . ;E 
rak yeni bir Türk koJleJ' ~rı 

kanda vekaletçe verihnİŞ ın 
karar \'&rmıdır? 

- Hayır . .. Elimiıdİi 
Lise ve O rtamckteplcri t it:~ 
bir surette bina, malıe~A~ 
muallim itibarile arzu ed•~, 
şekle sokm.:dan hiç bir .. jli" 
tep açmal: taraftarı d~I 0,.. 

Bu gün Ankarada k• ·~ 
zi )isesi tas vvur ettis;,. 

gibi bir müessesedir. Ist ~ 
ğini z gibi bir t ah il lJ t_z 

edecekler, oraya devaoı ' 
b ilirler . K adro vaziye ti ~ ıtd 

' t t• l saı ı . ;. 
- Buradaa nereye t ~" 

rif edilecek. " 
d flr - Buradan Ay ına 

1 deceğhn ve Anlı::araya \ tı 
ra• bu yolla döncceğiDJ · 
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j Ve hatta • Kardeşim Faik Şemııeuin Beve-.. dlJ. ·· 

1 
... iilsem bile 0 J 

~ uze ve m , • Bu sırada brik kapıda 
d . ee ut ailenin ~ok 1 

•r lllım" h ,.1 ~ < urmuı;, kiiıoıkiin k011ı · ı '"I· 
• .ı atı arını kundaklı- " ., " 

rtı. an hır harekette bul kılıroasına vurulmaga ba~ 
~. acan- unmı· 1 .. 1 t ~ını. Onu, Meli~ayı ha- anmıştı. Ser met bey tela., la 

0 
, a ımın her deminde d · misafirlerini bırakarak ka-

KeJI \'ece~· aıma 
!' ' ım. }Hya koşarken Uetiil avazı 
~ezıı 8evgi al l .. k ı.lh ninl . 1 a ı hususunda çıktığı kadar: 
" e hır çok ·· i ör.. · nıunakaşalı - Nerede kaldınız canım, 
an u'melerimiz oldu J>etı··ıı l . . k 
ı er za ' ~ .. ıızı apıda titretipte ciyle 

man olduğu .b. 
a maz ,, .. 1 gı 1 ya. mi i~eriye alacaksınız' 

i eri •mın canla d Diye ba~ırıyordu. Art.ık 
·ı ; . ı{oz erinde bir istif-

bul olu:J• n ı~ını göriir gi- k .. k 
• oram. Onlar adeta· ·uş ün ncş'esi tamam, k<işk-

vu - Na ı · t k · l · l'tilni . eı seviyoraun, ne- o ı erm neş'esi mutlaktı.Betiil 
an •cvıyoraun' arkad l b. 

D aş arını ırer birer ta-
emek i~· t 

t .. 1 b ıyorlar. Oiizel nı ıyordu: 
u • en (l 0 "P0 yça M ı· - Hu küçiik kıı: sı·1·he'l.·}a"' .. nın ne yuv e ı- J 

· ar lak giin-Rün ·· '-1 u kars,ıda oturan ııı.Tnman ıncecik beı· . " u, .... , 
ırıı arz l' h . .k r değilim. .u e< ı eyın ·ızı .. Adeta lıiç tanı~-

Bu iyi Rus k ınıyorlarınış gibi anı otu-
k evcudiyetile ızı_ biitün ruyorfar. Bu uzun boylu, 
el~ecek v r benı teshir E 

ası ları taıı yfel kulesini andıran kı·1, u ;.1.8 , vlYor Be " tınla k · n N a· o 
M~ .Avkr . 0nnşurken aJeta e ıme .. ~•nıfımızırı en ek· 

m bl"r. 
1 hır riiyanın zevki eantrik kızı .. Mürıev\"eri de 

de bulunuyorum. O tanıtıyorum. Mektebimizin k, ,~k . nu 
lk.s ıevıyorunı Betiil en ten bol ,.e en ~alıQkan 

ı de bu . ... " 
vazıyette sene- ta)ebesi.. J stediği ay not 

geçecek M ı· ' .. d 
ıına k '.. e ıça nın sa~- cnz anını beşleri~ Jolduru-

n, i~~ duşecektir. O za- yor. İstemediği zaman mer· 
de 

0 
zaman ağabeyi- hum anp harfleri zamanın· 

ıaçları b 
le ıonbal eyaz ~içek- daki cimin karnındaki nok-
dırac•akt ıar Rabahlarını talar gibi miihim notlarla 
le g ·· ır. Ben o zaman " .. d k 

' oreı·ek · ..,uz anını arartıyor. Nasıl 
e Meliı·a sın ° zaman Lıoş de~il mi! ~imdi kendi-
~İDıdilik yı seveceğim. mi taıııtayııu. , 
r, Beı··ı .. bu kadarı kafi 

ll Cuğ•• 
aklarında u~ .. Hararetle 

n oı>erim. 
• .. ~gubP.yirı 
ıyle M :Muta~inı ]f 
J.. akt asan 
:.,,~ ~flçük ~ha U p : 6 

r, ç rııın 
ne ok 8anatk.. • 

k ar Rerıf . 
~ok ra ede 0uılerirıe 

n ark tl t• ar ~abuk a aşını o 
yol hile ed'J unuttun ki ta. 

•r ki _,: 
6

1~ez. Hatta o 
.111.a ll·a'y evim· · .. a güceue 
ızıu k · 

ona bil apuunı unut-
d. e ZaLiıı l 

ı. Areı· o acan-ım 
ıı;a: ~ 

- °Vallahi 
or_... Den d Demir bey' 

ını o e kendisini . nn ır" 
ıebeı) " cıUcendirmeme 
lera6 ar.' .. llerbalde bu 

Dt gelır.,, 
Yor ...... 1. 1 .ııı.e ı na &e d •nıy0 .. n en c·ok 

rhalder, netuı lıanıms 
Yakı ••• 

leri tle ~da Viicudnnla 
•evınt1· · eJj1• ırırsin. 

.. a sana (' k 
ın ıbird .... o lıoşlaııa-
ı•tır lıı: ıuırperiz hazır

. ~~er b 
rı iki u hafta ge-

la b . satırlık mekt 
enı de l n. 

iirh>etl . •aberdar et 
&q erım ... 

• Betül hanını 
ırçın b ]) ~}ı( t R · 

' unaltıcı .. 8 bir B rnzgarların 
·· ozyaka um .. gecesinde &urdii,. .. 

illet bey· 15U Mıralarda 
ne''e ı' ı.n kii~kü co~knn 

Ç•nde ' 
ıırada Yaıııyordu 

Yollar ~ago:ınrdan utla~ 
brik · · zerınde kliçiik 
alar ~Ç.•nde coşkun kalı. 

vuran b' 
kafilesi ·ı . ır yara. 

' 1. ı orJıy 
e ı Ş&rktlarla or, yollar 
du. Sermet aydıolanı· 
Defiı 17 bey, Betiil'ün 

c~ı, . ' lt etme . geceıı•n., iş-
meaınden 'k 

Ot, tniilA • şı ayet 
rd .. nzım H un 111 .. aaao: u, Betül' .. 
Ilı &örd .. un Y•P· 

un 111 ii, diyordu. 

Bendeniz Betül kulunuz .. 
Avatiını kara topı aklara, 

baba&ını da Uoz:yaka ki;ı;;kü· . ' 
niin halılarla d<>şeli bir oda-

sına, bir nargileııin marpu
cuna giimeıı bedbaht kız .. 

Her rıe kadar lıaya1 ta Ha
tları isminde hir karde~im 

varsa tla onu ~elıresinden zi
yade, arada, sırada ııustacı

ııııı ianesiyle elime gelen 
mektuplarından tan ıyabili

yorum.' Öyle değil mi ba· 
bacığım. 

~ermct bey, Betül' ün ne 

şeli bir havaya u,yarak kah

kahalar]a siiyledigi sii.zleri 

miilıimseyıJr ve am acı ko· 
nuşnyordn: 

- Sen çok fenasın, BetiiJ.. 
llıti~·ar babanı biiyle geııı; 

eiizlerle lıırpaJamanda ne mana 
var. Biz seni bunun için mi 
buraya davet etmi~tik. A.,· 
kolsun sana ... 

- Baba, söyleme~e unut
muştum. Ben liiİze Aınur 

yapacağınız bir kız getirdim. 

Miinevver ille de sizinle ta· 
nışmak istiyoı·du: Henim 

babam çapkındır, kızlarla 
a~k yapmasını sever, deılim. 
n~n de severim diye Cel'ap 

verdi. Baba Mün•,vveri ta.
nıtıyonım amma, sakın ve
fasızlık edeyim deme ... 

Ve salon kahkahalar için· 

de yanıyor, köşed~lti ş<imine, 
neş'elenen insanla\'ın konu~· 
ma yeri oluyordu. . 

Salonda ilıtiş"miı1hfr yal
nızlık başlamıştı. 

-Devamı yarın-
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Her Gün Bu Sütunlarda Söke takımı 

150 Sene evekli hayat 
Avdnı ınıııtakası ~am-. ' 

piyonu oldn 
Söke takımının Aydın 

mıntakası şampiyonn olduğu 
federasyonca tasdik edil
miştir. 

Bu tasdik iizerine, Söke 
futbol takımının da Uıakta 
yapılacak grup birincilikl~
rine iştirak hakkı kazandıgı 
anlaşılmış ve takım Uıağa 
gitmiıtri. 

- - .... ·~·-·---
ı~uaın ıniicadelosi 
Aydın ve hıwalisinde baı· 

lıyan Ruam mlicadeleıi fa
aliyetle ve müsmir neticeler 
vermek ıuretile devam et· 
mektedir. 

l··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·z·ı Şikayetler - ... ..._..... ...... .. ... 

Otolıiislcr 

Kriket denilen oyun; lngiliz'Jerin 200 senelik milJi oyunudur. Bu sene Londra'da 150 
sene evvel oynanan bir Kriket oyunu canlandırılmıştır. Resmimiz bunu te.spit ediyor. 

liifiiınb3TEtfafıiida~'&sinde bir 

Asliye ceza mahkemeai 
katiplerinden Enver beyden 
aldığımız bir mektupta ; 

" En büyük ihtiyaçlardan 

Aydın'da Hummalı Bir Fa-
hırsız 

Adıyaman kazasının Recip 

köyilnü soyan Alu namın

daki adMm, mesruk mallar

dan 15 parça kıymetli halıyı 
Besnide ıatarken jandarma 

karakol kumandanı baıçavuş 
Osman Nuri efendinin naza· 
rıdikkatini celbetmiş ve ya
kalanmıştır. 

olan nakil vasıtaları, bilbaı· 
sa Basmahaneden ileri du· 
ran halk için otobüsler bir 
dert halini almııtır. Bu hat· 
ta çalııan otobüıler ancak 
kendi bildiklerine hareket 
etmekte ve halkı hiç dn
ıilnmemektedir. 

aliyet Var •• 
Aydın, (Husuıi) - Kara- ı nacağıda muhakkak adde-

pınar belediye intihabatında dilmektedir. 
Konaktan binen ister Bu· 

caya, ister Gaziler mahalle
sine veya Basmahanenin az 
ötesine insin 10 kuruı ver · 

ekseriyet nisabı hasıl olma· Söke: <Hususi) - Bele· 
dığından müddet bir hafta diye seçimi nisaptan 261 
daha uzatılmıştır. rey faılasile bitmiştir ve meie mecburdur. 

Otobüs sahiplerinin nazarı Umurlu, (Hususi) - Bele- Halk fırkaıı namzetleri se· 
diye intihabat faaliyeti şu . çiJmişlerdir. dikkatini celbederiıb. " 

urlu bir şekilde devam et- ı 
mektedir. Halk, kanuni ve 
medeni haklarını kullanmak 
hususunda şayanı dikkat 
faaliyet göst . rmektedir. 

Melrıep işleri 1 kUçUk ilinlar 
1 
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Aydın bususı muhabırı I S ) k 
mizden aldığımız haberler ' aranıyor atı 1 ev 

Aydın, (Hususi) - Dün 
Aydında belediye intihabatı 
büyük tezahüratla başlamıı;
hr. Halk, medeni ha.klarını 
istim•) için sandık başlarına 
akın akın koşmaktadır. 

Kedıhlarımızın şehir va 
zifelerini yapmakta göster
dikleri hararet''erkek vatan
daşlardan geri değildir. 

Mektepli kümeleri alakalı 
heyecanı arttırmakta ve şeh
rin müstesna bir gün yaşa
dığı hissini vermektedir· 

Şehrimizde intihap etmek 
hakkını haiz yurttaşların 
sayısı .. : 6893 dür. iştirakin 
azamet ve birbirini ekliyen 
coşkun dalgalarına bakılırsa, 
rey sayılarının akşama var
mada& haddi nizamiyi ge· 
çeceği ve belediye seçim 
işinin temdide meydan kal· 
madan bir günde bilmiş 
olacağı kanatini vermekte
dir. 

Fırka namzetlerinin kaza-

Sefiller 
J rikıor Hügonun 

şaheseri 
l)ü ıı,ra f-Iİllmn:tcı

lığının bovuıı eı~·di-• .ı o 
ğı harika filim 
Yakında lkiçefmf'lik 

~AN ve Karşıyaka IıÜKS 
sınemalarında baıhyor. 

arasında şu haber de var- Ticaret moktebindeıı me- Maltızlarda Si•li •okağın~ 
dır: zun mmlıi mulıaRebeye va- da 1 numaralı ev •atılıktır. 
Aydın ( Hususi ) - Ay· kıf genç bir efendi iş arı· Karşıyaka Sadık bey ıoka· 

dında talebe velilerinin mek· yor. <)ankırı çartıı;ıındı. 14 ğında 22 numaralı bet odalı 
tep kitaplarını tedarik et- numaraya miiracaat huyu- ev kiralıktır. 

mekte müşkülit çektikleri rnlması. 24 Tapu tefiz dairesinde Hakkı 
ve buna da sebep olarak beye müracaat edilmelidir. 
b Güvercin istiyenler T oradaki kitap bayiinin D. 5 . 25 
mektep kitaplarını vaktinde Glivercin meraklılarına: 

r 20 Hastane arkasında Damla• celp ve temin edemedigvi 100 adet nadide Mısır ·~ 
k d cık caddesi No. ( 1 ) 

görülmektedir. · adet Muhabere, pera en e 
•atılıktır. . Alsancak Demir- Tütllu ve mliskirat mevcut 

Geçen sene geçirilen ayni bulunan dükkin devren ıah-
feci akıbete bu sene de hane sokak 63 No. bansye 

maruz kalmamak için alaka· 
darların evvelden teda;ikli 
ve tedbirli davranmaları li· 
zımgelirdi!. 

Kitapların ve alelhusus 
kıraat kitaplarırıın pek pa· 
hah olduğu da başkaca bir 
şikiyet mevzuudur ... 

Bu haberden de görülü
yor ki mektep işleri, Aydın-

da da muhtelif cephelerden 
bir,er dert manzarası gös· 
termektedir. 

Açık Görüsme 
Kukafaç Bak1rlı 

Hilmi B. 
Topçuoğhı Nazmi beye 

hitaben ve mahut flat dil
şürme mea' eleıine dair gön
derdiğiniz yazı, kanuni mah
zurlar dolayısile neıredile · 
miyecektir. Efendim. 
- Yazı itleri MOdilrliijii -

Cuma gllnleri öğleye kadar. lıktır. 
D. 10 T. 26 Taliplerin içindeki sahibin• 

Kollej mezunu 
genci ucoz .fiatle 
tngilizt'e (iğretir. 

b. T .. -k mllracaatlan P 5 
ır ur 

gayet iyi Alsancak Mes'udiye oacl-
deıi yeni Türkiye sokağmda 

Adres: l zmir Po&tası M. Z beş numaralı hane utıhktır. 
P. 22 

Daktilo 
Daktilo ' 'e biraz da mu

hasebe işlerin~ vakıf bir 
hanım iş aramaktadır. 

İzmir Postası gazetesine 
n. y rumnzile müracaat. 

P.11 D.15 

M iicellit H iiseyiıı 
Rahnıi 

Her tiirlii kitap, defter ve 
mecmua ciltlerini gayet Hğ· 
lam ve ~on derecede ucuz 
yapmakh meşhurdu. Meşin 

ciltler 50, bez kaplılar 25 
kuruştur. Yeui Kavaflar 
çarşıaı No. 52 U.10 P.18 

Uncu ustasıyim. Taşçılık, 
paçaloılık ve en temiz un 
çıkartmak lıosuaonda ilıtisa· 

sım Tardır. Tiearet matba· 
aıına müracaat: P. 21 

Üç katlı yedi odalı ve elek· 
trik, havagazı teaisatlaTını 

havi olan bu evi hı1iyenler 
Alsancak Mes'udiye cadde· 
sinde 131 numaTada berber 
Mehmet Emin efendiye mü· 
racaatları. I). 23 

Klralık Evler 
GÔZTEPEDE - Trauıvay 

caddesine iki dakika bir me-
ıafede gayet havadar, bilytlk 
bahçeli ve her tllrlll konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Bona 
ıarayaada Simıaroğlu F ebmi 
beye veya 3039 numara ile 
telefonla mllracaat. P .2 

Mezarhk baıında lnkillp 
ıokağında 22 numaralı ev 

kiralıkbr. lıtiyealerin Safa 
oteline milracaatlan P .4J 



SAYFA 6 IZMIR PüSTASI 

EDEBlY AT GENCLIK 
Açık Hasbihal 

. ·-·····-· .. Edebiyat sahifesi için her Muallim Seuiye Ümit 
gün kncak, knoak yazı ah· hanımın vaziyeti büsbütün 
yoruz. Genç kalem ve fikir şayanı dikkattır: Bu hanım, 
88hiı•lerinin sahifemize g<>s- ii~ sene evvel bilmem hangi 
terdikleri bu alakaya çok giindelik gazetede çıkan 

teşekkür ederiz. «Çiçek ve kelebek• yazısının 
Yalnız kıymetli gen<;leri- edebiyat sahifemize nasıl ve 

mizden bazılarının yersiz ne i~·in girdiğini ımroyor' 
asabiyetlerine .~ahit oJmak- Çok tuhaf snaJ. Böyle hayatı 
tayız; bunan için bu ac;ık nihayet bit gün olan bu gibi 
Jıasbihalle vaziyeti aydınlat · yazıların tarihçesini biz 
mak mecburiyetini lıis~ettik: nasıl bilelim?. Sonra, «Ka-

Tümen Xilıat bey yazıla
rının ne~redilmemeıiinden 

sinirlenmektedir, bu muh· 
terem genç, yal':ılarmı ktl · 
ğıdın iki yüzüne yazıyor, 

sonra yazıları gayet uzun
dur. Hiç olmazsa bir düzine 
imzaya malısfü~ olan sahife
mizi bir imzaya hasretmek 
bizim için mümkün değildir, 
hele iki yü;,,lü yazıları ka· 
bul etmek gazete idarelerince 

rantina> kaydile bizde ayni 
hanımın .Gelibolu anlarına• 
cOnu beklerken>, cMabedim: 
Denize> ve cAşk ne imişt.> 
isimli dört yazısı daha var· 

dır, e~er hanımın bizde 
Noterlikten mosaddak bir 
imza sureti olsaydı, keyfi. 
yeti tetkik ederdik. Maama· 
filı bu dürt yazıyı battala 
attıgımızı ilan mecburiye· 
tindE>ıyiz. Y. 1. M. adet değildir. 

.::.:....~~~-----..-..+-41------~~~ 

Son Gece •• 
Ah.. Gene bu gece bir siyah çartaf 
Çekilmiı sevdiğim derin gözlerden. 
Yıldızlar hep sönmüş, zından bertaraf 
Eriyor tabiat şirin gözlerden! 

Soluyor içimde vahşi canaYar 
Fırtına baıladı .• Belki haber var 
Ağlayıp gideyim evine kadar .. 
Eğilip öpeyim ıerin ·gözlerden!. 

Bu gece gönlümde ıon bir ıeferber 
Sevgime her adım taze bir makber 
Gurbetten verilen acı bir haber 
Jaleler yağdırdı perin gözlerden. 

Karşıyaka: Hayri Tekin 

Annem 
Annem yanıyor içim mahzun bakışlarınla, 
Hayatını 11Iattın her gün göz yaşlarınla 
insanlığın yolunda bitmez savaşlarınla 
Cülmek hissin yok oldu, yıkıldı bağrın anne ... 

Güldüğün bir kaç günü anlat bana anayım. 
İçimde sönenleri ateşinle yakayım, 
Bu acı günlerini gel ömrümle ıarayım 
Senin yoldaşın oldu şu gönül ağrın anne. 

Gözlerine bayatın bin bir elemi doğdu, 
Saçlarının akını ıana kabirler ıundu, 

· Bitmek bilmiyen dertler seni ağlattı, durdu, 
Hayat sana gülmemiş, bana da dargın anne. 

KarııJaka: Nedime 

Bir eezintinin tahassüsü 
lzmirde ~en bir kHyün 
Yeşil yamaçlarında 

Gttzinmi,tim iki giin 
Yaı)yalnız dağ başında. 

Seyrederken kararan 
Ufukları uzaktan 
Düşündüm yarı bir an 

. Hayali ta karşımda. 
Ortalığı kaphyan 
Bir sis gibi bir zaman 
Sardı beni bir . hicran 
Bu köyün dağlarında. 

Hayalle dolu olan 
Hayatımı sızlatan 

Yarı düşündiim bir an 
cÇam içi• nin koynunda. 

Bir dal gibi sallanan 
Ömrümün, şu anında 
Geçirdim ben bir buhran 
cKara göl> sırtlarında .. 

TÜM.EN NlHAT 

Damlalar 

3 

Göz Yaşları 
Hassaı ruhunun tellerindeki titrek nağmeleri dinliyor• 

dum sevgi1i.. Onlar bana ne ümitler terennüm, ne aşklar 
vadediyorlardı ve sen söylerken sm1uyoT, gülerken ağlıyor· 
dun. Elinde kızıl bir gül v~rdı. Onu beraber kokluyor. 
ay ve yıldızların ışığında son gece kaJı)lerimiz birbirine 
bağlı ağlaşıyorduk. 

Gülün perişan yaprakları arasına kirpiklerimizden bir 
kaç damla şepnem düşmüştü. Meğer bunlar hicran yaş· 
!arıymış ... 

Ruhlarımızın bahçesinde <>ten ko' hiç suımıyacak sanı· 
yordum. Göğsümden, yaralı kanadiyle çırpınıp o da nçto .• 
Ümidim de ... 
. . . . . . . . . .. 
Sen neredesin sevgili!. Ömrün güller gibi nihayet güze 

mi erecektit 
Varhğın bir avn9 toprak mı bugün? 
Sen yoksun, şu halde ben de sevgili .. 
c Ben sende yaşıyor, sende kendimi seviyordnm• 
- Bugün donim de renksiz bir yapraktan farkım 

kaldı mı' 

Cezmi Bülent 

TESELLi 
Teselliye mobtamm yav· 

rum. Kalbim bir ıstırap 

içinde kıvranıyor. Onun boş· 

lukları senin bana teselli 
veren sözlerinle dolacak. 

Belki... Belki de başımı bir 
çocuk şefkatiyle senin sıcak 

·Sana -
rap çocuğuyum yavrum. Te· 
selliye o kadar çok, o kadar 
çok muhtacım !d •.. 

gögsüne dayayacak, bayata 
doymadan kararan gözlerim· 

le ağlıyacak ve uyuyacağım. 
Senden bunn bekliyorum 

yavrum. İstersen başımı bir 
dakika için da.yayacağım di-

Bütün vücodnm yorgun, 
ba~ım dönüyor. Onu sıcak 

bir göğüse dayayıp göz yaş
ları içinde uyumak istiyo· 
rum. Hayatın çirkinlikleri· 
ni görmek istemiyorum. Bir 
kardtiŞ şuf katiyle başımı ok· 
şıyacak, ona gizli bütün 
dertlerimi anlatacak ve be
ni teselli edecek bir el arı· 
yorum. 

zine müaaade etme. Fakat 
çok ııtırap çekiyorum. Istı· 

Ne olur. Yaklaş bana ... 

·-·--· Türk Dili 
Bir gün olup yabancı (1) ellere (2) giderMen, 
(}örecek~in çok seYer onlar öz dilini. 
Tek söz söylemiş olan özge (3) dille gersen, 
O budundan ( 4) uzatmaz bir kimse dilini! .. 
Demek ki: Dil sevgisi budnnluk (5) sevgiıi 
Kim yurt eevereet O dilini öyle sever. 
Kardeş! işiteceğim şey olsun Türk sesi. 
Yabancı söz söyleme, öz Türksan eğer. 

Erol Tekin 

Bergama: A. YILMAZ 
~"-"-"""""V'\..'"'-• 

J - Yabancı: Ecnebi 2 - El: Memleket (Yabancı 
el: Ecmebi memleketi) 3 - Özge: Başka, gayri 4 -
Budun: Millet 5 - Budunluk: Milliyet. 

··-· .. ·· 
Seveiliye 

Benziniz gül gibi rengin ve taze 
Ey benim sevgilim, benim sevgilim 
Nehir gibi fıoşkun bakış ne taze 
Denize atılmış küçük bir il'im. (1) 

Ey kalbime inan (2) veren okan (3) kız 
Ne iyi kanıma a'kı sokan kız 
Ne güvenli (4) bakış, özdek (6) yüriiyüş 
lrdemli (6) kız .. O ne! tulgarlı (7) aüzüş 

Hayretle eğilir gelirim dize 
Acün 'ün (8) ia'isin (9) derim ben size 
LA.leler açarken ben bakarım da 
Etrafa gül saçım şen baharımda .. 

Ala~ehir: Ali Behçet 
"'~ "-"-"'-"V'\.."'-~ 

t 11 yabancı, 2 İnanç iman, 3 Okan, heybet, haş· 
met sahibi, azamet sahibi. 4 Güvenli, emin. 5 Öz· 
dek, asil. 6 lrdemli, istekli. 7 Tulgarlı, haşmetli. 
8 Aoun, dünya, 9 İe, aalıip. 

Şehit Babamın Sesi 

Karanlığa girerken şehrin · dağı ovası 

Gecelere kapandı kapılar pencereler 
Dışarda bir borucu vuruyor yat havası 

Dllğılıyor geceye tunç borudan tunç sesler 
Borucu artık yeter, yeter bırak borucu! 
Dumlopınarda babam uyanacak borucu! 

Bahçeyi aydınlatmış bir lambanın ışığı 

I:m löş ı~ık üstüne bir gölge düşmüş ancak 

1 

1 

]~ 

Uzan uzun çınlıyor, halA. o ses çıglığı l 
N erdeyee geceyi de borucu uyutacak 

3 Borncu artık yeter, yeter bırak borocut 
Dumlupınıuda babam uyanacak borncnJ. Ö 

3 
lşte, Kocatepeye çıktı o şehit babam 1 
Sana hücum borusu çal diye bağırıyor 4 
Bana da giitür diyor cBenden Gazi'ye ee]aın!' 4. 
Hem beni o yerlerden yanına çağırıyor 
Borucu artık yeter beni üzdürme mahana 1 
Şehit babam da yattı, yeter artık yeter sus!. 1 

3 
Yüksek dir koridorun açık penceresinden ' 
Engine dalar gibi gecelere dalmışım l 
Birdenbire uyandım yine born Mesinden 
Herkes uykuya yatmış yalnız bir ben kalmışııJJ ~ 
Borucu artık yeter beni üzdürme mahsus 
Şehit babam da yattı, yeter H.rtık yeter snı!. l 

Zabiı ı·ekili; Cengi~ Tur## 

~--~---=------~~~~--_..;S s 

Kara Akşamlar 
~ 
5 
2 

Bundan yirmi sene eYvel on iki Temmuz alı'' 5 
Süslemi~lerdi köy odasının önündeki çamı. t 
Ynkarıki dere yolundan &eğirmenler göriin~u, ~ 
Çağa gelmi~ genç kızlarla dolmuştu her evıll l 

Çeşme haşına çıkan yiğitin sesi duynlnyor. ,) 
Arkadaşlar bu akşam Tosun'un düğünü olnY0' 

Delikanlılar toplandı sığır önü meydanına l 
Meş'alelerin etrafına konuklular doluyor. l 

Bir aralık harm
0

an ()nünden gelen nal şakırtl91 l 
İşitildi jandarma Yusuf Çavuşun lakırdısı l 
Memiş dayıya uzattı elindeki büyük zarfı ~ 

Bütün sesler kesildi hattA keşkeğin takırtısı. 

.. i 
Köyün ihtiyarı Memiş dayı meydana yiirüdll 
Zühtii hoca yırtarak zarfı cübbesini sürüdü 5 
Okudukça büyük fermanı başlar <ine eğildi .. a i 
Başlamıştı harp, gök yüziinil kara bulnt btıt S 

• , 
O ger.e son olarak yanık pınarda buluştulı&t 

1
, 

Kara Tosun'la, fidan Ayşe sarmaş dolaş oldt1 
Köşesine pembe güller işlediği ak çevreyi t 
Höz yaşiyle ıslatıp asker torbasına koydular t 

Ertesi gün erken, Harmanlar önüne biriktil"f 
Babalar helallaştılar alınlarından <>ptüler 
Otuz a.ltı babayiğit döndüler şehir yoluna, f 

Analar arkalarından birer bakra~ su döktiilB 

Dört sene yedi ay sonra on iki Temmuz . 
Uzaktan geliyordu havhyan köpeklerin sesı 

Analar, çocuklar, ağlaşıyor mektebin altın~' 
Bağrışmayı hayra yormadı Toeun'un anne••· 

ıı' Kadınlar sardı kolu kesik adamın dört y•111 

Yiğitlerden otuz beşi feda etmişti canını ı 

Bir daha görenler olmadı köyde fidan .AYf.,~1 
~kti görmüştü gelen çevrede Toeun'un ıı•ı( 

İzmir: KARA }> 
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I.ı. Sabri 

(( 

Kadı oğlu 
Alyoti 
Karaoğlaıı ~. 
K. Kazını 
Bencuya 

(( 

t ~umdarı 

Top<,Htüğlu 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

P. Mensucat 
Şark Sanayi 
Paterson 

(( 

{( 

J>. Mensucat 
Şark Sanayi 
P. Mensucat 

nkısaf 
~ t 1 BoJıor Alazraki 

r orlafoıı L. }{ecyo 

9,t>o 
9,öo 
9,5() 

9,öo 
9,öo 

Susam 
İnki,af J>ortakalzade 

« Çolakoğlu 
Karaoğlan Z. Portakalzade 

« ~o]akoğlu 
,Jiro .A rtorlafon 

lri Fasulye 
9,25 p 

ortakalzade Kasabalı Hayri 

Aroa 
100 
200 
11 

3,25 
3,25 
3,31,25 

Yağcızade 

Hülmezzade 
M iiftiizade 

A. Maltlmo 
« 

Haşim 

Bakla 
18 
23 
41 
17 

5 
5 

Yılının; 

İnki~af 
Yalıya Kerim 
M . .A.laloi 

Ahmet Muhtar 
(( 

5 (( 

5 {( 

Nohut 
50 4:, 75 Inkişat Topcuoğlu 

Palamut 
Kental 
30 Nazilli tırnak 
15 
HO 

« 
(( kaba 

80 Muradiye « .. 

425 
425 
305 
305 

1 l O « tırnak 4:10 

Balcı zade 
(( 

~ 

Fesçi zade 
(( 

Jiro 
(( 

(( 

Şark san. 
(( 

30 Burlıantye kaba305 
54 Ödemi~ kaha 310 
30 Burhaniye kaba 305 

Ali Nazmi Palamut ~r. 

32 (( (( 305 
13 « tırnak 430 
14. « (( 430 
14 (( (( 4:30 
33 Burhaniye kaha 305 
45 (( (( 305 
25 Eıniralem « 295 
20 Ödemis tırnak 430 

' 13 Burhaniye « 430 
10 (( (( 420 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 

(( 

(( 

« 
c 
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
c 
« 
(( 

IO - 10 - 934 Telgraf 

İkinci Kanun teslimi mallar 
12 sena 24 penstir. 

Ingiliz liraın 

F. Frangı 
Mark 

Florin 
Dolar 

611-614 

8, il - 8,12 
50.10- 50,00 
85,05- 85,15 

124 - 125 
Liverpolda 

Pamuk 
10 - 10 - 934 Telgraf 

İkinci Kanun teslimi malların 
beher !ibresi 6 pena 45 san
timdir. 

Liret 10,31 - 10,33 

İsviçre frangı 41,00- 41 ,05 
Belçika frang t 5,35- 5,36 
Kuron çekoe. 5,05 - 5,15 

Yeni tatbik mevkiine geçen 
kabuklu yumurta ihracatı 

Nizamnamesi 
-2-

Madde 15 Y uınurta sandığı inıal:'ltında 
kullanılacak kerestenin kuru, kokusuz olması 
şarttır. 

Bu yumurtalar sandıklara kuru ve kokusuz 
tala~ yatakları veya mukavva hiicreler~ dahilin
de yerleşt.irilir ve sandıkların iizerine ibra<.~ 
eden firmanın ismi ve nıe,·cutsa markası, ve
yahut. ınen8np oldnğ·n ticaretodasıııca kayıtlı 
inisiyalı Randığın ihtiva ettiği yumurta adedi 
sınıf ve nev'i 2 cm. biiyükli.iğiinde Tiiı·k lıarf

lerile ve silinmez nıürekkep veya ateş damgası 
ile sandık başlanııa işaret edilir. 

J)ÖRDiJNCÜ ~~ASIL 

Madde 16 - Kontrol, ihracat limanlarıııda 

Türkofis şubesi olduğu taK:dirde Türkofis tara
fından tayin ve olmıyan ;yerlerde ticaret ve 
sanayi odalarında intihap ve Tiirkofisçe tasdik 
edilecek bir menıurun reisliği alt.ıııda yine 
mezkur odaca tayin oluuacak ücretli ve yemin
li bir eksper ve ınahalli yuıııurta ihracatçıları

nın gösterecekleri bir ıniiınessilden ınürekkep. 
komisyon tarafından yapılır. 

l..ıüznın görüldüğü takdirde i~bu komisyonla
rın adedi arttırılabilir. 

~!adde 17 - İhracatçı 24 saat, evvel kon-
trol heyetine aşağıdaki malfnuatı havi bir be
yanname vererek ibra~~ edeceği malın kontro
l ünü ister : 

A - İlıracatcınuı isim Ye adresi11i, • 
B - İhracatçı namıua koııtrolda hazır bulu-

nacak mümessilin isinı ve adresi. 
C - Malın cinsi ve sandıkların adedi, 
D - Malın nerede ve hangi gün kontrola ha

zır bulundurulacağı. 

E - Bavannaıne sahibinin imzası. ., 
Komisyon bu müracaatları snasile tasn \f 

ederek kontrolihı icra edileceği saati beyanna
me ~mlıibine bildirir kontrol, beyannamenin 
tevdii anından itibaren :lzaml 24 saat zarfında 
yapılır. 

Madde 18 - Kontrol ihracatçının keudi de· 
posunda veya liman dahilindeki hususi ve res
mi depolarda yapılır. 

Müstacel ahvalde muayenenin mavuna dahi-
linde icrası caizdir. 

Kontrol yüzde 5 nisbetinde s11ındıkların tef-
riki ve muayenesi suretile yapılır. 

Madde 19 - Sandıklar içinde ancak yiizde 
5 mıktarında sınıf ve nevi farkına nıiisaade 

edilebilir. 
- Devamı yarın -
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AKICI EFE 
bu mühim eseri ticaret matbaasından kitap 

halinde tedarik edebilirsiniz 

M 
ia 
ç 
ki 
ık 

tJ 

650 SAHiFEDiR 

Fiatı 100 kuruşur 
. 

Forma toolayıp ta ciltletmek istiyenler bize formaları 

den hafif bir cilt yaparız, Kitaplar ciltlidir. Kitap . 
tiyle tedarik ediniz. 

ıta. 

~n 

k 
ın 

gönderirlerse 15 kuruşa ~~· 
•flaY mevcudu nek azdır. Y'' 

Telefon: 3952 

Kıymetli bir kitap 
~~!!!·•Manisa Viliyeti=:J-~~ 

Türkçe Kuranıkerim : 
Manisa vilayetinin tarih1, coğrafi, tabii, iç.timai ve~ iktısadi vaziyet

ıeriııi gösteren bv eser satılığa <;ıkarılmıştır. 

1 

1.1aurının büyük kitabı nıatbaaınızcla forıua halinde b:ı~ılma~;-a btt~1ıu 
mıstır. Her Tiirkiin bir taııe edinınesi lazım olan «Türkçe Tanrı lJCdo 

' 400 bil~Ti.ik sahife, 160 resim, 1 harita ve· 1 panoraınadan ınürekk•ı>tir. 
Fiatı 200 kuru., tur. [atbaamızdan tedarik olunabilir. 

rnğu»nnn 16 sahifelik bir fornıasının hediyesi «10» kurnştur. d~ 

) 

Tica:rel : 'Matb'tıası. .. - ; 'ti • . l~, 

: İzmiP' 

En son sistem tabı l9vazımına mallk, Garbi ıyeıefon = ~952 =ı 
1 O 1d1 ı elgraf: Tıcaret Matbaaıı 

Anadolunun en mlikemme ıım eseeses r ızmir 
- · "'"""~ ....... ~~*"'-~ .. 

H"r boyda ye~~~ Kitap basılır 1 ADRES : d 
Ga%i Bulvar No. 82-84-86 

·"-"""""'"'""''"'""""'"""'" """""""1"" 

ki
• k • Her türlü hisıe senetleri, etiket, tiear1 @vraık çek, poliçe, fiş mak-

Ren 1 ve ren ıız buz emBnlsiz bir şekilde yapılır. 

L.m mü::::::!i:n;;::;~::I Ucu~==~ va~~z•~i~=~~tla~=~t:~!·~eVllliy•, 
1 

Her ıalebe ~e~en. lher t.ürlü Beledıye Koy defterlerı basılır. 

cevap venlır Bir tecrübe ile hakikat anlaşılır 
er 
~e 

ili 

-ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nın !lli!Jliiliııııinlıııilliiililııilıılııııiılılımııl mmmı1ınııı1ınıı11ı1ıı1111ımı1ıııı@nım11ı11ı11ı111111ııwmuııııımmı11nınıım~ 
Doktor =~ Doktor Alı Rıza ~ 

ff • FahrellİD 1 Doğum va Oerraht Kadın Hastalıkları i 
=- -

lımir Memleket Haıtaneıi Rontkea Mütehass111 § § Mütehassısı Telefon 2987 = 
Her nevi Rontken muayeneleri : ~ Kestelli caddesinde 62 numarada hergün = 

lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyea ve: ~ saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. =: 
bilhaHa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontkea il~ ffiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB llllllllllllllllP5:.. 

!Kel tedavileri yapılır. ~ Sıt madaÔ 
~ ikinci Beyler sokak fırın karıııı No. 25 Telefon 2542~ KURTULUN J Z 

nİİİİIİınınınıınıuumınıınııııııınnınıııııımııınıııı mınnıııııuDHuııınıııııııııınunınııııınıııınıııııııııınıııoıııııll L Ü l fi 
Pulmosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
Bronşit 

lçia çok müessir ve ıayaaı tavsiyedir. 
Her eczanede vardır. (P. 767) 

Kinin 
Komprimelerini 

Alanız 

Markaya 

Dikkat 

Ağız tadı ile sabah kahvaltısı ve yemek yimek i'~ 
seniz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahsul, rolus ayarında f 1 

daha faik bir derecededir. ı 

Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edilmiş fe~ T. 
yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeytioioe t hı 
tiyaç b1raktırmamıştır. Hatta nefaıel ve ıağlamlıi' kl 
Hin müeaseselerce revaç bulmuştur. (:. 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ~· .. R 
rakendedir. ~ 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 numarada D• 
1 ğaçlı zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 1?!) J 

Zeytin yağı ' f abrikalar1J1•1 

nazarı dikkatine: ~ 
Ticarethanemizde yerli mamulitından her boyda 1,$ 

mallarından daha dayanıkh örülmüt ot yağ torb 1 ~i 
mevcuttur. Fiyatlarımız kıl torbalardan daha ucuzdur· 

ede~ler nümuneaini ticarethanemizde görebilirler ,,tıf 1111 
itinde teshilat gösterilir. ,1 

fzmirde Keten çarşı No. 2 Karaoğlan zadel f 
Ticarethanesi I'· 
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okyo Rus sefiri T. Rüştü Beyin Gazi Hazretlerinin IsmetrPaşa Hz. 

le k - · · ·.. Telgrafları -- · -- nin taziye 
v uf Sovvet memurları - 4 

- • Sefirlere Taziyetleri telnrafları Yugoslavya Hariciye Na- ~ 
DID fahJı•y • • • t d• M Y t' H 1 · Ankara, 10 (A.A) - Re· metlü birinci Aleksandr Ankara, 10 (A.A)- Mar· Moskova 10 (A esını IS e 1 zırı . ev ıç azret erıne: 

1
. • d 

M 'l ı'sı'cumhur hazretleri namına hazretlerinin e ım zıyaın an 'J d k' f .k t d l.nslbdaQ: .A) - Tas Japon ve Mançorililerı'n mü- arsı ya . sı ya a ı men ur suı as o· 
Haşmetlü Kıral Hazretle· seryaverleri Celil, Başvekil dolayı Gazi hazretlerinın ve layııile Başvekil ismet Paşa Ç.~nS Şark denıiryolların· leeısir olduklarını bildiri· rinin ıahsına karıı irtikip ismet paıa hazretleri na· Türk hükümet ve milletinin Hazretlerile T e,·fik Rüıtn 1 

ovyet 1 yor. ı · ·k mına hususAı kalem müdür- teessür ve taziyetlerİ!li bil- B f d' F B kili ,k'f. . nıemur arının B k S 1 T k o un an canıyane suı aslı eye en ı ransız: aş ve ı ını u ere ovyet erin ö - k·ı· d' · ı d. v d't Refik . Protesto için Sev öğrendiğim zaman ne kadar !eri Vedi! ve hariciye ve ı ı ırmış er ır. e 1 ve · M. Gaston Dumerg Yugos· U T yo sefiri Japonların bu iddi· b f d b ı K ı S •t • erın okyo sefiri M. Yo büyük bir yeis içinde kalmış Dr. Tevfik Rüştü eye en i Amir eyler e ema aı lavya Başvekili M. Uzunovıç • f t asına kar .. , ı cevap vererek d h A k ı .. b "t k'b F sa se 
e •rafından 22 A" " olduğumu zatı devletlerine namına a ususı a em mu- ey mu ea 1 en ran • Yugoslavya hariciye nazırı ıta J gus- resmi malümata istinaden f d B du"rlerı·ıe protokol dairesi farethanesine giderek dost y ı apon hükumetine ve- bu iddı·aıan bı'rer bı"rer cer· tari e emem. u menfur M. Y evtiç ve ugos avya 
~ · .. .. d f ı d memurlarından Kemal Sait Fraasanın büyük devlet h · · k'I' h notaya cevaben Japon hetmi" ve ıerek Japon ga- cınayet yuzun en u u e en arıcıye nazırı ve ı ı aze-
·1- :r b" .. k · · ti A beyler bugün Yugoslavya adamı M. Bartunun ziyam- ~ d k' t ı fi ••mıtı 4 EyJ"fd S t ı • • k uyu sıma umumıye e v- ratına aşagı a ı e gra arı 

u e evyet ze e erının ve gere resmi sefarethanesine giderek •eni dan dolayı hükumetimizin Ilı urlarının şimendüferlere makamatın Sovyet Rusya rupa ve bilhassa Balkan ta· Y göndermişlerdir : 
'hi d k k · bir suikasta kurban olan samimi teessürlerini arzet- B k'l M D h 'lı Yapılan suı·kastl aleyhindeki beyanatlarını rı n e en yü se ınsani ve aşve ı . umerg az-k 

ara ·dd t · 'd ı· · · · t'b dost Yvgoslav kıralı ha 411 - mişlerdir. ti · a ettilderı·nden d 1 şı etle protesto ederek en emız ı ea ımızın ın ı a· y re erıne ; 
t.llrif d'ld'k 

0 ayı 'kt b k kt B b.. "k ~~·vv-v·v'-"-''-"''-'v·....1 "'"-""-"-"'""""'""""""'• ·~ Paris lr e ı ı ferini ve filb • mı arı 167 ye varmakta ını ıra aca ır. u uyu T Bu•• yu•• k 
• büt" b a olan mevkuf Sovyet memur· Avrupalının naşı huzurunda ayyare Büyük bir hilkOmdarın 
C t un u suikastlarda Jarının derhal serbest bıra sulhun ' sadık hadimleri ve K ki şahsına karşı irtikap olunan •1 e .. nı .. ernurJarı pek za k p• ODU ar 

Y
1 

gordukleri h )d ılmalannı Japon hüküme- matem içinde bulunan Yu· tavıifi nakabil suikast esna-
• a e asıl tinden iıtemiıtir. goslavya milletinin Hm imi 1 ya n g o su -Baştarafı 1 inci sahifede- sın da Franıa büyOk ve DO. 

1 ~an ya ha ŞV ekili do::::~~::·:~~::1~:.~~~- Baıtafı 1 inci sahifede ~~t ~·;:~~~~-b:;aoı hoşime· ~:~.:~::~::t~:ı~~~=et::.~ 
Misafirlerimiz motörle Barslonda• l• -k.f lerine: Pari• d dostlarının matemine en sa-d.Jd• .. Gazi Konağının karşısın a mimi bir ıurette iştirak e· 

lad,it 10 (A.ı\) _ ev 1 e 1 1 Fraaıanın milmtaz Hari- kordona çıkacaklar ve ,.. derek size Cumhuriyet hü· 
Curnh · F ede- reket• · · h' v reflerine Gazi Konagv ı önün-

1000 Lira 
146 a865 14726 22HH4 

urıyc:t r · ı•v. ın1n ın ızama ugraya· ciye nazırının şahsında ua. kiimeti namına derin mu· ,~e 23, !)32 ıınnıaralı bi-eıs ıgıne 1 6 d., fevkaliide tezahürat ya· •••! olan baıvek·ı M cagı zaııno uııuyor. ispanya· ramış olduğu büyük ziyadan habbe! hislerimle birlikte 
t Baralonda tevk

1

1.f '~- 11111 
?hür kıaımlarında ~vazi. dolayı fevkalide mükedder pılacaktır• en teessürlü taziyetleri aız 

edd Yet d h k. J ki Ziyaret programı bugün 1 tir. A k · a a sa ın o ma • olduğum halde zatı devlet- ederim. ıroet Jıt4 .. s .°r kuvve!leti Q. beraber Madri! Sebile ve !erinden en !eeHOrlü lazj . kararlaşhrılacaktır. Baı•ekil]M. Uzunoviç haz· rı foeh~zerıoe Yürümektedir. :•? Sebastiyada elan mün- yetlerimi kabul b yurmanııı 

letler tarafııı<laıı kaza-
nıl ın1st1 r. 

' 

le ır sukut ettiği tak- erıt hadiseler ekıik olma- rica ederim. 
Asturiyada ihtilal b . ma~tadır. Banlonda ise Kendisine sulh mefküresi 

ikti a vazıyet tabii haline dönüyor. için teşriki mesai etmek şe-

at vekili . ---.-------..... 
•Yarıbekird;- harararetle 

'İY•rıb-k· karşılandı 
.. ır ıo ( A . 

at \'ekili C 1 .A )- f etkıkatı ikmal için maden· 
berauerler edal beyefen- de kalmıştır. yarın buraya 

lllıi rnüfetrın e . birinci g eleceklerdir. Yarın vekil 
lınıir Dıeb'ış Hılmi bey beye fendi h .. yetle berrber 
•uldak rn:i:•u Hamdi. M.ardine ve oradan petrol 
ferle diğer nı ~su Rağıp sahalarına gideceklerdir. 
liu hQlde bu a?et erkanı ~·--· ---
rasafat et • gun buraya Yumu t 
laüfetu i aıış \'e vali. or- r a 
ki ş' kolo d k u· . •nı, Urfa llleb' r u U· ıssemız 
Urfa vaı· . usu Beb. 

ı biJutnu ısı Nazrni bey- A'man kontenjanında eylül 
ırce htıılk nıenıurlar ve ayı payımızdan arta kalan 
lllannıı~ı ad tarafından 600 kental yumurtanın teı-

~ ar ır . 
1 re>fcsôr G ·. rınevve ayı sonuna kadar 

ii lltı rtıüdürüranıt IDaadin Almanyaya serbest olarak 
ilet bilŞnıQf ~ ~hbi ve girmesine müsaade edilmiı-

r iki g" edttışı Hüsrev tir. Keyfiyet dlin Tnrkofis i un cnbe . 
e Yapnıakta u ma- merkezinden lzmir ıubesine 

llllllllllllllllllllll oldukları tergrafla bildirilmiıtir. 
r 1 

ili 1111 ııı ııı ıı ıı ııı 11111111 ili ili ili 1111111111111111ili1111111111111 il!!!! 
şıyaka (EGE) s· 5 

coN ıneması5 Mevsiınin =: 
en büyük filmini takdim ediyor ~ 

--= = = = = 

r • 
ıyavolo --= ~ Şeytanın kardeşi ~ 

İf fi~ .aı:nanıen F § 
io• ın Ubutuıı:n;~nsızca sözlü (SERSERİ KIRAL) fil- § 
lıi1 İası baş ten ya~tıcısı ve Nev· York Metropolitan § 

trinin en öobu . ENNIS KlNG ile dlinya ko- § 
i• '' HARDy! . reth çifti STAN LAVREL - OLt- § 

JJ l 1 • nın harikulade komedi muzikalı § 
O, ( 1 • ·ı ·ıt f ı -

Jı ~ "' ası asız kahkaha § 
l 75'J ava olarak· = 
~4 P.AJt!l\ft: .. ~T=_: 
JV. Düııya Havadisleri 

1 D -- § 
UHuuyELER . . . . § 

Pazartesi v S 1 . ~ırıncı 25, ikinci 15 kuruı §§ 
'.J• > e 1 e a 

1 
gunleri birinci 15, ikinci 1 O kuruı § 

u anı ar: C = 
brb ·- urna ve p = 

. •ger günl . azar 15 - 17 - 19 - 21,15 te =: aut er. 19 ve 21,ISte E 
,,ttf -ıııı11ııııı1111ııı § 
,diJ', ili il il il il il il ili 1 ili il il ili ili il ili il 111 H ili 111il111iliili1111111111 il§§ 
I'· 

refine nail olmu' olduğum 
bu büyük Fransızın hatırası 
nı hürmetle tezkir etmek 
benim için elemli bir vazi
fedir. M. Bartuyu iş başında 
gördüm. Onun büyük kalbi
ni takdir etmek fırsatını 
elde ettim. Bunun için ide 
ta ihtirasla sevmiş olduğu 
vatanının ve samimiyetle 
hizmet etmiş bulunduğu bü
yük sulh fikrinin onun ufulü 
ile ne büyük bir ziyaa uğ
ramış olduğunu biliyorum. 

Tevfik Ruıtü 

Hariciye nazırı vekili 
hazretlerine 

Belgrat 
Büyük kırahnızın şahsına 

karşı iıtikip edilmiş olan 
caniyane suikast haberinin 

biiı olduğu azim k~der içinde 
zatı devletlerine hürmetki· 
rane ve mütee11irane tazi
yetlerimi arzetmek ve zama
nımızın siyasi . hayatının 
mehlekeleri arasında bütün 
sulh hadimleri tarafından 
sevilen ve hürmet edilen 
büyük bir sima olarak yük · 
selmiş olan haşmetlu kıral 
Alekıandr hazretlerinin ha
tıaasına medyı:n olduğum 
son tebcil vazifesini ifa ey
lemek isterim. 

Tevfik Rü,tü 

Kıraliçe Marsilyada 
Manrsily& 10 (A.A) -

Yugoslavya kıraliçesi saat 5 
te hususi trenle buraya gel

miştir. istasyonda kendisini 
bahriye nazırı askeri bahri 
ve sivil erkin karşılamışl,.r · 
dır. Siyahlar giyen kuahçe 
teessüründen bitl.:in bir hal
de idi. Yanında mada!, Her· 
yo bulunuyordu. Trenden 
iner inmez dogruca kıralın 
yatmakta olduğu vilayet ko· 

Dağına götürüldü. Liyondan 
Marıilyaya gelinceye kadar 
kıraliçc yolda birkaç defa 
bayğanlık geçirmiştir. 

200 lira retlerine, 

Kazananlar Adres itabı 
N e:-;redilıııek :(""zeredir 

Belğrat 
Vahaşiyane suikaıt haberi 

bizde çok büyük bir keder 
uyandırmı1tır. Avrupanın 
büyük bir şef büyük teıki · 
)atçı ve büyük bir sulh ba · 
misi olan en necip •İmala

rından birinin ufulü ht:rta • 
raftan derin bir teessürle 
hissedilecektir. Yugoslavya 
milletinin matemine fiilen 
iştirak eden bütün Türk 
milleti bu büyük Avrup•lı
oın naşi önünde eğilir. Zatı 

1821 3250 H7!l2 
9H15 11383 115()!) 

1165!) 13324 13352 

' Ankara 1 O (A.A) - l ür · 
kofisten tebliğ edilmiştir: 

172H3 190!)4 21UBO 
22160 22280 23!H5 
23204 23,141 21096 
24909 

70 lira kazananlar 

Hazırlanmakta olan Tür
kiye ithalat ve ihraca tçılarını 
ihtiva edecek adres kjtabı 
neşredilmek üzere olduğun-: 
dan Türkofisten kendilerine 
doğrudan doğruya veya ma· 
halli Odalar vasıtasile dol · 
duracakları cetvelleri gön· 
derilmış olup ta şimdiye ka· 
dar imla ve Türkofise iade 
etmemiş olanların bu mua
meleyi tetJrİ etmeleri ve 
böyle bir Jiste almamış olan
ların da mahalli Türkofis 
şubelerine veya Odalara ve · 
ya doğrudan doğıuya Tür
kofis merkezine müracaatları 
tanzim ve servis olarak her 
tarafa gönderileceğinden 

16!) 265 
647 l 3811-

3306 3461 
4579 4876 
5650 ....,,..2""" t>' ;) 
6!l80 7658 
8229 840t3 

10308 10826 
113(•8 11522 
11739 
12510 12508 
11947 13860 
12693 125!)6 
15605 142.)0 
14116 1500;) 
14755 16255 
15904 15807 
1758B 1712B 
19210 l!lOH2 

64:2 
;{] 55 
:1H77 
5537 
H1H4 
790() 

100!)7 
11284 
11 t15H 

12182 
ı:~:;o ı 

1470!) 
1.,S('(' tl l_ ) ) 

1541.4 
1HUl3 
17780 
lHH!lO 
1880() 

isimleri bulunmıyac&k Tica
ret evlerimiz kendilerini hiç
bir masraf karşılığı olmak·· 
sızın tanıtacak büyük bir 
fırsatı kaybetmiş olacak 
lard1r. 

1828(; 9.[•>'~') .,,; .... t.. ..- 2 ı 1 !)() 

20352 1HSH7 ~1()88 

21-1:13 21351 21271 
23018 22U50 .-,">f O'> _,_ , -
22263 235öl 9•)r;:ro ..mt•JO > 

~35ll 53288 2250H 

devletlerine Cumhuriyet hü
kümeti namına hürmetkira
ne ve müteessirane taziyet · 
!erimi bildiririm. 

lımet 

Bereket li 
Yaimurlar 
Evvelki gün başlamış olan 

yağmurlar, fasıla ile dün de 
devam etmiştir. Barometre
lere bakılırsa bu yağmurlar 
bir müddet daha devam 
edecektir. 

B.a yağmurlar saye1inde 
kuraklık ihtimıJi kalkmıştır. 
Mülhakatta da yağmurların 

yağmağa başladığı gelen 
hııb erlerden anlaşılmaktadır. 

Urlada da yağan yağmur
lar, hem zeriyat işlerine 

hem de zeytin mahıulüae 
çok fay dalı olmuştur. 

1 ELHAMR'\~· ~IİT.JLİ KÜ1~ÜPH.ANE SİNI~~IASI 
GÜN YENI PlHlOHA~l 1 

frc 
~ teımıil edilen hakiki bir 

HclPn Vayes - l..ıe ,yi s Stoıı - N eil Haıuilt.oıı 
ll:heten: .ArJautin'do bir gece - Dnns şarkıları Patejuruai dünya havadisleri 

·· · 15 O ·t · , J> • a (~ t··ıııleri 17 Roanslarında Por~eınbe Ye Onma gnıılcrı , umaı esı 'e az r 1 ., . • 

s · ı · (j G h dt) J; ılmı tt'k-Sid~:)~~n eDDY er &r rarlanaı·aktır 
"k • r·ı . '-. 1 .. k nıiimkiiııdiir Bu soarılarıla avni biletle ı ı ı mı oırl en gorıne 

Seanslar : 

Fiatlar ; 35 • 45 - 50 - 60 kuruş 
15,15-17- 19-21,15 to .. Peışemlıe vo onma giinlori 

- Pazartesi giinii ycııi proğTaın -
13,30 ıla ba~lar 
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ı :damlası tor Operatör Oe 
Dr. C~vclet :M1~U 41 
Askeri merkez b• 

--.u.a.madınızsa ilk tecrü Ta ey hastanesi Operatörü. e 
her gün öğleden 
ikinci Beyler So· ~ A bede muhakkak 

Bon Bu Kadar Latif K okn 
f znıiriıı en Hiks ve sıhhi ve enısalsi~ hususi haıtanaıi olup 
hilhass:1 kibar ailelerin mellyat için yeian~ tercih ~==~·J K eçecilcr'dr tle 

kullanınaın1~tıın ovletliklcrl lıastaııc(lir . 
I>JD)fBKTlTIN KEN-

ı 
1l)INIZI .A.LA)1IY A.-

0.Al\"SINIZ l y, hastanesinde 
Sabahleyin n <lan 12 ye , ak~aın 14 ten 18 e kadar 

1ı usnsi lıastalanu1 kabul eclor 

ah n 
Kadılı oı~~: 

Memleketm eo tt~•la 
iyi hamamıdır. eml 

Hertürlü tertib•Vrço 
kemmeldir. Nezafet ıol 
bareti ne son derece ıno 
olunur.Fiatlar: 25 !JC~yd 

Çok Latif 
o· Sabit 

Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemiıçi Beylerin 
muazzam binasında 

her lınsusta (:ok ınil

kemnıe] bir kolonvadır 

25 
60 

., 

75 LÜKS 
10 

80 
ur şlukam·· 
·ajları 

Yard1r. Biı· tecriibe sizido peresti~k«trları ara
:ıııa sokar. J1~cza<'ı lıa~n Perit beyin ,'sahescri-

' L ' 

dir a<,:ı k olarak ba:ka ver<le .satılnıaz. ' . 
'faklitleri çok adidir. Ret, ile Ferit isim ve 

otiketiui giirnıodeu alnıayııı1z. 
:i\1:. Depo S.Ji'erit Şifa Eczahanesidir ı - -----

YA Vlf.Z Yl1J ~fJıJKTJ~PTJJl)~J 
Tarih ve Yurt bilgisi dahil olmak üzere 

ilk mektep kitaplarımız gelmiştir. 
lzmir ve mülhakatında toptan satış hakkı münhasıran 

kütüphanelerimize verilmiştir. 
Satışta mümkün o\duğu kadar [ ühulet gösterilmek-

tedir. Kitaplarını tamam almak istiyenJerin müessese
mize müracaatları. 

Kcıneı·alt1 nda ın ektop1i k \iti\ plıaııesi 
!kinci beyler sokağııula l 00 nuıııarda 

Ya vnz kii t il p hanesi 

Halk ·ş. • 
nesı 

Polis noktası karşısında dairci ınahsnsa 

'1 elefon: 2037 
~.,,,, ..,.,... .. . . 

Ankarada: bilumum vek.aletlerle şurayıdevlet, kazanç ve 
livıer ve şürekası Limitet bi~a verg~ıeri ~emyiz komis_yooıa,. •. gümrük. ve inh!s~rıar .ve 

VAPUR ACENTESi iktısat d~ırelerıl-: mabkemeı tcmy~z ~e .s~1r devaırı r~ım.ıye 
. • . . ve huıusıyede gorülecek ber hangı hır ışı olan veya ılerıde 

Cendelı T han Bırıncı Kordon olacaklar işlerini kolayca ve ucuzca takip ve intaç ettirmek 
el. 2443 . . k 

Tahmil için beklene~ vapurlar. ıçın anca ' . . 
L d h tt ANKARA' da: senelerden ben bu ışle meşgul olan ve 

D
oEoSTraROa 1 

4 · B T . d l d H il muntazam teşkili ta malik bulunan (HALK iŞ iDARE HA· 
vapuru . eşrın e on ra ve u · e NE'I ı·d· l 

THURSO ,, ı 2 ,, " Hull-e ~ ne verme ı ır er. 
p A UINE ,, ı 4 ,, 

11 

Londra·ya Emlak ve emtia kum üs yon culuğu, yall ve tercüme ve buna 
STORK ,, 24 ,, c Londra ya ümmasil bilumum işler yazıhanemizce y pıhr. 
Liverpool hattı Adresimize bilhassa dikkat edilmesi rica olunur. 
ECYPTIAN " 11 11 " Liverpool ve GlasgoW iDARE HANEMiZ, 
Lesbian ,, 25 > ,, Liverpool ye GlasgoW (lcabeden işlere garanti gö terir.) 

Tahliye için beklenilen vapurlar: 
THURSO vapuru 10 B. Teşrinde Anverı, HuJl ve· Londra 
LESBIAN ,, 10 " ,, LiverpooJ ve SWansea-dan 
OAGO ,, ay nıhayetinde Anvera, Hull ve Londra-dan 

DEUTSCHE LEVANl E LINIE 
TROJA vopuru 7 B. Teşrine Bremen, Hamburg ve Anvers 

ten 
Not: vürut tarihleri ve vapurların isimleri üzerine değişik-

liklerden mes'uliyet kabul edilmez:. P. 745 

··rk Çocuk Gazetesi 
Bundan böyle her ay başında ve 12 renkli ıahife 

olarak çok mükemmel bir şekil altında çıkarılacaktır. 
lkiinci Teırinin birinci günü çıkacaktır. 
Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiz. 

Mefruşa 
Fesçi zade 

Telefon: 2254 
Mefruşata müteallik en tton moda ' döşemeli~ kadife 

gobelen, lngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik 
tüller, hasır Stor ve keten perdeler, bronz korniz, . 
çocuk arabaları ve sandalyaları, taban, otomobil. masa 
muşambaları ve saire bulunur. 

İzmir .. Yolbeaestan 1Vumara 29 
P . 742 

Tilkilikte 

Kırka2aç Oteli 
• T •r yolcunun iıine elveriıli 
v"' ·1"Qahıneye yakın=olan 
bu ott~. n istifade ediniz. 
Fiatlar 50, 40,125 kuruştur. 

Müsteciri: ALı P. 715 

Safa Oteli 
Kuyumcular çar~ısı 

karşısında 

Tüccar ve esnafın itine ve 
keaeıine elverişli çarşıya en 
yakın oteli tavıiye ederiz. 

P. 714 

Kadınlar kısmı, '~ Z 
akşama kadar açı~ oıt 

Müsteciri de~işdl k 

•·-----•?111".•r İ<;ilecek en Jcıı<tik 

Foça Sil~:: 
I ~ırtı 

dur. Hazma kola)' 1 ıi~ 
İçimi gayet leziı fet'· • 
Bu suya devaOJ iJI 
vücutça çok f ayd• 
mektedir.Bu bir b•~e 
Kemeraltı canıii 1'• ıv 

No. 1 
1 

.. 

T elefoo: 31 gC g • 

ŞAŞ AL 
ve hakik1 

lstanbul Memba Sula~; 
•z 

Yedi seneden beri muhterem iz mir 1 . l 'ı' , 
ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaşa) suyuo&l o 
.tanıttıran müessesemiz ayni zamanda btanbulu0 ' 

remaneti ve Evkafın mührü altında gelirle~ , 
Taşdelen ıuyunu Muhterem müşterilerimize tebf C 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: 
~ 

Abacıoğlu hanı 18 numnr• 

NAir.ı 

1 SARDA Elbise Boy h ııhL 
' lzmirin en iyi boy hane6•1~b 

42 ıenelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet p.' 
nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil ra 
şahadetnameler almış olan boyahanemiı muti:' 
muhterem müşterileri için teminattır. ..,. 

·~11n. 
Bilftınumtesisatınıiz asr1 Ye nıj]1aı 1 1 e : 
Temizlenmiş boyanmış ve ütülenmiş elbisel~':. 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenll• ' 1 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek ~; ı. 
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bıl . . r 

Al)RES Sarda boyahanesi Sanıaıı ıt-

'felefon ~irketi karşıs1nda N o. 21 f· 1 

--- 5y 

Parasız 1 ıanlari ., 
r 
ıp 

zmir Postasının Bu Y eniliii Okuyucuların C k işine Yarıyacaktır - Tafsilatı 

İzmir Post.ası, kıynıetli okuyucularına bir lıiz-\ .2 - ~v, dükkan, arsa ve bağ bahçe satmak veya almak [aam~a, beher defası için 2 kuruş damgn pulu gö11Jcr" ili 
meti malı. usa ohnak iizcre bir ıtıyenlerın Teşekkür, zayi, evlenıne, öliinı, doğnıılı e 

PA ASIZ İLANLAR 
3 - Otomobil, kamyon, velespit, kayık, sandal, motör, ıauma gibi ilanlar ~inıdiki halde resroi • 

d!kiş ve foto~raf makineleri, radyo, ev .eşyası.. gramofon, Limitet sirketi tarafından kabul cd iln1el(t t 
kıtap ve mobılye almak veya ıatmak isbyenlerın ) . . . ,,.jl u 

siituııu fü/nuştır. 4 _ Aşçı, ev hizmelçisi olmak veya almak istiyenlerin, Ay sonra mukaveleınızın hıtıanııııda lın ~. 
Gündelik ha yat ihtiyaçlarından olan 5 - Mürebbiye, muallim, musiki ve resim muallimi ve hırı da ıneccanen ııe~redolıilcceğ·inıizi ~· lr 

saire iıtiyenlerle bu işleri yapmak istiyenlerin bildiririz. 
iş, hizmetçi müşteri bulmak için karile- 6 - Usta, marangoz, ~ahç.iv~o, ya~ıcı, boyacı istiyenlerin: Mu'·racaat mahallı' . tzm·r 

7 - Çırak, kalfa vesaıre ıshy nlerm, · 1 
rimiz bu sütundan çok istifade edecek- s·- Yazıhanelerde muh'lsebecilik veya muhasiblik vesair servisi Posta kutusu 238 

Postası 
Yahut 

l d · memur istiyenlerin er ır : ış arayanların göndereceldcd ilanları meccanen neşrede- fon 3952 ·~ 
1 - Ev, dükkan kiraya Yermek veya ki11lamı.k iıtiyen- ceğiz. 1 Veyn doğrudan d-Ogruya ikiden diirrlc kadar Gn~' 
ferin Bu ildnlar 3 - 4 satırı. geçmiyecek ve yalnız kaç defa naşri Ticareı Matbaası fevkinde lzmir Pasıo 's id1ırelırı. .rı esi 



töt ürkiye'de es ü 
_:MtJ .k 

. b ı ast hadisesi me k t• e k.. • e e 
d;~ ,.Ark oşesınde nefret uya dı 

i
n ara, 10 (A.A) - Yu 

.__ .. av kır 1 Al · cesi öldürülmesi haberi Zon-
r'3e lerioin ~~tli et~:~dr ;~z- guldakhları müteessir etmiş-

•ede büyMk u un ur· tir. Belediye intihabatı mü-
J11'janrle k u nefret ve te- nasebetile yapılmnkt olan 

t'91u A' ırşılanmışhr. Ana- l"kl 
D Jansı bu münaseb ti şen 1 er derh l durdurul-

ımleketin her k.. . e e, muştur. 
tib••rçok t ı fJ oşesınden Eskişehir 1 O ( A. A ) -

fet lard e gr~ ar almaktadır. y l 
a l_ an bır lusmı a a w ugos aya kıralı Aleksandr 
rccf ,aulmuştur o·w l ş. gıya hazretlerinin ve Fransız ha· 
5 5'~derpey · ıger erı de riciye nazıra M. Bartunun ;z f neşredilecektir M 
ı, a ıanbolu, 10 (AA · arsilyada bir su ıkasta kur-

~~ı~ıtkYugoılav milleti~i: b; ban gittikleri haberi burad1ı. 
~ıf ıralı Aleksand H . derin bir teees!ür ve keder 

.--.._..M,-ıra_ilyada maru: k:İd~~~ uyandırmıştır. Yuogoslavya 
eıp-aaat bütfin halk ~ milletinin uğradığı eJim fe· 

•• ·ır •mızı mu· la~kette Mt · etm' ı· n mu e e ssır olan Es -~· ış ır. Suikasta u nsıı bari · kişehirliler belediye intihabı 
J.klrtunun '- cıye nazırı M. müna b r 1 

Jay ... , "ıaıı· . b&urban , oluşu ke- se e ıy e yapılmakta 
• ıı üsbütü olan 11enlikleri durdur"'uclar 

iı f T- k n arttırmış .... ., 
· ur millet' y ve büyük tenvirata oibayet 

111 
.11llletinin mo k~I ugoalavya vermişlerdir. Bütün bayr k-

faY artın k O ı it karşısın· lar y rıy indirilmiştir. 
b e it' uvvet ve kudre· 

ıi k e.eff~~at eylemiı ve mü. Ereyli 10 (A.A) - Yu-
t ..ıı lılı w ıralın eserine olan goslavya k1ralı Aleksandr 
31"' tlu~ına ve Yugoslavya hazretlerile Fransız hariciye 

ter~~nt~ ınerbutiyetini nazırının Marsilyada zalim 
ş ır. Büyük k bir suikast neticesinde öldü· 

kıand T'" ıra) -1 r urk "JJ • • ru müş olmaları haberi bu-
onun b- "k mı etının d 
de d .uyu şefinin kal· ra a büyük teessürleri mu 

aı""a cip olmuştur. Halk bu ı"kı" k d "&I Y•şıyacaktır 
oıt Y 1 • sulh Iiderı'nı"o z ı"yaından do· 

nıız · ugos avya ve 
eleıni ~ıl!etlerinin kederi- layı iki dost millttio duy-

nı Yaşıyor dukl rı iztirap ve kederlere 
onguldık 10 (A.A) _ iştirak etmekte, belediye 
uıla-vya lı ı intibe.bı münasebetile yapıl-

retterinin ~· ı .Alekaandr makta olan şenlikleri derhal 
baricı' ıraılyada Fran- d d 

Ye na ur urulmuştur. Bayraklar 
uolJ I birlikte b' ıırı M. Burtu 

uluO ::•ır-:ıu~i~k:•;st;.:n~e~ti~-~•y•a~n•y•a•i•n•dEir:lililZ:::m:i::i:lştlllir•. 
tirle' re1 

te ns Nikola 
enaze . . n1eı·asınıiııde 

hnhnıkcak 
likre1 l t (A 
ktandrın ·A) 1 Kıral 

•de Roın cenase l:Derasi. 

• ,,defi Pren:nya . luralının 
a~llkfımctid h . Nıkola ve 

V T e arıc· 
~ ituleı•- ıye nazırı 

~Jtb &onun . e;IJ iye nazı l M rıyeaetinde 
t /. milnakalıt . Aogelesko 

tab•~ nıoviçten nazırı M. 
ınut Jel te111sU :lirekkep bir 

a bariciy e ecektir. Fran 
ı: e nazırı M B 

al• j1 cenaze me . . rtu 
Ro rasıminde 

sele'' lllanyayı v 
i fı111etini e . e Roman 

uıı arif •kı baş vek"l 
nazırı M A ı 

J. IDeb' · ngelesko 
k ~ usan .. 

bil":- Sıveaııo t m~clıaı reisi 
· ir 8 emsıl edecek-

ıı 1 T · u heyet k" f ransu e es ı ktral-
1 ••rab vanya Bukovinya 

1 Ya Ve 8 
Jlli refakat anatan birer 

lar fab . R edecek ve 
rı oıne 

ı olan 8 n vatan-
artunu '- b . 

•andık · • ° K8 rıne 
~ ıçınde R 

tpragını k omanya 
----°.!:~klardır. 

yıJ evyork 
ay . ' ~ mıs e göre 

~rıJef e-vyork, l O ( A A) 
Al k · - Kı 

uıı:ı, •zuu e b•~ndrın ölümünfi 

sıJJl Jaıiı ga: :ed.en Nevyork 
h10~-1 İlaıit b~ eıı caninin nef 
~· . ır tebaa l in ~t ıoılavy,., ile l o ması 

• herban . talya ara11n-
İ ~ı •-- gı bir iht'llf 

' ~IQak teb}ik • • ı ÇI· 
ittir d' esını bertaraf 

•Yor. 
tası.....___ ._, ' .. 

• Rü t•· B. 
l{eisicuınhur Hz. ııa-
ınına cenaze mera. i
nıinde bulunacak 

Ankara, 11 (A.A) - Kı
ral Aleksandr hazretlerinin 
cenaze merasiminde Rtisi
cumbur hazretlerici temsil 
etmek üzere H riciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin refaka
tinde bir heyet bulunduğu 
h ide Belgrada hareketi t • 
karrür etmiştir. ... ··-
K ah her 
I\:ıraliçeye birden 

söylenn1edi 
Bösanson, 1 O ( A.A ) -

Kıraliçe M ri Dubs valisi 
Pe!'etti deJarok ile karşı 
laşhğı zaman. suikasttan 
he11üı: haberi yoktu. Vali 
kendisini birdenbire haber-

dar etmeği muvafık gör
medi, trene bindi ve yolda 
yavaş yava, kır liçeye kara 
haberi bildirdi. 

·-lllf!ll!!B--&Bmın:m• 
ızmir Postası 

Gfindelik lktııadi v Siy ı1 
Gazete 

Sahibi v& Umun:! Neşriyat Am rl 

RAŞtT HALlL 
1 mir - Gazi Bnlvart tubafi 

yeciler ç reı ınd. 
Telefon NumaraRı 

a 
.Abone Bedeli 

Seneliği : 1200 Kuruş 
Altı Aylıgı: 600 ., 

İzmirde Ticaret 
matbaasında basılmıştır. 

put 
unıerbank Yer · 

l!MIR POST ASI 

M. Bartunun 
Cenazesi 
Cuınartesi. giin ii ınera

sinıle kaldHılacak 
Paris, 10 (AA) - Kabi· 

ne medisi Bartu için Cu
martesi sabahı milli cenaze 
merasim\ yapılmasına karar 
vermiştir. Yeni hariciye na
zırı bu merasimden sonra 
taayyün edecektir. Bu ve
sile ile kabinede daha ge · 
niş bir tadilat yapılması da 
imkan91z değildir. 

..... . +-+--

Dobrovnik 
Kruvazörü 
Cesedi lıaınilen ~far

. Hyadan a~rrıldı 
Paris JO ( A .A )- Dob

rovnik zırhlısı saat 16 da 
kıral Aleksandnn cesedinı 
hamilen Marsilyadan hare 
ket etmiştir. Zırhlıya iki 
Fransız zırhhsı refakat et
mektedir. Bahriye nazırı M. 
Pietri ile Mareşal Peten de 
beraber gitmektedir. Bunlar 
BeJgratt yapılacak cenaze 
merasiminde Fransayı temıil 
edeceklerdir. .. -. 
Bulgar 
Sarayında 
Bir Ay Matem 

Marsilya, 10 (A.A) - Yu· 
goslavya kıralı Aleksandrın 
vefatı münasebetile Bulgar 
sarayı kıralisi bir ay matem 
tutacaktır. Hariciye Nazırı 

M. Batalof birbirini mütea
kip Yugoslavya ve Fransa 
scfaretlerine giderek kıral 
Aleksandrın ve naztr Bar
tuoun ölümleri münasebetile 
hükumetin teessüt ferini ve 
taziyetlerini bildirmiştir . 

Fransız 
atbuatı 

Paris 10 (A.A)- Bilumum 
gazetele r asker kralın ve 
büyük bir Fransız nazırının 
feci ölümü karşısında Fran · 
sanın duyduğu hayret, aef • 
ret ve eleme tercüman olu
yorlar. Pöti Jurnal gerek 
Fransa ve gerek Yugoslav· 
ya vahirıı bir saatta bulunu· 
yorlar. Bunun içindir ki bu 
karanlık ficıayı müteakip 
iki millet birbirine daha 
çok yaklaşmalıdır diyor. Ma
len gazetesi de şöy'e diyor: 

M. Bartunun en son ga· 
yesi Fransa ile İtalyanın 
barışıklığını sağlamlamak ve 
ltalya ile Yugoslavya arasm
da yakınl ık temin etmekti. 
Bu gayeyi yaşatmalıdır. 

Pöti pariziyen M. Bartu
nun çok semenli seyabatla
rın ferdasında ve Romaya 
azimetinin arifesinde oldu· 
ğunu kaydederek diyor ki: 

Yugoslavya ile Fransayı 
ayni matem feci bir bağla 
yeniden bağlamaktadır. Her 
çeşit siyasi kanaatlann ter 
cümanı efkarı olan muhtelif 
gazetelerde sulha bağlı bü· 
tün milletleri müteessir eden 
bu yaman cinayeti şiddetle 
takbih ediyorlar. Bu gaze· 
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Fransa Hükumeti Londra 
Radyosu 

Resmi tebliğ neşretti - M. Yugoslav milli ınarşıuı 

H JI k ••t • (;aldı 
eryO [ÇO MU eeSSlf Lond~a 10 (A.A) - Bu· 

Paris 10 (A.A) - Kabine müştür. Birleııtikleri bu feci radaki siyasi ve diplomatik 
bugün Franıanın her tara- matem içinde her iki millet mahafil Yuğoslavya kıralı 
fında duvarlara yapıştırıla· kendilerini kalben ve fikren ile M. Bartunun katledilme· 
cak olan aşağıdaki beyen· her zamankinden ziyade terinden doğma hayret ve 
nameyi kararlattırmıştır. müttehit hissedeceklerdir. teessürlerini ifade ediyorlar. 

Fransa hükumeti Yugos- imza Kıral Aleksandrın komtu· 
lav milletinin Fransız mille- Dumerg farı ile daha iyi münasebet-
tine karşı beslediği ıadıka- Fransa hükumeti o~d~, ler tesisine matuf olan gay-
ne muhabbeti tam teyide donanma hava kuvvetlennın retleri Londrada umumiyetle 
gt-lcliği bir sırada vurulan bir ay müddetle matem tut· Balkanlarda sulhun menafi· 
Yugoslavya kıralı Aleksan · malarını emretmiştir. M. ine hadim aayıhyordu. Dün 
drın faciayi katlini memle Bartuya milli cenaze mera- gece lngiltere radyosunda 
kete bildirmekle müteeJJim- simi yapılacaktır. M:. Dumerg Yugoslavya milli marşı çalın-

. Yugoslavya başvekıhae Eran mış ve marş biter bitmez saygı 
dir. Hükumet milletinde sanın elemini bildirmiştir. nişanesi olmak üzere 30 
duyğularına tercüman olarak K b · · d • ı k a ine ıçtımaı a~ı ır e.n saniye sükut edilmiştir . 
kıraliçeye Yugoslavya hüku· cıazırlar fevkalade muteeflsır Ayni tekrim nişanesi M. 
metine ve ulu dost millete görünüyorlardı. M. Heryo Bartu hakkında da gösteril-
F ranaı:ıların derin lee11ür· dedıki: mittir. 
lerini arzeder. Vaziyetteki fecaatı tama- ___ ....._ .. ..........---

Kıral Aleksandnn yanın· mile idrak etmeğe bile im- M. Benes da M. Bartuda vurnlup öl- kin yıktur. 
Prag 10 (A.A) - M. Be

nea Havas Ajansının muha· 
birine demiştir ki: 2 ci Piyerin 

Kır allığı 
Sefirlere resınen 

bildirildi 
Belgrat, 11 (A.A) - Ha· 

riciye nP.zareti bütün Bel· 
grattaki ecnebi mümessil· 
lerine birer nota göndererek 
kıral Aleksandrın Marsilya
da öldürüldliğünü ve Yugos· 
lavya tahtına ikinci Piyerin 
geçtiğini resmen bildirmiş 
ve k1ral sinni rilşte varınca

ya kadar niyabetin kıral 
Aleksandrın vasiyet ettiği 
üç kişi tarafından yapıla
cağını resmen bildirmiştir. 

Kimlerden tel
graf gelmiş? 

Belgrat ıo {A.A) - Tür· 
kiye reisicümhuru ile logil· 

tere kıral ve kıraliçesinden 
ve Bulgar kıralından prens 

Pola taziye telgrafları gel
miştir. ltalya baıvekili M. 
Mussolioide M. Uzunoviçe 

bir telgraf göndermiştir. Di
ğer taraftan Romanya hari

ciye nazırı M. Titoleıko, Tür 
kiye hariciye vekili Tevfik 

Rüş ü bey milletler cemiye
ti umumi kitibi M. Avenol 

Mısır başvekili ile ispanya 
Küba, Brezilya ve Irak ha 

Harpten beri hiç bir hadi· 
se beni Ktral Aleksandrın 
ölümü derecesinde mü
teessir etmemiştir. Mütevef· 
fa büyük bir şahsiyet, bü
yük bir devlet adaroı ve 
Çekoslovakyanın çok güve· 
nilir bir dostu idi. 

Onun ölümü felaketine, 
Çekoslovakyanın diğer bü
yük bir dostu olan M. Bartu· 
nun ziyaı da munzam oluyor. 

Alman matbuatı 
Berlin, 10 (AA) - Ber

liner Tagblat gazetesi di
yorki: 

Katilin iki eliude ta- riciye nazırları ve diğer bir 

banca ve cebinde boınba çok zevat tarafından telgraf
lar gelmiştir. 

M. Bartunun ölümü milli 
hayatin temel direklerinden 
birisinin yıkılmasına mua
dildir. Yugoslavya kıralına 
gelince. o da Balkan vatan
perverlerinden biri idi. vardı 

Marsilya, 10 (A.A) - Kıral 
Aleksandrın katili arabanın 
basamağına atla<!ığı zama:ı 
iki elinde birer tabanca, 
cebinde bir bomba bulunu· 
yordu. Muhafızlardan biri 
kendisine mani olmak iı
tedi. Fakat Kalemen askerin 
üıerine ateş etti ve onu 
yere yuvarladıktan sonra 
üzerinden aştı. Katilin ta
bao cası son siıtemdi. Ve 
adeta bir kliçük mitral-

yozd~. Kalemen tek başına 
ateş etmiştir. Vaziyetin ağır-

hğından dolayı caniyi sor· 
guya çekmek mümkün ola· 
mamıştır. 

Yemin ettiler 
Belgrat 11 (A.A)- Ayin 

ve meb'usan azası bugün 
saat 11 de bir arada topla
narak yemin etmişlerdir. 
Niyabet meclhi iziıı da 
ayni suretle yemin etmiştir. 

telerin kanaatlarına göre 
suikastın faili kendi başına 
hareket ettiğinden hadise~ 

nin harici akisleri olmıya
caktır. Kıralın M. Yevtice 
hitaben son sözleri ıunlar 
olmuştur: 

"Franıa-Yugoılavya dost· 
luğunu koruyunuz." 

Uç gün matem 
Rio De Janeiro. 10 (A,A) 

Hükumet üçglin matem tu· 
tulmasına karar vermİ!•tİr. 

Doyçe Algemayne gaze· 
tesine Yugoılavyanın şuurlu 
bir hükümdar Fransanında 
şuurlu bir hariciye nazırını 
kaybettigini yazıyor. 

==!!!!!!!!'!!~--------------------11 TeşrinioYY"el Per~embe güukii iizüın ve incir 
satışlarının hulasa ı 

U•• •• ı 227 Kooperatif 6 75 6 75 
ZUM 175 Sadullah 7 87 7 87 

Çuval K. S. K. S. 80 Franko 5 7 25 
572 K. Kizım 11 50 17 68 B11rki 6 87 6 87 
373 Alyoti 12 20 66 Pakers 6 50 13 
348 H. Ahmet 10 50 12 75 58 Cevahirci 5 50 5 50 
269 Süleymano. 12 75 21 54 K. Kazım 5 7 
315 1 Talat 11 25 14 50 46 Kohen 6 8 50 
177 Vitel 14 25 14 50 34 F. lzzi 7 1 
156 Trifooidiı 10 12 50 29 Taranto M. 6 50 6 50 
149 Ş. Riza hlf. 13 75 18 29 J. Koben 5 50 5 50 
128 Esnaf 8. lJ 75 15 25 24 Alazraki J 1 13 
122 Taranto 14 14 50 20 A. Muhtar 12 12 
102 Celirdin 10 75 17 20 Paci 7 25 8 
85 Alazraki 12 50 14 50 4264 Dünkü salaşın yekünu 

33 Arditi 10 14 50 Zahire 
32 Celirdin 14 50 15 
30 Hikmet 8. 12 25 14 50 Çuval K. S. K. S. 
13 S. Emin 9 50 9 50 145 Buğday 4 35 4 35 
8 H. Alyoti 15 15 ... 36 Kumdarı 5

5 
5
5 

25 
7 S. Şerafet. 14 75 14 75 30 Bakla 

2919 Dünkü satııın yekunu 95 Nohut 4 75 4 75 
1 O Börülce 5 5" 

incir 19 F aıulya 7 25 7 25 

Çuval K. S. K. S. 237 Burçak 3 87 4 
1804 Jiro 5 13 26 Susam 9 75 9 75 
1047 A. Haydar 4 13 IOB.Pamuk 37 37 
295 Ş. Remzi 6 11 13Ç. Ç. Mazi 43 50 43 50 
188 Ş. Riza 5 25 5 50 663Ken.Pala. 295 440 

Bu satışların alıcı ve satıcılarını gösteren 
liste yarın ki nüshanuzdadır 

l Pazarı Memurin istihlak Kooperatifi 
kredi ile ~atııa başlamıştır. 

ortaklarına 
P. 772 



u ·· ş e ilerime~ 

.. 
Ötcdenberi mazb rı teveccühünüz olan mağazamı bu kerre 

tevıian Yeni K vaflnr ç rşısında 29 numaraya naklettim. 
Gerek beyoeJmilel 9 eylül p nnyırında takdir ile ıeyrettiğiniz 
karyola çeşitleri ve teminatlı somyaları ve divanları ile her 
türlü portatif eşya çeşitleri ve port tif karyolaları bulacağı· 

nız gibi, nikel, nikelaj, bronz üzerine hertürlü mobilye ipa· 
rişi kabul eder ve günü gününe siparişatımı teşlim eder ve 
mahalline kadar bili arıza sevkederim. Ayni zamanda bü· 
tün sergilerde birinciliği kazanan doktor Hd lil :lczai bey 
fabrikasının çelik üzerine bilcilmle karyolaları, somyaları ve 
çocuk karyola çeşitleri, lel çeJik paspaslar perakende ve 
topt n olmak 5zere s tıhr. Fiatlar rek bet kabul etmez de· 
recede ehvendir. Muhterem müşterilerimin hertürlü mobilya 
ve karyola ihtiyaçlarını temin etmek üzere yeni mağazama 
teşriflerini rica ederim. 

Yeni K v flar çarşısı ~9 numara Lüks mobilya 
ve karyola salonu Hüseyin Hüsnu P · 728 

Yangınlara kar~ı cleYair ve nıiies:-)csatıta 

knllanıhnası icap etlen ~?angın ~ündürıne 
aletleriııden 

u ve IZIR 
Aletleri ]ıer tarafta rağbet bnlan eıı ıyı 

söntlih·ıne Ya. ıta]arHhr. Bütün yc<lck 
ak. aını bulunur 

Satı~ yeri: lzınirde H iikiınıet karsı. ında ' . , 
Na vınau ~Iakiııe ~irketi 

iyi yimek, temiz giyinmek 
nasıl bir ihtiyaç ise iyi sulu 
temiz bir hamamda yıkan· 
m k ta bir z rurettir. 

Bunu nazarı itibara lan 
Keçecilerde : 

Tev i 

P. 784 
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: z i in iyi sula · 
= (1,5) DEHBCl~IıİK SlJ == 
- = § 

~ KOÇ TAŞ Ea 

= 
. --- Satıs nıerkezi: Basdurak eaınii altında 

' ' 
N o. (20) Telefon (2 ~67) ---- -= Kimyevi ve Baktiriyoloji resmi raporları haizdir. = 

P. 719 
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Balıkya~ı yerine 

YAZ ÜNLERi DE 
İ<;cce~'ini~ en iyi ku \"'Yet, iştilıa ve gcn<;lik iJ!lcı ' 

kina L ··ıri 
Heı· eczanede bulunur 

Türkiye Ziraat ban 
şubesinden: 

dir 

Si Zmir 

8 10 934 tarihinde ihaleleri yapılacağı 10-9 934 de Ana· 
dolu 17-9 934 de Yeni Asır 24·9·934 de Ticaret ve 1- 10 
934 de Halkınsesi gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emva
linin müzayedeleri bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
ihale 15· IO 934 Pazartesi günüdilr. Ma!ın atıldığı seneye 

ait Devlet ve belediye vergi ve resimleri s ir mesraflar• 
müşteriye aittir. Muhammen kıymeti iki bin Jiradao fazla 

olan emvalin ihaleleri istizana tabidir. Taliplerin yüzde 
yedi bucuk teminatlarile birlikte mezkur günde saat 14 30 
da bankaya müracaatları. 4302 P. 785 

Türk 
Pazarı 
Hacı Süleyman 

aşa 

Hama 
Nı mükemmel mefruşatle, 

asri teşkilitle bugün meın • 
leketin en güzel hamamı 
haline koydum. 

47 DERECE B ar 
m adran 

Muhterem halkımızın teş· 
riflerinde göreceği, memnun 
kalacaklarını kayd lüzum 
görmem. P. 777 · 

Müsteciri: ALI RIZA 

Aydın demiryolu umum mü 
dülüğünden: 

§ 2 8· 1934 tarihinden T eş· 
rinievveJ 1934 sonuna kadar 
Din rd n Denizliye taşınacak 
üzümün beher tonundan 500 
uruş ücret alınır. 

4 5 DERECE 
Hakıları Üzüın Rakılarıdır, Sılıhidir. 

İkinci Snınadan Yap1Jan 

}{akısı 1Jcnzluğ·u 

Iıfürrıcaat 1llahalli. ;. 

43 Derece s Z Rakısı 

İt.ibarile Şayanı ~ravsiyc<lir 

Nazilli ~fadran Rakı Fabrikası 

Mıidiirlüğü 
P. 770 

12 ' TEŞRINIEVV EL 

•• or 
Fotograf 

' işler• 
Çabuk 'l\~ıni~ 

Refik Lütfü Mağezası Hükümet Ch7arında 

ura alıo Fabri1'B 
Izıııir : ŞekcrciJerde Numara 40 

Yeni seue için sureti mabıuıada getirtmiş old11 

ak gürgenlerle ve fevkalade kurutulmuş ağaçlarla b 
ve yeni modellerde kalıp imal edilmektedir 
Müracaat eden müşterilerimizi her suretle memnuıı 
aıaktayız. P. 740 

Ha~an Behçet ve H iiscyin Sa' • 

Mevkii 

• • 

Milli Em ak da it 

Ginsi Miktarı 
H. A. M. Lire 

Muradiye Gö~su dağ 4 18 60 275 
1771 Nolu kanuna tevfikan peşin para ile satılOI 

re müzayedeye verilmiş olan yukarıda yazılı bd10 

934 de sııat 15 de ihalesi yapilııcağından taliplerill 
Milli Emlak dairesine mür caatları ilan oluounr. 43J: 


