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paris'ıe· 
ihtiraslar 
Körüklendi 
Kooperatif - Şerir;~ . 

mala ~ I\ewzı fır· 
rı munıkl\•a h 

vcl L. . .. sı ; erşeyden ev. 
ınü :~ ııeteın, lıir fikir, hir ülkü 

na..aoaıııdır ki : 

1 - Ticaret vıı istihul teıki1At· 
•ıımalı mı, şimdiki gibi nıi k.nl· 
nıılıdır 

moul Bu ~~?1leeiyle hulaea edilebilir. 
•a.ı zıt f "k • 

aleyht 1 l'ın onpbesiz lehte 
e ~rafiırl ' 

iki taraf . . ara vardır ve her 
ıçın de nıeın) k 

•tının tama . e et matLu-
1 ınıyle bitarafa .. 
ır •Çtı5ı f T . ne sutuo-

Pazar 
14 

Teşrinievvel 

1934 

TELEFON: 3952 FIA Ti 5 Kuruştur 

tevkital devam ediyor 

tı 1 1) at ıabasınd -
nakııa ehelıiyle a a, şu mu. 
lllÜfUlr ıu ti y nheyan görül • . wa ıuat . b"h 
görüyor, lıütün f 'ik• ıl •~kın vazife 

• ır erı ıu- tu l 

~ 
••ııtıeıyle halk _ n arı 

8 . ın onüne atıyor 
• 1 u 11 nı:bverinde • 

Lır~ dururken tabıi "b . . cereyan edip 
21'1' 1 hraaların hl 

J nıaıını ellıı:tt . 1 ~ fil an. 

lspan) a'daki kanlı hadiseler bütii.n Avrupa efkarını şiddetle isgal edi· 
) 'Or. Bil memlekette huzur bir türlü teessüs edemedi. Resimler son ihtiUıle 
aittir. Sağdaki resim hükumet kuvvetlerinin Ma"drit'te asilerin asııgı kır
mızı bueragı indirişlerini, soldaki ~esim de yine Madrit'te müsellah po· 
l isin fis(ı )'İşi iadı') e çalışt ğını Bfülermekted ir. c \ 1 

1 uzunı ve 

Mar5if ya Suik8Sillidciif-~h~clzretleri 
• • · · • • Dün Muhtelif Ziyaretlerle 

ıatıl o •mazdı . lfalhuki vıkt" l meaağ 
b•~ içi: Şerif Remzi Beye ;.z:n ~~r. ~f 
}eri• ya ut kooperatif le ırısı, 

p iJ. Lııkaııı ıekJ' d arayı &fan hir 
. 4 lerini m k ın e gazete idarehane-

e tup homhırdı 
j. tınlar t(i • manına tu· 

olu ., ... l lır deıaı:l~ınlı§tİI'. Bunlara Ve hun· 

Cenaze merasiminde Muhafız alayından bir Şeref Bahşettiler 
bölük askerimiz de hazır buıu~ac.~ktı~ Mektepleri De Gezdiler 

ıy e uınuma 1 "'- • •er111ek h 1~1 ızabıt 
er halde f, l d kalnıı1acaktır . ay, a an hali 

Matbuatın · • 
tahat ibt" Vazıfeai ; her türlü 

le f" 1ra1lar1n f L• d 

Yugoslavya'daki"'iiifial buyuktur Reisicumhur hazret-
• lerinin saygılı konuk-

U ıkir blG L cva.ın e kalarak 
be 11•a.ı1aeı v · 

' 

11Pınıktır c·· e 1§ mürakılıesi 
" • UO(i 1. ' d ı>nUO tatıf gazeı l o ıınn e koope-

r e Remzi Be .e er delileıiyle Şerif 
ıy Şerif ncny~ Bkırııaını çıkarsa hu. 

' 

ikinci ·ordu müfettişi bi- ları lsveç Valiabtı 
rinci ferik izzettin paşa haz- Prens Adolf Güstav 
retleri, bazretlui ile, sa ygıla 

Reiıicumbur hazretlerinin refikaları prenses Ma· 
baş yaverleri binbaıı Celil ri Luiz ve kerim~leri 
bey, pı enses logrit Cuma· 

Deniz harp akademisi K. danberi lzmirde bulu-
miralay Fahri bey, nuyorlar. 

Hava zabiti binbaıı Naim Veliaht hazretleriyle 
b refikalarıoın ve keri· ey, 

Hariciye vekaleti altıncı melerioin lzmir seya· 
daire ıefi Cevat bey, hatları halk arasında 

Hariciye hu!uıi kalem ıayi olduğu zaman bü · 
müdürü Refik Amir bey, yük bir sevinç bisse-

Bundan baıka muhafız dilmiı; Cuma sabahı 

I\ ızı e · • 
tine girınek . . yın t•haı huıuaiye. 
~•aetelerden ıç~~ .d.egildir. Kezalik 

ar s itlerini IDÜrak;.~rıııı ~Ooperatif in 

al.ad•• k~lkıııraa hu da e. ;••ıfesini ifaya 
in ~ı Beyin tahıt b o~çUoğlu Naz • 

• ~ hır mık1.adına uııueıyetlerini leş · 
ş d.... J.'ıkir ve iıı. d rnGpteni olamaz 

b. il" J v cnıek · 
ıD >J erden ve fe di ; tahıl vaziyet-

ar kGlliyeo Uzak r k 1 llliinıseLetlerden 
haf~ :ektir. Binaen:ı:'~ hareket de-
k~ unun - lıu f ·Y şunun veya 

5 kooperatif l ıreıttan lıiliatifade -
ektıf• tOecırla ta~ iveya • herhangi lıir 
. de' •Gt 1 e vazıy t" . 
ID ,i un •rınd } . e ını gazete 

' h" a •ille k lk dar ır gazete tnfl 8 10rnaaına hiç 
ıoi · saıde ed 

üıer' •ııteın ve f ·ı_. crnez, Umu. 
da •..:ır nıü k 1 'r' k l g~çuıiı hAdiıı 1 • na 1§& arın . 

alayı kumandanı kaymakam kordon boyu Türk ve 
lsmail Hakkı bey, alaydan lsveç bayrakları ile 

Izrul ti ı •ralt •c ilıni ~ erın seyrine ha. 
1 her duvarlarına y 1 evzuatıu yıktlınaz Belgrat'ıa bir bülük tarafından 

• .~ •e hu Y6rii u_•ı •1tılırak ·firünnıek d temsil edilecek olan çelik 
b O t&raflı ferl ş cana11ncla h~r "k · or umıu:a mensup bir 

Çerçeve bari v~ziyetleri top yekıll~ lstanbul 13 ( Telgraf ) -
süvari müfrezesi 

tektir: cınde Lıralunık ge. Katilin iiç cinayet arkadaıı 
AStf ~ıa~ıe izahı : Paris'te Y• kalamıılar ve mü 
Sel~~ lllıdır eınlctete faLrika luıın bim itirafatta bulunmuılar· 

"" Su ı· dır. Yugoslavya'da tiddetli d Pi a 1 kır ı 
r 

0~ Cetıı B 
0 •ında İluiııat Vek'J' nümayiıler devam ediyor. • • hl eyefendini b ı ı 

rıri:Aı r rnür 
0

; erhangi fahei Bilbasaa Boına'da heyecan ı •caatı _ h ki 
1 aıa - reddet • a ı veya hak. fevkaladedir. Siubliana'da 

rı rJJ • duyıralı; hGkü:• 
011D~sınclan iof iıl Italyan ve Macar konsolos-

hall;~ - Devaı:ıu 9 verılenıez. Celil haneleri taılanmıı, Zağrep 

binaları yıkılmış, dükkinları 
yağma edilmştir. 

Ankara, 12 (A.A) - Bu 
ayın on sekizinde Yugos· 

· lavya kıralı müteveffa Alek· 
sandr hazretlerine Belgratta 
yapllacak cenaze merasimin · 
de hükumetimizi temsil ede
cek heyet ıu ıuretle teşek
kül etmiıtir: 

bir kaç zabit ve bir bölük donatılmışİlr. Cuma 
asker de heyetle birlikte sabahı dok~za doğru 
Belgrata gidecektir. Selanik kordonda göze çarpa· 

cak kadar bariz b;r Veliaht hazretlerinin kızı olup pe· 
yolu ile gidecek olan heyet l "k h · · d b l 

kalabalık toplanmıştı, derleriyle bir ı ·te şe rımız ~ u un· 
yarın aktam Belgrata hare- Saat dokuzu beş makta olan Prenses lrıgrıt Hz. 
ket edecektir. ı d · · d kt 

geçe Veliaht hazretlerini paşa, be e iye reısı o or Ankara, 13 (Telgraf) -C S b b Hü il 
hamil olan (Vasoland) va- Behçet ali ey, sn _Muhafız alayından tam tec Rıza paıa, Hariciye vekileti 

hizath bir böliiğümOz alay puru limanda görünmüş ve erkinındanFuat Hulusi, Şefkati 
k d 1 ·ı H kk b bir müddet sonra vapur Ji. 

uman anı amaı a ı e· beyle, vali muuini Fuat 
1

· uncu sayfada- teki bütün Italyan ve Macar 
D ii n y·ı N. •• , ,~ '"·~"""'.,..,...,...,.,,,...,...,...,"""""""~ 
~ 

Hariciye 
Rüıtü bey, 

· k d da bu ak•am mana girmiıtır. yın uman asın ... - Devamı 4 inci .sa>·'ada -vekili Tevfik -Devamı 3 uncu sayfada- Ba sırada vali Kizım J' 

'""r. l. . ., 
4 • 

Resim 
Hediyemiz 
150 sene evvelki bayata 

iit iki renkli resim be 
diyemizi lütfen müvezz , 
efendiden isteyiniz, p•- ı 
rasızdır. 

··-
llergiin 

12 
Sahife 

.,........,...........,.,.....,.,.,...,...,,...,...,,...,...,,..,.......,........,........,...,,...,..,,...,..~ 

~""'"'""""""'"''"""'"""' ........ ~""'"""""""'~~~ 

Dünya Şiiunu~ 

Her tarafta kıı 
batladı. 24 saatlik 
yağmur lımiri bile 

, birdenbire soğutu
verdi. Mevsimdir, 
bunu tabii görme· 
liyiz. 

Resmimiz Kalifo · 
rniya'da yağan ilk 
karı gösteriyor. O 
rada da kıt ansı- -lıiliır'\n8"-l.iı;.ili 
zın bastırmış, ya
ğan kar 40 santim 
yükseklik yapmıt 
tar. Kaliforniya 'da 
iklim mutedildir. ~~~/:{_;:;__:_:::__.:..._::~~d~~~~~=.:~Esa~.:__:....d..._;:.._--...,..._. 
Buıebeple aaıızıa kar Y•iııı hayreti mucip olmuıtur. 
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-ı P evne 
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Autülhamit; Kendi El Yazı
siy le Bir Mektup Yolladı 

Hattı humayunlar usuien gazetelerinin "Ramiz ağa., 
cülüıun ikinci veya üçüncü diye yazdıkları Ramiz · paşa 
günü rokunurlarken Aptül- mülga icraat meclisi azasın-
hamidin hattı ancak 12 in- dan Riza bey softalara mi-
ci gün okuaabilmişti. Bu zıevi ve maddi kuvvet te · 
ıebcple Mitat paşa ile bir min ediyorlardı. Rıza bey 
kısım vezirler arasında çok zengin olduğu için ka· 
meşrutiyet hususunda ihti- zançtan başka biç bir iş 
laflar çıkbğı htilk arasında düşünmiyen tüccar smıfını 
şayi"' olmuştu. Herkes hattı da ele almıştı . 
humayunu büyük bir me- Apdülhamit daha ne İs· 
rakla bekliyor ve ond terdi? Arkasında böyle ser-

IZMIR POSTASI 

.A. • 

sayş Yok m ., 
• 

esaslı ıslahata intizar edi- vet ve cehalet yobazları bu-

yordu. Halbuki okuna oku- lunduktan sonra Mitat pa-
na müphem bazı şeyler şanın "avamdan meclis ku-
okunmuı ve aklı eren hiç runuz, sarayda~i esirleri 
bir fert tatmin edilememişti. sahveriniz> gibi hezeyanla-

Fas'ta Fransızlar çol manevraları yapı
yorlar. Resmimiz bundan bir istirahat sah 
nesini gösteriyor. işin dikkate şayan cihe
ti; silahların bağlı oluşudur. Foto - servi-

simiz resim hakkındaki izahatında " silahlar 
çalınmaktan ve ô.ni bir baskınla müsadere 
edilmekten vikayeten bağlanmıştır " de
mektedir. 

Ist nbul gazeteleri (Beyanı rına kulak mı asılırdı?. 
hakikat ve Meşrutiyeti ida- Maamafilı ilm eJbet te ec-
re) serlevhalı makaleler ne~ hilden kuvvetli idi ve 
rediyorlar, meşrutiyet lehin- bunu Aptülhamit pekala 
de neıriyat yapıyorlardı. takdirettiğl için abrar fırka-
Fakat beri tarafta sarık yi- sile derhal bozuşmak niye· 

za 
Binayi işgal için a<lam 

tevkif ed.li mi? ne şahlanmıştı . Ötede, be· tinde değildi. Bu sebeple 
ride toplanan hocalar -bütün dedi, kodulardan ha· Harbin 12 - ( A.A ) - J dir. Zabıta Umenpo iıtasyo-

- Meşrutiyet kafir ışı· berdar değilmiş gibi- Mitat Şarki Çin demiryolu hizme- nunda kondöktörü tevkif et 
dir. Meclise bir çok Hıristi- Paşaya iki defa selam gön- tinde çalışan S lvyetlerin tcv- miştir. Pogranichkaya is tas· 
yan gelecektir. Bunlar islim derdi. Bununla da iktifa kiflerine devam edilmekte · yonunda istasyon muhasibi 
kadınlarının açık gezmeleri- etmedi. Kendi elile yazdığı _H_e_r_h_a-ld_e_e;i''r--ve_m_a_k_s-ad_ı_· ile makasçı tevkif edilerek 
ni emredecek kanunlar ya •u mektubu pe .. aya yolladı: şimendüfer amelesi ku lübü-

y y mıza göre asari reviyetmendi 
pacaklardır. Bu sebeple 0 Veziri sadakatsemirim ibraz eylemeniz hamiyeti ne görürülmüşler ve kapıları 
meşrutiyet istiyen kafirdir Mitat Paşa. müsellemenizden me'mul ve açmıya icbar edilmişlerdir. 

diyorlardı. Mitat paşaya ingayıiresim huzurumuza iş'arımızın Sadrazamımızla Kulüp binası bir Japon as· 
taraftar olanlar Namık Ke· takdim ettiğiniz kanunu esasi beyniniıde mektum kalması keri kalası tarafından işğal 
mal, Ziya, Rauf, lsmail bey maozurumuz oldu. Bunun matlüptur. edilmiştir. Mevkuflar bilaha-
lerle bilibara paşa olan Ha- ahkamı şamileeinde usul ve A ptii lhanz i 1 re serbet bırakılmışlardır. 
san Fehmi, Şakir, SaduJJah, istidadı memlekete muvafık Çünki zabitlerin kendilerini 

Son 2'rev 
Münasebetile 

Vur 
balı ya 

Bir sabah gazetesiııde 
telgraf : inhisarlar lJOI 
Müdürü ( lzmirde üzüOl 
hlllı ol-
duğu i
çin mü

bay a at 
yapmı -
yoruz ) 
demiş . 

Demek 
ki Müs-

tkiırat in

hisar idaresi de serbe•~ 
tücca.r kaf asiyle harek• 
diyor ve halka hizuıet f 
kurulmuş bir devlet dl 

aesesi olmaktan tegafOlj 
tertrek piyasayı tao 
yahut piya1ayı tutmai' 
ğil ; ucuza koşuyor. . I 

Bu bir zihniyettir kı 
suların tesisindeki bik111 

ruhuna kat'iyyen uyııı•' 
idarenin filhakika de< 

- varidat temini gayesi*'' 
Fakat ayni zamand• 
müstahsile hizmet g~ 
vardar. Umum Müd~ 
böyle " Bahalıdır, ucu:ı b 
derdine düşünce müst•

1 hizmet gayesi ne otur 
Biz ; piyasa işlerinde 

ma devlet inbisarlarııııOt 
zımlığına güveniyordu1'· 
lıuki Umum Müdürlük bJ 
düşüncede olduğunu 

açıkça söylüyor. 
Vah, vah, vah .. MuS~~ 

hakkındaki bu güveoİf1 

de mi 
Vur Abalıya? ... 

1 n-e-b-~---İu-.. _ _.,,. 

k .. R 'f R f d (Mitnt Paşnmn bayatı siya· 
ose aı ı İ at paşalar an olmıyan şeyler görülmüştür. siyesi eserinden alınmıştı r) tevkif etmelerinin sebebi İ 

ve küçük bir kuum genç- Efkarımız memleketin temini Aptülhamit; Mitat paşaya müuhasıran kulüp binasını oebolu 12 (A.A) ~t 
ihracatı 

lerden ibaretti. Sadırazam istikbaline kefalet edecek boludan ecnebi meınle,, karşı tam bir cephe alarak işğal etmek idi. b .. 0' 
Mehmet Rüştü paşa sadece bir idarei sahihe vaz'ına onu ve onun şahsiyetinde • • • • • yapılan ihracatın uy # 
bir ıslahat taraftarlığı ~apı- masrnf olduğuudaa bu bapta hürriyet fikrini öldürmek Vekiller kısmını Elma ve YtJ t 
yor, Saffet ve Etem paşa ibraz olunacak mesai baisi istiyordu. Fakat Ahvalin ne· teşkil etmektedir. 

10~ 
lar bitaraf kalıyordu. takdirimiz olur. Kaldı ki itti· zaketi buna mini olduğundan Sandık başında istatistiklere nazarall ~· 

Beri tarafta ise kuvvet haz olunacağı tanzimatı ce- şimdilik iki yüzlü bir siyaset Ankara 12 - (A.A) iptidasından buğüoe ,, 
fazla idi. Kadıasker Muhit- dide de t~baamızın ihtiya- güderek hem ahrarı,hem de Şeh· imizde belediye intiba-

811980 liralık 8341 9

ıi 
tin efendi almış. yürümüştü. catıaın hukuku hükümetle Meşrutiyet aleybtarlarmı e· batı devam etmektedir. Yumurta ve 

16100 
dil 

K 1 
528 ton Elma ihraç e 

eıalik Kadıasker Şerli te'lifi dahi cazzı makasıdı- linde bulundurmak yolunu Atı an reylerin sayısı 5038 i 
efendi küplere binmişti. Bu mızdır. Binaberin Jiyihai tutmuştu . işte bu mektubun bulmuştur. tir. 
yobaz; kendilerine ulema mezkfıre havvası vükelimız bizzat kendi el yazİsile Başvekil · İsmet paşa haz · Amerika'daki son muaz- Bomba infi}a~ 
diye iftira edilen cühela gü beyninde bittezckkür esası yazılarak Mitat paşaya irsa- retlerile refikaları hanıme- zam grev münasebetile N. Viyana 12 (A.A)-" 
ruhunu öyle körükliyorlardı mezkfırc ' göre tadil olunmak li de bu düşüncenin mahsulü fendi, milli müdafaa, harici· R. A. işçi teşkilatı riyase- rukta ateş meydanıod•1, 
ki nerdeyse Mitat paşa ta- matlubum olduğunu bittebliğ idi. ye ve nafia vekilleri, Zekai tinden azledilen ceneral sosyalistlerden Y"";i 
raftarlarının şeriatı imha selamımla Sadramımıza ifa- Ahval cidden edişeyi mu- Tevfik Rüştü, Ali beyefen- Conson'la halefi Rişberg'in bombala' imha ed1 

cürmü ile idamlarına dahi de ve işbu emrimizi dahi cip bir şekilde idi. diler bugün belediyeye gide· resimlerini neşrediyoruz. Ye- bir patlama olmuşttJ' 
fetva vereceklerdi. Jstanbul irae edesiniz. - Devem edP.cek reb: reyierini atmışlard1r. ni reis başı açık · olan zattır. kişi ölmüştür. 
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- Kumandan hazretleri, 
korsanlar .. Dedi, ve soıunu 
bitirmeğe meydan bulmadı; 
çünki bu ckorsan,, kelimesi, 
kumandanı heyecana düffür
meğe kafi idi ve cele ile 
zabite 

- Nerede göründüler! 
Diye sordu. 

- Burada, hatta konağı
nız da ... 

- Ne?. Konağımda kor
sanlar mı var .. 

- Kumandan hazretleri, 
konağınızda hali bir korsan 
bulunduğunu arzetmek isti
yorum. 

YAZAN : F. Şem3ettin 

Bu kısa muhavere kuman
dana vaziyette bir fevkal 
adelik olduğunu anlatmağa 
kafi geldi. 

- Şu halde, bu korsan 
nerededir? Diye sordu. 

- Alt kattaki salonda. 
- Sahi hmi söyliyorsun? 
- Evet kumandan haz· 

retleri. 
Kumandao yerinden biı 

daha hopladı, kendisine 
biraz d ha çeki, düzen 
verdi. 

Kumandan, şatonun alt 
kattaki salona indiği vakit 

artık tamamile gündüz ol
muştu. içeri girince ken~ 
disini iki kişi hürmetle se
lamladı. Bunlardan birisi, bir 

zahitti; diğeri ise, sizin de 
bildiğiniz gibi, elbisesile an-

cak bir dilenciye benziyen 
Karakorsandı. · 

Kummandan etikete, u· 
sule fazla riayet eden bir 

.adamdı. Bunun için evvela, 

koltuğa kuruldu ve sonra 
Kara korsana: 

- Biraz yaklaşınızki sizi 
ıyı görebıleyim! Emrini 
verdi. 

Karakorsan yaklaştı, fa
kat bu and fevkalade bir 

hal ofdu: Kumandan bu yır
tık elbiseler içinde bulunan 

delikanlıya dikkatla ba
kınca: dehşetle irkildi; onun 

bu dehşetine ise, Karakor
aan hafif bir tebessüm ile 
mukabele etti. 

Kumandan hayret ve deh
şetle: 

- Ne?. dedi, siz, Kara 
Ali değil misiniz? 

- Evet. kumandan haz
retleri. Hiç aldanmıyorsunuz. 

Ben, bildiğiniz ve lspaya 

hükümeti tarafından gıyaben 

idama mahküm ve ispanya 
kıralının hükmü geçen her 

yerde de tamim edilen Ka· 
ra Ali'yim .. 

- Fakat sızın öldüruldü· 
ğünüzü haber aldık. 

- Haberim var. 

- Yoksa sizin yerinize 
başkası mı öldü ... 

- Hayır. 

- Fakat .. denizde başka 
bir ceset bulduk; bu ceset 
size çok benziyordu. Esasen 
Karakoncolos sizin tebdili 
kıyafetle binmiş olduğunuz 

bir gemiyi .zaptederek içinde
kilerin hepsini, sizi ve çok 

hizmet ettiğiniz Dük d'Ar

noldo'yu da katlettiklerini 

öğrenmiştik. 

- Büyük dostum Dük 

ölmüştür. 

- Yüzüğünü de evvelki 

gün denizden çıkardığımız 
bir cesedin parmağında bul
duk. 

- Bun da anlıyorum.Onu 
beo size göndermiştim. De· 

mek ki kalyon yolda Berha· 
va edilmiş .• 

- Evet.. Bu kalyonun 
akıbetinden çok endişe edi • 
yoruz. 

- Ben size şimdi mühim 
bir teklifte bulunmağa gel· 
dim: Ben ispanya mahke
melerinin kararile idama 
mahkumum Dük d' Arnoldo 

da biliyordu ki ben b; 
ıaya müstahak de 
Maksadım bunu ınil"'~ 
değildir. Ben size. b' 1 
tiğim kalyondan "sit '~ 
bir prensesten bah•~~ 
ğim. Bu prensesin iı11'1 

bilmiyorum. 

- Eyvah ... 
yoksa dün 
prenses midir?. 

Şüphe yok. f 
- Şimdi ne yap•''~ 

- Ben prensesin ktJ~ 
ğı temin için L:endill'', 
edercesine bir teşebb ~ 
buraya geldim. Pre11•: 1 . . k•"' raya getırınceye O 
mütareke yapalım· 

d 

_, 

sonra, ben yine ~~' 
çıkarım, ispanya bil 

1 
de beni tutmak içio ç 
olur mu? el 

- Devam ed' 
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r~nsız kabinesi·-----... ------~_.._..~-....-. 
Dahiliye Na~~rının · istifası Hususı Telgraf Habe leri 

Buhran Yanacak Mı? ·------------------~...-~--....-M - . TETHlş TEsKilA 1 ılKayseri fahri: 
' . üdür- "Azledildi ....... • ' kasımalzemesı 

· Hilekar Katil; Büyük 'Bir'. Soğuk Kani lıkla K:;!:~~:1ki13 cf!~!r~:~ı~: ' 1 

I r 
ı 

• M, Heryo 
Parıı 12 (AA 

ye nazırı M S )- Dahili-
etmiırır E · . •rrut iıtifa 

· mnıy t' müdOrü M e ı umumiye 
Marsilya P~li• !~rtboin ile 
bone Pıaf . udürü Dur
dlr. eaıa •ıl~dilmişler-

Pariı, 12 (A A 
•kıaoı nıecliı k. ~ - Dnn 
meb'uıJ 1 orıdorlarında 

ar a elekser M 
nıergin kab· . . · Du-
timdi · ı~estnıo. bilhassa 

ııyaıı 
muhafıza muvazeneıini 
liyorlardı.y~ ç~~ışacığını ıöy 
nezareti . Me uslar hariciye 
h. nın Fi d' ıliyenin . . an ıne, da-
ltıl Soıy ıl~e her ikisi Radi-

• ııt 1 veya M. La o ın M. Koy 

M. Alber Saro 

ğini tahmin etmektedir. 

Pariı 13 - Adliye nazırı 
M. Şeronun da istifa edeceği 
haberi şayi olmuştur. Bu 
haber üzerine kabinenin va· 
ziyeti büıbütün sarsılmıştır. 

Iıtanbul - istifa eden 
Fransa tDahiliye Nazırı M. 
Saronun yerine M. Lavalin 
geçeceği, hariciye nezareti 
nin de M. Heryo tarafından 
deruhte edilecegi kuvvetle 
söylenmektedir. 

Maamafih diğer nazırların 
da istif aıile bir kabine buh· 
ranının vücut bulması ihti
mal haricinde değildir. e muroya verilece-

B eledi ye intihabatı 
lfer T - --~-·--

arafta Fırkamızın Ga-
8., ..... 1!ehesile Bitiyor 

belediy . (Hususi) · c 
111 

e IDtibabat - mış ve · H. Fırkası nam-
ıı~d°!~anıelitı ~· r~y at· zetleri tamamen kazanmış· 

ı.dır 1 ,. 1 ıtınıı ve lardır 
ınuıın 1 .ı arak t 'f . 
t' d e eıi Y•Pılaı t asnı Bodrum 13 (Huıuıi) - ln· 
f ıcı~ e 1220 rey ı! ır . Ne· tihabıt dün hitam bulmuş 
''•aauı e•ıeriyetle t b ve y d 0•tnzetı~r' · . ve rey a ma ir gün devam 
dıld e ek •zılıklarıınınk asıl etmiıtir. 

•rı •nl azan- Yap l t 'f . . B •tılnıışt 1 an asnı nehcesın· 

8 1 
oı.doğan 13 (Hır. • de Halk F11kası namzetle-

e edıy ususı) - · · k . e izi intihab . rının e serıyetle a~çildikleri y J atı bıt· anlaşılmıştır. 

ı.ı.n:l!~urlar J Tasfiye listesi 
ınirde old' .. uıuai ) - İz- \ d ugu 'b· • i n~ara, 13 (Telgraf) _ 
ı da olduk g~ ı Manisa· Tomyız reisi &f}1 hsan ber 

lburfır Y•ğ ça şıddetli yağ . tasfiyeye ' u~rı.vacak lıa"'kı·m·-' 
ıevindirıniıt• mıı ve zürraı 

ar. le~in listesini buraya getir-
İsta~.._ mı~tir. ]~iste üzerinde tet-

l11taııbn~l İntihabatı kikata do>am olunuvor 
~ehir ' 13 Croıgraf) - Hl,kimleri tayin kom~syo· 
b' nıeclisi • nunun ~kararı Kanunuevveldo 
Ntti. Sanılıkl ıntilıabatı ne~redilecektir. 

etic·e .. .. ar ıniihii rlen<lı' Y 
onu ·· · 

giinü helr ınuıd(jki Salı 
1 olacaktı 
y~ 
a~nnkan Nazırları 

ara ı·ı ( r Unan 1 '. : ToJgraf) 
~ ıart<·ıye . 

n,.~ırJarı ve ıktıea.t 
Yediainde Xu ayın yirmi 
n~akıa d nkarada bulu

r ır. 

Tekzip 
_ Istanbul 13 ( Telgraf ) 

Sumerbank umumi müdürü 
~~rulla~ Esat beyin:değiş 
tırılecek""baberi tekzip edil· 
miıtir. 

Meclis reisimiz 
kir 1 k Is tan bul 13 ( Telgraf ) -

iki .a ı Hane Şehrimizde bulukmakta olan 
Dcı beyi Büyü M'll lllliıayede 

8 
er sokağında ~ ı et Meclisi reisi 

76 ıuıaıar 1 alonu karşısında Kazım . paşa Hz. yarın An-
rik, b,va ı ~Uç katlı, elekli- • karaya hareket edecektir. 

tını hıtl İ~i ~e vd IU te_şkiJi- Top yekun verilecek 
Yalı çok k 11' Y•glı bo 
kiralıktır ullınııh bir hane ht~nbul, 13 ( Telgraf ) -

lali . Amerıkan tebaasının zarar-
dı lca:ako~~D~arın Güzelyalı· larına karşılık olmak üzre 
ıu111aarıl1 b ıttiıalinde 1154 top yekun bir para verilmesi 
ları liıı11adı~~eye müracaat· komiıyonca kararJaştırıl

mııtır. 

,, Y acasın Kır al" Diye Bagv ırdı ikinci kısım malzemesi pek 
Y yakında gelmek üzredir. 

Tirenleri Berhava Edecek • 
iŞ 

---------
Amerika 
Sefiri Istanbul 13 (Telgraf)- Yugoslavya kırah ~ 

Aleksandr Hz nin katili Kalemenin,,.. cinayet a 
rüfekasından olup Pariste yakal~nau bi· ~ 
risi; Fransız zabıtasına şu itirafatta bu · ~ 
!unmüştur : i§§ 

- Fransız topraklarına lsviçreden dağ 1 
yolu ile geçtik. Evveli Pariıe, sonra Mar

silyaya gittik biz1beynelmilel tethiı teşkilatına a 
mensubuz . 

el silah attıktan sonra otomobilin çamur
luğuna sıçramıştır. Katil daha on kurşun 
atacaktı. Fakat başına yediği kılıç dnrbe
sinden vakıt bulamadı. 

Pariste yeni ve mühim tevkifat yapıl-

lstanbul, 13 (Telgraf) -
Mezuaen msmleketiode bu· 
lunmakta olan Amerika se
firt M. Kinner avdet etmiştir. 

mıştır. .. -. 
Suat 8. 

Derinleştirilen tetkikata göre Kalemen 
kalabalık arasından yaman bir biylekir· = 
lıkla ~ 

Iştanbul 13 (Telgraf) - Selinikte Fre
denburg isminde ve beynelmilel tethiş 
teşkilatına mensup bir Leh yakalanmıştır. 
Bu adam Lehistan da şimendiferleri bom· 
ba ile berhava ed~ceği anlaşılan ve bu 
sebepte Leh hükumetinin takibatına uğ 
rıyarak Yunanistana kaçan adamdır. Yu· 
nan zabıtası bu caniyi tevkif etmiştir. 

İstanbul, 13 ( Telgraf) -
Bir müddettenberi Anka

rada bulunmakta olan Paris 
büydk elçimiz Sual Bey 
şehrimize gelmiştir. Suat 
Bey yakınt4a Parise gide· 
cektir. 

Yaşasın kır al = 
Diye bağırmış, müteakiben havaya iki ~ 

Ziraat Bankası Sulhu 
Takviye için 

•••• 
Su Şirketi 

Ticari işlerle uğraşmıyacak 
Anka~a, 13 (Telgraf) - Sermayesinin bir kısmını ticari 

muamelatta kullanmakta olan Ziraat bankası bundan sonra 
b.u i~ler!e meşgul olmıyacaktır. Bankanın lktısat Vekale
tine baglanması için bir proje hazırlanmaktadır. 

lıtannbul 13 (Telgraf ) 
Sulhu kuvvetlendirmek için 
Yugo.davya Hariciye naıarı 
M. Yevtiç, Fransız Başvkili 
M. Dümerg'le mülakatlar 
yapmak' adır. 

Ankara, 13 ( Telgraf) -
Nafia Vekaleti ; bıtlktan al· 
dağı fazla para hakkında Su 
Şirketine bir ihtarname gön
dermişti. Su Şirketi bu ih
tara henüz cevap vermedi
ğinden Nafia Vekaletince 
jbtar tekit edilecekti!. Marsilya Suikas ı -koDSolosunun imzası el ile 

.. M • • M • taklit edilmiş değildir ve 

Cenaze merasiılıinde Muhafız alayından bı·r bilografı ile nakledilmişe 
benzemektedir. Prağda Ka-

bÖl Ük askerimiz de hazır bulunacaktır !emenin nüfus kaydına dair 
biç birşey bulunmadığı te-

y ı 'd k • • f • "' ı b •• •• t .. yit edilmektedir. Esasen bu ugos avya a ı ın ıa tıyu isim bir Çlek ismi taklitidir. 
Suikastta yaralananlardan 

-Baştarafı l ·ioci Sahifede-, bıta tarafında icra edilen sinde Nepredak, ismindeki bir kadın hastanede ölmüş-
hareket etti. Bölük; Gazi tahkikat neticesinde Kale· Hırvat cemiyeti bioasile ltal- tür. Bir şahadete göre, 
namına cenaze alayında bu- menin iki rüvelveri olduğu yan konsoloshaoesini taşla · Kalemen Marsilyaya 29 9 934 
luoacaktır. ve bunlardan yalnız birini mışlar ikincisinde de U ·- te gelmi,tir. 1 zi aranmak-

Istanbul, 13 (Telgraf) - kullanmış bulunduğ anlaşıl- vatski Llst ismindeki Hirvat tadır. 
~~~~f~z alayına mensup bir mıştır. Bu rüvelver mavzer gazetesi biouını yağma et- Paris, 12 ( A .A ) - M. 
bolugun hareket ettigv i An· ınişlerdir . Yevliç ile M. Dumerg dün 

Kıra/ Aleksandı 'm babaE<ı 

mıitevejf a Peıro Hz. 
karadan bildiriliyor. Bölük 
burada kalmıyarak yarın 
derhal Belgrat' a hareket ' 
edeceetir. 

Istanbul, 13 ( Telgraf ) -
Yeni Yugoslavya kıralı Pi· 
yea· Hz. Paristen hareket 

ederken Londra'daki mekte
bini bırakmağa mecbur ka· 
htından mütevellit teessürü-
nü ızhar etmiştir. Y •ni kıral 
dün akıam BeJgrad'& var
mıştır. Meb'usan binasında 
bera,ber içtim(eden: ayin ve 
meb usan yeni kırala nda-
kat yemini~etmişlerdir. Mcb'
u~ların ve iyinm: pek çoğu 
•glamakta idiler. 

Marsilya 12 (A.A) - Za· 

sisteminde idi. Ve tekrar Paris (A.A) - Kıral A- yarım saat görüşmüşlerdir. 
doldurmağa lüzum görülmek· leksandrla M. Batun&.1n ölüm· Bundan sJnra M.Yevtiç me-
aizin yirmi fişek atao haki leri me rkezi Avrupanın ga· zun olup Parise dönmüş 
ki ufak bir mitralyozdur. Ta· yet hassas olan noktasından olan haıiciye umumi katibi 
bancanın tanzim edilebilen sulhun esaslarını genişlet · M. Leje ile görüşmüştür. 
bir nişangahı vardı. Kıhfıda mek için icrası tasavvur e Ankara 12 ( A. A ) -
serttir. Binaenaleyh icabında dilmiş olan noktoi nazar te- Reisicumhur Gazi M. Kemal 
bir karebina haline getirile- alilerine mani olmuştur. Ma · hazretleıinio M. Bartunun 
bilir. Bununla dakikada 250 mafih iş geri kalmış değil- vefatı münasebetiyle Fransız 
mermi endahtı kabildir. dir. Belgrat ve Paris kabi· Reisicumhuru Albert Lebrua 

Marsilya 12 (AA) _ Em· neleri sulhuu muhafazası ve hazretlerine göndermiş ol-
niyet müdürü M. Cılı bir kuvvetlendirilmesi için gay- duldarı taziyet telgrafına 
lokanta garsonunu . isticvap retlerini tevhide devam et- müşarünileyh şu ccvsıbı ver• 
~tmiştir.~ Bu garson kdilin edeceklerdir. M. Y evtiçin mişlerdir: 
29 Eylülden beri yemekleri- uzun görüşmeleri bunua bir Rei icuınhur Gazi Musstafa 
ni kendisinin çalışmakta bu· delilidir. Kernal hazretlerine 
luoduğu lokanta da yemiş Paris 12 (A.A) - Patiste Ankara 
olduğunu söylemiştir. Şa ha· ikamet etmiş olduğu otelde Kederi,milletlerimizin dos-
le göre katil Marsilyada ve- Benese refakat P.den ve Na tu olan bir millet kederine 
ya civarında hiç olmazsa iki Jis olduğu zannolunan şah- sıkı bir surette karışan 
hafta kalmış demektir. Kremer ismi atında bu o- Fransız milletinin elim ma-

Annenanı 12 ( A.A ) - telde oturmuş olduğu mey· temine zatıdevletioizin ve 
Kalemenin ıeriki cürümleri dana çıkmıştır. Malum ol- Türk milletinin iştirakinden 
oldukları zannolunan iki ki· duğu veçhile bu şahıs Eks dolay' çok mütehassis ol-
şi, bildirilen eşkile göre Lo · otelinde de bu ismi vermiş dum. Çok barar~tli teşek-
zana gitmek üzere 'vapur idi. Zabita şüpheli Yugoslav kürlerimi kabui buyrmanızı 
b t klemekte oldukları bir sı- yalıların ikamatgahında ta· zitıdevletlerinizden ıicn ede· 
rada bir lokanta veya kah· harriyat yapmakta ve elde · rım. 

vede tevkif edilmişlerdir. edilen vesaik mütehassınlor Albf'rt Lebruo 
Buolarnı Yugoslavya haricin· tarafından tercüme edilmek'· , Paris1 12 (A.A) - Halk 
de şubeleri olan geniş bir tedir. Üç Yuğoslnv tevkif ikinci Piyere müteessir bir 
teşkilata mensup oldukları edilmıştir. şekilde veda etmiştir. Yu-
zannedilmektedir. Bunlar, kı Marsilya, 12 (A.A) - Çe- goslav konsolosluğundan is-
ralla M. Bartunun Marsilya· koılovak konsuJosonun tab- tasyona kadar olan yerler 
ya gitmek için takip etmiş kikatı Kelemenin pıaaapor- muhafaza allana alınmıştır. 
oldukları yolu, takip ettik- tunun sahte olduğunu gös- Ankara, 12 (A.A)-Fran-
lerini itiraf etmişlerdir. termiştir. Bu pasaportun ı hariciye nazırı müteveffa 

Belgrat 12 (A.A) - Iofi· forması ile tertibi hakiki bir M. Bartunun cenaze mera-
al içinde bulunan halk Sa· pasaportuokiierden başka· simiııde bükfım~ti?Jizi Lon: 
raybosnada ve Asiekde nü· dır. Mühü~ taklittir ve bir dra büyük elçımız Fethı 
mayiıler yapmışlar birinci · imli yanlışı vardır. Zıgrep bey temsil edecaktir. 



SAYFA 4 

iz mir Şehri 
Dün Gece 
Karanlık 

Bir Saat 
Yüzdü 

Tam 
içinde 

lzmir ıehri, çok saygılı ı Vilayet, ihtiyat tertibat ı 
misarımız lsveç Veliahtı almıyan Elektrik Şirketinin 
Hazretlerinin aramızda bu dün geceki hareketilc der-
l~nduğu bir sırada dün gece hal alakadar olmuş ve şehir 
bır saat kadar karanlıklar 1 saat karanlıkta kaldığı için 
için~e kal~~ştır ... ~ün gece, Şirket hakkında zabıt tutul 
ızmır şehrını4 ııfırı karanlık . . 
içinde kalma1t, Elektrik Şir- m~ıtur ... Beledıye El.ekt!rı.k 
ketinin hiç te lehine ıayıl. Muhend1sı dün gecekı hadı-
mıyacak bir hadisedir. senin fenni cihetini tetkik 

Elektrik Şirketinden veri- etm . ktedir. 
len malümata göre umumi 
makine ini bir kontak neti· 
cesinde bozulmuş, bu yüzden 
ıehir karanlıklar içinde kal
mıştır. 

Nafia Vekaleti Komiseri 
İlmi Bey de Şirketle temasa 
geçerek dün geceki hadise 
hakkında izahat istemiştir. 

Adolt hazretleri 
Dün Muhtelif Ziyaretlerle 

Şeref Bahşettiler 
on beş dakikalık bir iıtira
hattao sonra otomobillerile 
KadifekaJeaini. Milli kütüp-

-Baştarajı 1 inci sayfada -

bey, emniyet müdürü Fevzi 
bey motörle vapura giderek 
veliaht hazreti erile refikala • 
rını ve kerimelerini ıelim-

lamışlar ve 1zmir namına: 
" hoş geldiniz " demişlerdir. 

1 

' t 

leri nin peder
leri İsvec; KırJ\lı Gi.istaY Hz. 
Vali paıa vapurda, refaka
tında balunan zevatı veliaht 
hazretleri ailesi efradın• tak 
dim etmiştir. Bunu takiben 

vali paşa pirenıeı Mari Luiz' e, 
belediye reisi pirebles log
rit' e birer buket vermişler
dir. 

Çok fasih bir Fransızcı, 
lngilizce, ltalyanca görüş· 
mesini bilen Adolf Güstav 
hazretleri gelişlerinde daima 
Fransızca görüşn. ilşlerdir. 
Karşılayıcıları V asoland va
puruna getiren motör, veli · 
aht hazretlerile aileleri ef
radını alarak Gazi konağı 
önüne çıkarmıştır. Gazi ko 
nağı ıemti iki devletin bay• 
raklarile ıüılenmiş, çok sa-
mimi bir manzara arzetmek· 
te idi. 
Prenı ve prensesler hazerah 
karaya ayak basarken kor-
danda toplanan balkın çok 
samimi ve coşkun alkışlarile 
ıeJamlanmışlardır. 

Gazi konağı önünde bir 
jandarma müfrezesi resmi 
selamı ifa dmiş; Pr~ns haz
retleri müfreze kuma.,danına 
beyanı teıekkür ederek, müi 
rezenin intizamından dolayı 
takdirlerini açığa vurmuş
lardır. 

Gazi hazretlerinin sayğıh 
konukları, Gazi konağında 

haneyi, Aıariatika müzesini 
ve iz mir haf ıiyatını ziyaret 
etmişlerdir. 

SRyğıh misafirler Milli kü · 
tüpbanede yarım saat kadar 
kalarak mütalia salon·unu ve 
diğer aksamını tamamen 
görmüşler; Milli kütüphane 
müdürü Celil hocaya teşek 
kür etmişlerdir. Preus haz-
retleri ve Prensesler milli 
kiltüphane defterini imzala· 
yarak oradan ayrılmışlardır. 

Müzede, müze müdüril Sa 
lihettio bey tarafından kar-
ıılanan misafirler asarıatika 
müzeıinin her yerini ayrı 

ayrı gözden geçirmişler; es
ki eserler önünde uzun uıa
diye tarif ederek ve verilen 
izahata dialiyerek alakadar 
olmuşlardır. 

Prens hazretleri ölü me
deniyetlerin çok canlı eser
lerini taııyan müzeyi çok 
beğenmişlerdir. İlk ziyaret
lerden ıonra Gazi kooağın.a 
gidilmiş; vali paşa, beledi· 
ye reiıi, vali muavin ve 
Emniyet müdürü de bulun
duğu halde ö~le yemeği ye· 
nilmiıtir. Prens hazretleri 
ve aileler) efradı yorgun 
oldukları için akşama kadar 
istirahat buyurmuşlardır. 

:;aat 17,30 da lsveç fah
ri konsolosu Borovalı Ah· 
met bey veliaht hazretleri 
şnrerine bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

Diinkii tetkikler 
Veliaht hazretleri ve aile

ı~ri efradı diln sabah saat 
on birde Alsancaktaki Gazi 
ilk mektebini ziyaret etmiş
lerdir. V ~liaht hazretleri 
mektep müdür ve muallim -
leri tarafından kapıda kar
şılanmışlar ve ilk olarak 
dördüncü sınıfa girerek kı· 
raat dersini takip eımişler· 
dir. Oradan jimnaıstikh o neye 
gidil.miı ve Talebenin ineç 
usulü jimnaıtikleri ıeyredil
miştir. 

lzmir Evkaf müdürlüiünden: 
Kemer caddesinde senelik 96 lira gelirli 28 30 N. lı 

dDkkkin on gün miiddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
23·10·934 Sah günü saat 15 dedir. lstiyenlerin müracaat-
ları ilin olunur. 4363 P. 793 

IZMIR POSTASI 

Pivasadaki Hevecan Polonyalı Seyyahlar 
1 

Alman Ceneral Konsolosu Ta- Memnu Mıntakaya Girdiklflıi 
rafından Berlin'e Bildirildi için Adliyeye Verildiler ;z1 

Polonyalı iki seyyah, Ye- varında. memnu mınt'r e~ Şehrimizde bulunan Alman 
ıefareti müsteşarı M. Kab
ricios dün piyasadaki vazi· 
yeti tetkik etmiştir . M. Kab
riciös'ün İzmir seyahatı hu
suıi mahiyettedir. 

Almanyanın İzmir Ceneral 
Konıolosu Cenaplar1. 24 
Eylül tarihli Alman Qöviz 
kararnamesinden mütevellit 
tesirleri tetkik etmiş ve e · 
velce de Borsa Komiser ve · 

iki talebe 
Arasında 
Karataşta lngiliz bahçe

sinde iki talebe arasında 
müc11if bir hadise olmuştur. 
Muallim mektebi talebesin· 
den Eover efendile Karataf 
orta mektebi talebesinden 
Riza efendi arasında eski· 
den beri 40 kuruşluk bir 
alacak meselesi varmış. Bu 
alacak meselesi müessif bir 
kavkaya müncer olmuş, 

Riza Enveri çakı ile kaba-
sından hafifçe yaralıyarak 
kaçmııtır. 

Enver efendinin yarası 
memleket hastahanesinde 
sarılmıştır. Riza efendi zabi· 
taca aranıyor. ...... 
Mnalliınler hakkında 
Haklarında inzibati ceza 

tertip edilerek vuku bulan 
itirazları üzerine ikinci de 
recede tetkik için evrakları 
Vekalete gönderilen mual· 
limlerin mesleki hüviyetleri· 
nin etraflıca bilinmesine ih
tiyaç basıl olduğu Vekalet-
ten Vilayete bildirilmiştir. 
Maarif Müdürlüğü bu gibi 
muallimlerin vazife fişlerini 

de Vekalete gönderecektir. 

Veliaht hazretleri, genç 
çocukların jimnastik yapmak 
ıuretiyle daima sıhhatlarını 

takviye etmelerini tavsiye 
etmişler ve jimnastiğin çok 
faydalı olduğun ıöylemişler

dir. 

Mektebin konferans salo 
nunda talebeler milli kıya

fetleriyle rakıslar ve milli 
oyunlar oynamı~lardır 

Bundan sonra misafirler 
Kız Lisesine gitmişlerdir. 
Mektebin kapısında mektep 
müdürü ve muallimler prens 
ve prenseı hazarahnı karşı-
lamışlıudır. Prens Güstav 
hazretleri mekt~bin bahçe
sinden geeçerken,bir köşede 
beyaz elbiselerile lsveç usulü 
jimnastik yaptıklarını gör
müş ve alakadar olarak 
yanlarına gitmiştir. Prens 
hazretleri bizzat talebenin 
müteaddit poz fotoğrafla
rını almıştır. 

Prens hazreUe ı i, refaka 
tında Prensesler olduğu 
halde mektebin kimyahane-
sini, Lütüphaneıini, libura
tuvarlarını gezmişler ve çok 
beğenmiılerdir. Yatakhane 
gezilirken Prenseı hazret
leri temizlikten bahsetmiş · 
)erdir. 

1 ngilizce dersinde, lngi· 

kili Ihsan Beyle temas ede · 
rek izahat almışb. 

Konsolos Cenepları, İzmir 
piyasasında Alman Döviz 
kararnamesinin doğurduğu 

yersiz heyecanı telgrafla 
Berline bildirmiştir. Bir iki 
güne kadar Almanya hüku
metinden bu hususta resmi 
teminat verileceği zannedil
mektedir. 

Museviler 
Arasında 
Şehrimizdeki Museviler, 

çok dağınık oluan ve adet· 
leri onu geçen hayır ve sa
ir cemiyetleri.ni birleştire· 
rek daha iyi bir tekilde ça
hşmaya karar kermişlerdir. 
Museyilerden ileri gelen ze
vat yakında viliyete müra
caat ederek bu cemiyetlerin 
adetlerini azaltmağa karM 
verdiklerini bildireceklerdir. 

Konu re 
C . H. F. Cedit ve Suvari 

ocağının senelik kongresi 
21 Teırinievvel Pazar günü 
•aat 20 de Cedit mahalle
ıindeki Fırka binasında ya
pılacaktır, Ocağa kayıtlı i· 
zilar davetlidirler. ·---'ra.hkikat bitti 

Bergama ve Dikili muha
sebeyi huınıaiyesindeki suiis 
timal tahkikatı neticalemiş; 
:-ıülkiye müfettişliği evrakı 
vilayet makamına vermiştir. 

lizce muallimi Hacer hanım 
talebelere lsveç hakkında 
bazı sualler sormuş; talebe 
Jer çok iyi cevaplar vermiş
tir. Bundan mütehassis olan 
Prens hazretl eri, 900 talebe
nin alkışl•rı arasında kız 
Lisesinden ayrılmışlardır. Ve 
liaht hazretleri bilahare Te
lefon şirketini ziyaret et· 
miştir. 

Üğledcn sonra: 
Prens ve prensesler öğle 

yemeğini Gazi konağında 

yemişler; saat 15 te konak
tan çıkarak kordonda yaya 
olarak bir gezinti yapmış· 

nifoça. civarrnda memnu girdikleri için yaka.l&ll rı 
t k · d"kl · · · l d ras mm a aya. gır ı erı ıçın ar ır. .~ 

dün mahalli zabıtasınca ya· Sevyalıların e1lerinde~1 u 
kalanarak lzmire getirilmiş sap~rtlnr muntazamdıt· a_r 
ve Adliyeye verilmiştir. dileri memnu mıntJ~u. 

Bu seyvablardan biri dok· dirdiklerinden habord•r 
.; ('8 

tordur v" isıni Dr. Varşilof madıklarını beyan otıııt 
dur. Dijteri Madamı Yanina. dirler . Gene Rey:rahlarıll 61 

Isto\'içtir. lediklerine giir;: Bnr>1 :ıı , ... a 
Bıınlar iki kişilik bir hedefleri İ:r.mir oltll ıLac 

yatla Horo nelırin<len ~hara- Karaburun, Kuşadası, ası 

ketle Tuna.ya geçmişler, talya, Suriye, hkeud 
611 

oradan uzun müddet geçıik· ve Hindistan imi~. ·aı : 
Jeri yerlerde tevakkuf ~derek: Seyyahlar Aerbest k111 ıe 
latan bula kadar gelmiş· tan 11onra bu yol n tı ie 
lerdir. edecekler ve devria.leJJl 8 it 

Seyyahlar İstanboldan ( a· ha.tini iki ıııene de ikrn•1 rır 
nakkaJeyi takiben Dikiliye ceklerdir. 
uğramışlar ve j' enifoça ci- leş 

IA vustury a Çocuğuııt~. 
Heyeti Gitti Boğan AnaJ1iıu 

Avusturya. Maliyo müste· T k•f• 
şa.rının riyasetindeki Avns· eV 1 1 
turya.lı heyet Ege mınta.ka· Gayrimeşru olarak k' • t 
sında, tütiin tetkiklerini ik- dığı çocuğunu boğarf'k )Bt 
mal etmiş; Akhisar, Soma, gın Ralıasında terkeden ıf kı 
Kırkağaç t ve ha.valisindeki rire hanımla. valdesi J!ı do 
tarlalar g<>zden geçirildikten hanımların tahkikatJatı f1e 
l4oora tütün mübayaatı emri ticelenmistir. Karar b~~ bu 
alUkadarJara. verilmiştir. ligi, ciirmii sabit 01

1111 
01 

. ot 
Avusturya rejisi namma çocoğnnu yangın yerı ~ •e 

o~tro-Türk tütün şirketi ile terkettiği anlaşılan ra 
mübayaatta. bulunacaktır. riye hanımla, hadiseyi ~ ~ 
Miibayaa miktarı tamamen taya haber verıniyen \"ti (' • 

gizlı tutulmaktadır. Fatma hl\nımın me\"J;~ 
Heyet Somadan Bandırma- Ağırc~za mahkemesirıd.~,H 

ya, oradan Borsaya geçmiş- kini münasip g<>rmü~t11 

tir. l<urss tetkikleri iki gi\n Bu iki kadın tevkif fili 
devam ede<'ek ve heyet fa . miştir. Çocuğun :ıdıJl~ 
tanbula geçecektir. oldugu lıeniiz meydantl ba 

Istahbulda derhal tütün ına.mıştır. 'o 

miibayaatına geçileceği ve 
üç mi!yon kilo kadar tütün 
satın alınacağı alakadarlar 
tarafından temin edilmi~tir. 

Mevsimin 
Son Tenezzühü 
Aydın şimendiferciler bir· 

liği mevsiminin son tenez · 
zühü olarak önümüzdeki 
Cuma günü Aydına bir te
nezzüh tertip etmiştir. 

Birliğin tecrübe ve ciddi
yeti bu tenezzühe de halk 
arasında büyük bir rağbet 
temin edecektir. kanaatinde-
yiz. 

Polise Tocavilı ~ 
Sarhoı olarak poli• ~ 

takası önünden geçeo ' 
kah Ahmet oğlu Şevket, iz 
liı memuru Muatafa efe •I 
ye liıanen tecavüzde .b0

{ 

muı ve diğer iki poh• ~1 8 
murununda üzerlerioe ~I~ 
edHek tabancalarını • 
istemiştir. Bu adam 1' )8 

lanmıştır. ----
Ağaç Dikuıe , ı~ 

V.1.. t b" u v fı~ıı 
ı aye ır agaç . t 

dikme ,, talimatname•• ,, 
• ' 'ıra 

zuhmışhr. Ôaümüzdek• t•ı. 
dikme mevaiminde bıJl 1\ pr· 
matnameye uyğun ° 'i 

)ardır. Yaya olarak heykel kuruş gi~i çok ucuzdur. 
önüne kadar gelen Prens Bu fırsattan istifadeyi te-

Fiatlar 250 - 200 ve 150 vilayetin her :yerinde ,g c 
lar dikilecektir. ı la 

hazreıtleri prensesleri orada nezzüh aevenlere tavsiye 
b1rakarak Kanağa dönmüş· ederiz. 

ler, prenses MRri Luiz ve ----------. 
Prenses logrit bir müddet r 

ıımir Postası daha kordonda dolaşmışlar· 
d1r. 

Veliaht hazretleri bundan 
sonra beraberlerinde Pren
sesler h zeratı, İsveç fahri 
konsolosu ve mihmandarları 
olduğu halde Şerif Remzi 
incir hanını (Di Amrikan 
Tobako) şirketıni ziyaret 
etmişlerdir. 

Saygılı misafirlerimiz bu 
sabah saat dokuzda Berga
maya giderek harabeleri zi
yaret edeceklerdir. 

Giindelik lktııadt ve Siyaıl 
Gazete 

Sahibi ve Umumi N8friyat Am rl 

RAŞIT HALiL 
tamir - Gasi Bolnn tobdi 

yeciler çar111uıd ı 
Telefon Numarası 

~--· Abone Bedeli 
Seneliği 1200 Kuruş 
Altı Aylığı: 600 ,, 

İımirde Ticaret 
matbaasında baıılmııtır. 

Sünnet çocuğttll 11 

başJ1ğı 
'Si Ballı kuyu mahallesi01 ., 6J 

yolu sokağındaki haoe~ ·u 
Aydın kumpanyası de ~ •r 
ustalarından Ali usta 0;:·ıı 
nun sünnet düğünüoii 

1 
ll 

mış fakat bu sırada ııf)İ 
gc zlerden birisi ço~~~le 
başındaki altın beşibiıl• ~' 
le süslü başlığı çalarak a 
mıthr. 

Encümen 
1
,e 

Beledi ye daimi enc06'~ rııı 
dün öğleden sonra bel'/0 

reisinin iştirakile topl~ ti 
ve bazı katarlar ver01•f 
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()r=-~~· ~~13~-~~~~=• O . ri JYAN 
l D<'o bir l - Kur deşim Faik Şcm41cllin Bcve-

kllt" Ra on kızı olan J 

ıınovve ı i <linlo·ı·1 . iki defa ı•oco u 1 

'

r uı er. o ~u~ arına 
- alJaJıi Sorınot be . t;·ıktım ... 

et ızı~ı ı delı~etli iftira ed" . ).' Bole cllin gO('O, . (\ık ı·ok 
~ılenım ı · · l)oı. m" k'"l s '• ınt• . ııç bır şeyJen ha- ıış pll vaziyotto kaldım. 

alalld6 run yok ki B" Ne oldu, sakrn kaza 
rası . ... ız lıaftn 

evJerımizo gitm 
· hun ' emeğe 

de~• ayı ıntıktepte gec;irmeğ' 
dır· arar Y'ermhıtik ebe ı· le 

fO: " • < ı < ~ 
ınt• 

d•r Bu ge('e .· 
er .hcaıtı d , ) ı mektebin talebe 

tıJI,, 6 tı a ,,6 . · • 
o eın o ~ı rec·ek tık. Betül 
arıll an, heıı flut s··1 

J ıpanvol k"t '. u ıeyla da 
BoJI ila · 1 nrosı çala<'aktık 

t!' rıu sab 1 • 
olıJI ucak .. a ı erkenden kal 
sı, 'as l ' oğloyo kadar b'l" 

d ı a der f\ l ı a 
en eue k <;a ışucaktı k Bu 

ıııe toı> b • 
al · t. aşJaclı ba J 

k•I ı, ıl.ıınaşallah ş ı-
.Je 1'J " ııo kızınız 
ır- u ıuıev ver k , 

n _,Je SfüıeyJa 1 ıılnnuz, ne 
eJJl it h ' ıanıın koriınoı" 

ı " ı n va 1 ıız roa ,_ · pı·an.larını k 
ıarMatını ı 1 1 osıuek 

S 
ı 1 aınadık. 

ennot h . . 
leşen . O) hı rden t'İddi-

t
. . ınsnrılarııı vakarilo 

11 )ağa kalkıYor ... .. , .. 
anına ,,. 

1
. • ' not nl ıın 

~ıtıyor: 
- T O Yn f ~~ • P nı, kız }Y av-u ne tıııı hol I"k .. ,... 1yor, 
Vo ı hoyl~ ... 

bunun 
ne~'tıli k t k arkaınndan 

a ı alıalarln "l" - tı ·ı · • gıı ınor· k k• a ıı M.. • · 
1' ~eliıl der 1 . ııııen·cr haıııııı ... 

rs d-ıBu ıı u 11 1.ıoe~ı rıe ı;alışın n orrıı ıı 
~ n P ••ıı ı · ··· ue 'f1 Jlıııın ;:, n o ııo alakası var 

. ,: ' ... •:ıcı ıı l , 
sı dogil liiıı c 0 az fıt.ııcc•i 
tJM1 b . ... On l . . .. 

b ·~ erı avr 1 k 
1 

ıc ~ g-ıırıdeıı 
ıl b J 1\ ılı~ 

ti eııi ~aı· nlln k1.1mnJa 
ol• ilı • Raı~a h· . 1 

. t ek ioiıı .. ' ·•ı;; ıa~a getir-
erıll~ e .. 1• • dorlıal f'· 1. :. ın I> .ıa l\'ole 
l ... or · 

ı an talık · ve airo 
. "' ı lor ... ,. son· 

eyı ".t ' ·· ,,•ınd· ,ıre h:lkalıın ~. ı oglerııııt•-
n \,ıı 'oıui} htr\' ' oyle değil mi 
ınef"' " ... - :-.;" siııd' B .. •, nplıosi"' l 

.. tö' etııı lıanıın ıoyef'oncli, 
n nŞ _ <,.. noroılo' 

•f tı ı11rmn.1· kt A· "uıııı v 1J • 
.~rı hıırada el . a alıı, şim· 

kt ' < 'eınil J og.~ı nıiycli1 
a.o" 'b t ' ~etııl' " a ıaneRh·I 11 aramak 

or 1 J e aRa~w. . . ac !\ ıri··ı ' . ııııyor-
- ~k l'.'.I ' · eııeıı ll .. 
;viiZ Ooınilin . . et nl an-

. fieele k ışı te hiler•eıtj b · 
oh• on 11~hı : o ır 
eıı " Ooıni be\• ., . 

k 
t - i~ .. ~ • Oeınıl lıov 

v e ',ai . nıısırıiz 'f) t·· · " fi ?.ı ar•tı '' ne ul. Ben 
eb~f>lclıın~z U~ğ,a. çıknıı~tıu; .X e 

e , sız · 
L0 Jit ~t - Onııı~ ·~ık r ı.rRter en'. tldı,~alorıda .. 
oe ",. ız halıa11 

'1,,eçeliın J>' 1111 0dıuıma 
ı · )ırer · 

.ti~ Vo · . sıgara ic·eriz , l ,ınıc]ı \'a] • .. 
R ('" •• '· nızchlar ntla 

ıorııR ·· -
- X • ,uyorlardı onlar· 

.ı.'e olclı ' · e lını ınnı Rer·ı ı 
JI ... l~ ıı f k il ıa.-

fl'tr•ı' . u a bı' l b ç • l.ıı hile . r ıa eri. 
• t - l\I alamıyorum e•1
• il) • cktep ha\· t · 

dek• raya girıl"k . a .ı ... 1 nsaıı 
, b&J ~la lıa,·at ~ .teıı sonra. biraz 

1 
-~ . ll'lJı J 

ol"'rzusnna k • .. ıazırlarıınak 
tıf OndıRn · k 

ld fJ - iki · 11 !lptırı)or. 
e atır va· 

'"dar " zanHyacrık 
.11ıllallıı1kı~ılı , Hotnı lıarnıu ttv >en ... 

- l•:vet ı:ii; . 
- I' ' ı hyornııı Rizi iti >en s· d , ... 

esio .rYler iiıu·t ıı. on ~ok, çok 
JaO'~i1lsıınu ,' edı~·ortltım, ıloğ-

d fi'. aı arı:ıaııı· 1 • 1""ittacla t· k z 11<; değilııo 
ıı t• ~ihq· ı ... ı aırn r otıni , .. , 
• 1', '( ı ın11 R b' ,, gu-

r
oii 'ı'lla~\a b, ır mevzu olma-
d r . erabor b 

a J>_ır defa l l\na lıaftatla 
~ ~op~lerecogiı :, ~un ıucktup gfüı
,bı• •• ~ - R JIZt iimit ediyordum 
ar•~ eu ınekt . 

.an hoşla • up yazmak-
- J> .ı ıııaııı , Ceıuil he,· 

>il lı f' •••. 
~ ,.,l~ek tinı On a ta çok, çok 
~ncil ~ıştı .. R . nııu fazla !!ıkıl· 
bıl• Joruua ~ ıı_1nan<Ianılıuı 7.oru 

1,-' ızın k top ·11 oparabildiın. 

er.oir 

ın1 

Hayır kaza. yok amıra 
düıı akşam m iilRznn Hasa~ 
da lıeninıle hiılikte ac·mak 
. r " ıs ıyorcln. Raıı olmad1m: 
ranı m ıkıl . h ıyoı, en yalnı;r, 
uc·aı·a1t 1 d ]' 

:.- ' 0 m, et ım.Havalanır· 
ken n"'nrn . 5 mn ınuayone et· 
tıın, yerinde idi. 

:Sonra ... epiyce Yiiksel<lik

ten, bulutlar arn .. ."ına karı. -
tıktan onra, nasıl olcln biİ
ıniyorum, a~nrum ~·erinde 
lleğ'ld' .B 1 ı. nnun arkaı;ıında 

miitlıiş bir Rağnak ta başla
mıştı. Sağnaktan kurtulmak 

i~in bulutların füstiine çık
ınaga karar verdim ve ha
valandıkça lıavaJandım. 

BaYnlal'a ihtiyatsız <;ıktı
ğım için titriyonlum. :Sonk 
fazla idi. Yarım saate yakın 
hfr müddet hulutJar iiRtiiıı
<le kaldığım lıahle sagnak 
dovaııı ediyordu. O ,·aziyet-

t~ iıınıc•ğo to~ebbiis ettim. 
htı:ısoıı u~nrumnn cliif;iiıı ., 
J\ay bolma ı bcııi kıırkntm m;-

' 
hı. Hiıı ın ii~k iilitlla, sap;ııak-
la miit',\ılolo t dorok a~::.ğı rn 
iıwlıilılim. · 

- Beııi or 11la lıiı; mi Jıa 
iı r'aınadınız . . Billıns a ultıı

rııııuıu kaylıdlikteıı sonra ... 

- Huııuıı imkanı Yar mı 
' 

Hotiil... Honi, havanın ı,0• 

~mlduJ?u bir ge(·ede RaJtnakla 
mikatloleyo meebur o<len 

şoni n lıa horRizli~in clf'~H 

ıniılir. RRason Ron ıaınan

larda ngnruma. faıla bir 

kıymet Yerıniyorduıu. Benim 

n~urıım 

değil uo 
idi. 

giizlerim 

kalbimin 

iiniinde 

i<;in<le 

en çok iyi in, Cemil' 

Botiil... ana hir~ey 
söyliyecoğim. 

- Dinliyorum Reni ... 

- Botiil, lıeııiın olacak 
lDlRlll? 

- Anlıyanı ıyorum, bon 
~imdilik taloheyim Cemil.. . 

- Betül siiyle bana, kal· 

hinde honim i~in -a:r. da olRa
al:ika var ını! 

eııcleıı ho laıı 1 \·11rum 
( ' . 
'emil, iri bir orkok in , 

- Yalı11:Z lın kaılıLr mı? 
- Her kızrn kalbinde 

hir çok riiyalan olur üemiJ ... 

Bu riiya, eicldi bir karara 
ulaşıncnya kadar miiplıem<lir. 

Sabit ve ınnayyen hir kn·
UH.lt ifade eclominH.:o(ti ırib. 

• • I:' 1 
cıddi do RR)·ılnınaz. . Ru 

itibarla ~imclilik siizloriıı o 
kat'i bir cevaıı ,.e · romıye-

ocgim. 

- Üyle mi, Hotiil.. . Bu 
siiziin<lo chldi misin'~ 

- 0<1tnil hey, hon size 
kar~ı dainıa ciddidın . . 

- Devam edecek -

irnureden Harabeye 

haline ge· 

••••••• 
ş if Nazmi Remzi B. Topçuoğlu 

üçüncü cevabı veriyor 
beye 

..... 

Londra Sevkiyatı 
Nazmi Beyin üçüncü mek

tubunun da bütün davasına 
ölçü olmasına razıyım. 

Zira benim ticaret haya
tımda kendi fikirlerince bir 
kusur bulmak için on sene 
geri gidiyorlar. On sene 
vakıa bir müruru zaman 
müddetidir. Fakat ben mü· 
ruru zaman arkasına sığın
mıyacağım. Nazmi Beyin 
bizzat da tasrih ve tafsil 
ettikleri gibi o zaman benim 

sıfatım sade bir müdür (bat· 
ta biri Nevyorktan geldiği 

için daha ehemmiyetli olan 
ve hatırımda kaldığına göre 

benim resmi sıfatımı reffe
den bir vekaletnameyi ha
mil olan iki müdürden biri) 
olmaktan ibaret idi. Fakat 

ben Nazmi Beyin kabahat 
bulduğu işi kendim işlemiş 
ve mes'ul İmişim gibi cevap 
vereceğim. 

934 Senesinde Londradsn 
" k' t k sev ıya ı esemezseniz piya-
ça yıkılacak,, diye telgraf 
alan ihracatçılar sevkiyatı 

tatile karar vermişler. Am
ma asıl"Hills Brothers, daha 
doğrusu H,mpaı zum Bakir 
gian firması ıevkiyatı kes
mt.dikçc Londradaki inh!da
mın önüne geçinek imkanı 
yok,, imiş . 

Onun için Nazmi beyle 
Daniel Sidi efendi Remzi 
beyle küçük bir münakaşa· 
dan sonra Daniel Sidi Remzi 
beye demiş ki: cBiJirizki siz 
işte kendi kendinize L karar 
veremezsiniz. Vakıa firma
nız Hills Brotbers iso de asıl 
işin arkasında Hamparzum 
vardır. Kendisine ıelgraf 
çekerseniz cevap ahrsınız. 
Ben de onun bir dostu sifa · 
tile kendisine müracaat ede 
yim ~e sevkiyatı durduralım" 
demiş. Ve Daniel Sidi efen-

di ile Nazmi bey Hampar· 
zuma telgraf çekmişler ve 
devap almamışlar . 

Ve Hills Brothers Londra 
sevkiyatına bir kat da'iıa 
ehemmiyet vermiş ..... O se
ne ibracatçıLır Lonciradaki 
mallarını tamawen kaybet
tikten başka depo masraf
larını da zamma mecbur 
olmuşlar. 

Nazmi Beyin hikayesi bu· 
r!lda bitiyor. 

Nazmi Beyi temin ederim 
ki ben kendisinin böyle bir 
zarara uğrayabileceğini tab· 
min etmemiştim. Bilseydim 
pek müteessir olurdum. Fa· 
kat ne yapabilirdim? 

Kendilerine birşey vadet
memişim. Nazmi bey ve 
Daniel Sidi efendi "ille 
Hamparzum bu işe karışır, 
b.ı meı' eleyi halleder 11 Diye 
ona müracaat etmişler, fakat 
buradakiler, ki tabii Sidi 
efendiyle Nazmi beyi iste· 
diklerini zannetmekten ive 
yap'!laktan menedemezlerdi. 
Fasıla vermeksizin; işlerine 
devam etmişler. Veyahut da 
ben etmiş olsam, benim su
çum ne? Piyaça da mübaya· 
atı kesmiyerek lzmirde incir 
almıya devamım mı? Bırakı · 
nız ki benim ozanıan hük
müm yoktu fakat Nazmi 

· beyin istediğini yapablisey
dim ne ~olacaktı? Yemiş 
çarşısında alış, veriş kesile· 
cek, Londrada ihracatının 

başına gelen zarar rençberin 
halkın, "hammal, amele ve 
arabacıya kadar hiçbir ferdi 
zarar hududu haricinde bı· 
rakmak ihtimali olmakıızın 11 
Aydın mıntakasının başına 
gelecekti. Onlar daha az ve 
daha ucuz satacaklar, daha 
az ve daha ucuz işliyecek
lerdi. Nazmi beyle faraza 

Mes'elesi 
Remzi beyin, Hills Brothersle 
faraza Hamparzumun belki 
kurtulacakları zarar çok aa
ha büyük miktarda olarak 
müstahsilin ve fakir taba
kanın üstüne düşecekti. Ki· 
milen bu memlekette sarfo
lunan rençbere, ameleye, 
hammala arabacıya dağılan 
o paralar ihracatçmın ce· 
binde kalacaktı 

Fakat ihracat~ı eğer böyle 
zarar tehlikelerine maruz 
olmasaydı, i~i itibariyle rizi
koya girmeğe mecbur olma· 
saydı: meseli o sefer' olduğu 
gibi Hillsio Amerika işi 
Londraya sevkiyatı zaruri 
oılmasaydı, karla zarar kar· 
daş olmaksızın ihracat yap
mak tüccarlık etm~k kabul 
olaaydı , işt~ o vakit tüccar
lık tufeyli bir iş bir istismar 
olabiHr, o zaman camiaya 
fayda ctmiyeceği için çok 
geçmez ticaret kendiliğinden 
oıtadan kalkardı. 

Bilakis bu 1924 misali 
göster~rki, tüccar rençberin 
en güç senelerinde ona en 
lazım olan alet ve onun en 
büyük yardımcıstdır. Ve 
1924 te N .. zmi beyle arka
daşlarının. ihracdc;ı men · 
faatı noktasından pek doğru 
olan arzularına, · ihracat ev
leıinden birinin iltihak et· 
memesi, belki edememesi, 
ıevkiyata devam etmesi, 
memleket halkına ve bil
hassa rençbere büyük bir 
hizmet olmuştur. 

§ Birde Nazmi Bey 1924 
teki hareketini niçin boz· 
gunculuk diye tarif ediyor? 
Bozgunculuk, korknklık, söz
den yahut yoldan dönme, 
yahutta (Nazmi Beye naza· 
ran) fial kırmadır. Bunların 

ise bu vak'ada biç biri ol
mamıştlr. 1924 te Nazmi 
Beyin bana atfettiği bozgun· 

culuk ıırf onunla hemfikir 
olmayışımız, sözüne peki 
dememekliğimiı midir? işte 
o peki dememekliğim, o 
bozgunculuğum sayesinde, 
rençber ıDahnı biraz daha 
çabuk ve biraz daha iyi 
satmış, amele biraz daha 
çabşmış, hammal ve ara· 
bacı, biraz daha yük taşıyıp 
para almıştır. 
~azmi bey benim tezııt 

ve tenakuzlarım olduC-unıı 

siiyliyor Y'e bir misal getir · 

mek istiyorlar. 
Hemen ve yine tekrar 

edeyim ki Başvekil pa~a 
hazretlerinin huzurlarında 

başlıyan bir mevzuu o hu• 
;rn rd a.n dışarıya ttıka.rmagı 

ben kendimce doğru bul· 
ma.m ve b ll kiic;iik şahsi 

münakaşamıza yüksek ısım· 

lerini karı~tıramaın. Onun 
1 

için Xazmi bey bana mAdde 
siiyle~in cevap '\"ereyim, hl
dia serdetsin mukabele ede
yim, delil güRtersin redcle
deyim yahut ilzam oluunp 
susayım, fakat miizakere 
kaidelerini bi)yJeco kabul 

edelim. 
Bereket ver8in bu do fa ki 

tenkitlerinde benim ~iiyl~· 
diğimi sand:kları_sHzleri bir 
defa:o;ında. pek kiiçiik bir 
farkla hulfüm. buyuruyorlar. 
f.iözlerimi ,.,her .,eyi tabii 
meora~ında g<>~termek için> 
Yeya •'meydırn AerbeRt ka· 
lırsa. istediğim gibi ınanev· 
ra yapayım~ gilıi siifli en· 

dişolere atfeden isnatları 

reddetti ktcn son rn, h ul:ha· 
!arına gel'iyoroın. .N a:ı:wi 

; . 
be,.· benim siizloriıui ~fivle , . 
naklediyor. 

c Remzi bay eler ki ıucır 

piya~.a.sı diinya rekolteıüııe 

ve diinya şeraitine tabidir. 
l?ak:ıt hana. cov:ıp verirken 
piyac,:a. biiyiili ovleriıı talı· 

minlorine g<iro yapılır vo 
piyrçayı l)iiyiik ovlor ya· 

par.> 
Bu tan:ı nakil lıaııa 

Bektaşinin hikayoıüni hatır· 

!atıyor. Ben incir piya<~a~ı 

rnkoltemb~e vo cliinya re
koltelerine ve diiııya şerai

tine tabidir demi~im . Ve 
beye de aynen naklettikleri 

gibi dedim ki: 
• Piyaça gayri mcl'l' ullerin 

lıareketinllen ancak karınt'a 
kaderince miitees14ir olur. 
Büyük piyaRa hareketleri 
aslen rekolteye ve ~eraiti 
umuıniyeye ve bunun ifa· 
de~i olarak ta yalnız hiiyük 
evlerin vaziyeti hakkındaki 
talıminlcre 'Jlli.iRt.eni t olarak 
tuttukları ciddi satış Revi· 
yelerine tftbidir .. • 

Burada tezat ve tenakuz 
nerede. Ve Nar.mi lıoyin 
şık tabiri vec;hile perhiz ,.o 
lahna turşmıu ııere<lo. Bu 
iki sii~ ara:;ında hatta no 
fark vardır? Yoba piyıı~?· 

diinya rekoltesi ve cliıuya 

~eraiti tesiri a.ltın<l:.L taayyiiıı 
eder demek, indr fiatı re· 
kolteye gii re ağa ı; yaprakları 
i.izerinde rakamla. ya~ılır ve 
osrarengi~ termomotroda 
kendini gii~terir mi llenıck
tir . . Elbette rekolteleri ıı vo 
umumi satıı:ıların tel'liri 1 • 

mes·uı e,·lerin ciddi R:ltış 

seviyelerinden ba~ka bir 

~eyle ifade oluuamaz. 
Yani piyaça bir aralık 

1' a.rnıi beyin dedikleri gihi 

-Devamı 9 uncu 1&yfada-
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nbul Maçları Manis 
Telefon: 351 1 

Tayyare Sineına~ kı 
CLAiıA BOVV'uıı enfes bir filı11 

er üç sahada da meraklı 
Soor hareketleri oldu 

iki Namzet Listesi Üzerinde 
Şiddetli Bir Mücadele ile Güzel Fatm' 

(HOUP-LA) lstanbul 12 (A.A) 1 B -
gün lstanbulun üç sahasında 
çok meraklı spor maçları 
yapılmıştır. Beşiktaş stadın· 

da Türkiye futbol birinciliği 
grup müsabakaları, Taksim 
stadında Galatasaray lstan
bul spor, Fener stadında 

Vefa ·Süleymaniye takımları 
k rşılaşmışhr. 

Şeref stadında yapılan 

grup birincilikleri müsaba
kasındn tahmini, mülabua · 
lar hilafına Bandırma şam
piyon o Bahkesir şampiyonu· 
nu 3·0 yenerek tasfiyeye 
ğraşmışhr. Jkinci oyunu ls

tanbu şampiyonu Bftiktaş 
Çanakkale şampiyonu ile 
yapmıştır, Maçın hemen iki 
dakikasında ilk golü atan 
Beşiktaş tamamile hakim bir 
oyun ile rakibini 6 O yene· 
rek müsabaka harici yap
miştır. 

Son müsabaka'Bursa Kooaeli 
şampiyonları arasında zevkli 
bir çekişme halinde devam 
etmiş· ve· Borsanın 4· 1 gali· 
biyetile:neticelenmiştir. 

Taksim -stadı da!J 
Taksim stadında oldukça 

kıılabalık huzurunda oyna
nan GalataHray - lstanbul 
por maçı zevkli oldu. Ga· 

1 tasa ray takımı, 
Avni, Faruk, Lütfi, lbra

bim, Nihat, Münevver, Ratib, 
Fazıl, Daniyal. 

Istanbulspor takımı, 
Lütfi. Sanıib, Sabih, Nev

zat, Hasao," Fahri, Orhan, 
Enver, Reşat. 

Oyuna tam saat 16 da 
başl ndı. Maç hakemi: Basri 
bey. ilk devrede oyun müte
Yıin bir şekilde, fakat biraz 
Pertçe devam etti. Birinci 
devrede her iki · takım gol 
yapabilmek için çok çalıştı. 

Fakat yapılan bütün gayret
ler beraberliği bozmadı. 

ikinci devre başlar başla
maz Galatasaray biraz daha 
bakim görünüyor. Açıklar 
vasıta ile tablikeli hücumler 
y pıyordu. 12-ci dakikada 
IstanbulsporJ aleyhine bir 
korner oldu. Necdetin attığı 

bu kornerden lbrahim Ga· 
latasarayın ilk va son sayı

sını yaptı. BuJgolden sonra 
oyun daha sert bir hava 
içinde cereyan etti. Ve oyu· 
nun sonlarınııı doğru bakem 
lst nbulspordan Reşadı ve 
Galatasaraydan Faruğü çı
k rmak mecburiyetinde kal
dı . Yapılan bütün geyretler 
neticeyi deyiştirmedi ve o
yun 1 O Galatuarayın gali· 
biyetile neticelendi. 

Birinci takımlar maçından 
evvel yapılan ikinci küme 
maçında Topkapı Beylerbe
yini 5 2 yendi. Galatasaray 
lstanbulspor B. takımları ma· 
çını Galatasaray 4 1 kazan· 1 
dı. Calatasaray lstınbulspor 
genç takımları i!le.,, Galatasa-
r yın 3 · 1 gafib:yetile bitti . 

lstanbul 12 (AA) - Bu· 

gün Fener ıtadında Vefa R V • f 
Süleymaniye takımları 934 ey erı yor• 
935 senesinin lik maçının ilk Manisa: (Hususi] - Ma- her taraf baynklar ve çam 
müsabakasını yaptılar Vefa nisada belediye azaları in- dal!arile süslenmiştir. Rey 
takımı, Haluk. Sami. Süley· tihabatı fa•liyeti hemen hiç atma faaliyetinin başladığı 
man, Hüseyin, Lütfi, Litif, bir yerde görülmemiş şe· her tarafta davul ve zunaa-
Abmet, Muhteşem, Mustafa, kilde devam etmektedir. larla ilaa edilmiş, halk oto· 
Enver, Kavi. Malum olduğu üzre her mobill~rle sandık baılarına 

Süleymaniye takımı: tarafta, Cumhuriyet Halk akına başlamı~tır. 
Necati, Necdet, Sabri, Re· fırkası idare heyetlerinin lotibabat çok hararetlidir. 

cep, Bületn, Tanas, Süreyya, neşrettiği namzet listeleri Her iki grup kazanmak için 
Danİf, Ali, isken der, Hakkı. üzerine rey verilmiştir. Fa azami faaliyet sarfetmekte-

Maç hakemi Cafer bey. kat Manisada Halk fırka,ı· dir. Her grubun emri altında 
Oyuna aat 16·da başlan· nın neşrettiği liste, yine 10 15 otomobil 20 30 araba 

dı. ilk devre 1-1 beraberlik- Halk fırkas1 mensuplarından vardır. Bunlar kendilerine 
le bitti. ikinci devrede Ve· bir grup tarafından memle- mensup rey sahiplerini bu 
fa bikim bir yonunla üç gol ketin arzu ve ihtiyaçlarına vasıtalarla evlerinden al-
daha yaparak 4· 1 galip gel- muvafık görülmemiş ve 
di. ..Halk fı!'kasına mensup be-

makta ve sandık başına 

Eşhas 
Şüunu 

""" lediye aziıı seçilebilecek kadar getirmektedir. 
zevat,, tan mürekkep yeni bir Sandığın bulunduğu bele· 

.Miralay Lidberg; oğlunu 

kaçıranların muhakemesine 

ıivil bir polis nfaktinde gi· 
derken ... 

liste vücude getirilmistir. diye dairesinin önü ve 
Rey atma faaliyeti 10 civan mahşeri bir vaziyet 

Teşrinievvelde başlamış ve arzetmektedir. 

Parsa da 
intihabat 
Parsa: ( Hnsusi ) - Bı:: 

lediye intihabatı perşembe 
günü akşamı hitam bulmuş 
ve reylerin tasnifinde Halk 
Fırkamızın namzetleri kahir 
bir eksuiyetle kazanmışlar· 
dır. Tasnif neticesinde Ali, 
Yakup, Hacı Mehmet Ali, 
Etem, Mail, Şah lsmail, Ah
met Niyazi, Hasan Tahsin, 
Rağıp, Halil, Hasan, Hacı 
Sadık zade Hasan efendi· 
fer belediye azilıklarına. Ka· 
sap lbrahim, Abdullah, Ha· 

Jil, Mehmet Çavuş, Molla Ha· 
san, Abdurrahman, Bekir, 
Mustafa, Sami Kemat ve Ali 
beye ve fendilerde yedek aza 
lıklara seçilmişlerdir. 

ilk toplantıda reis seçile-

K duz 
Könek 
Ahmetli: (Hususi) -Tatar 

ocağı kövünün bekçisi Ali 
Riza efendi köye giderken 
yolda bir kuduz köpeğin bü · 
cu mu na m1 ruz kalmış ve 
kendisioi~kurtarmak için bir 
müddet köpekle müc.dele 
etmiştir. Bekçi, köpek tara
fından bir kaç yerinden ısı
rılmış ve lstanbula tedavı 

için gönderilmiştir. 

Ayoi köpek nahiye halkı· 
na ait fakirlerden de bir 
iki!ioi dalamışhr. 

Köpeği bulmak ve öldür· 
mek henuz mümkün !llama· 
mıştır. Isırılan fakirler de 
müşahede altına alınmıştır. 

• •• 

Urla da 
Bir :o~rg tııwn Yak'a~ı 

11 Yd ll l'Ul Ill llR . ' 
Urla (Husu!i) - Bundan 

Clara Bovv zaten mevcut olan şöhretini b" 
ile ebedileştirmiştir. 

A Yrıca: Fox Dünya havadisleri fı 
Türkçe sözlü izahatlı 

Miki Tüccar (karikatil ı· l~ 
Seans saatları: Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 ~ 

günleri 13 te ilive seansı Perşembe günü 13 
te mektepliler seanıı. P.701 701 . 
Geceleri Reşadiyeye kadar Otobüs ~i~ 

:::::;::;.-' 

Bugün: 10 birinci Teşrin ~~arsaın ba(lan jt,il 

Karşıyaka Lüks sineıJ1f : 
ve Tiyatrosunun 

Fevkalftde haftası 
Biltün dünyanın takdirlerle alkışladığı ve r.1~ 

GLORY, JAN DAKS, FLORELLE gibi çok sefl' 
yıldızların birlikte özenerek vücuda getirdi~te 

' Mösyö, Madam ve BibJ 
~'ransızca sözlü ve ~arkıh Reıı Hnh e:.- ,. 
Ayrıca: Denizkızı EFT AL y .. H. K:~ma~i sAV 
Konseri 1 nci şarkı GÖRDÜM SENi Bestt~ ~ 
Dede efendi merhum 2 nci şarkı iNAN INA r 

Udi Ahmet Bey 

1 
Seans saatları: Cuma ve Pazar 15 ı 7 19 21 

Di~er günler: 19 ve 21 ~ 

l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l il l l il il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l I ı 11111 ıııı 
Karşıyaka (EGE) Sin nı' 

BUGÜN Mevsimin en büyük. filmini takdim edi 

Fra DiyavolCJ 
Şeytanın kardeşi 

Tamamen Fransızca sözlü (SERSERİ KIRAL)i l 
minin unutulmaz yaratıcısı ve Nev· Y ork Metropol~ l 
operası bat tenoru DENNIS Kl NG ile dünya 8 

= miklerinin en şöhretli çifti STAN LAVREL - O b 
VER HARDY'oin harikulade komedi muzikalı 

lki saat fasılasız kalıkah!t 

lliiva olarak: 
il 

PARAMUN'f Dünya Havadbleri p 
·-~~~-~~~~~~~~~~~~~-_./ . 

l 
DUHULIYELER : Birinci 25, ikinci 15 kurut 

ceğinden neticeyi tekrar y ... -:: 
zacağım· intihabat münase
betile son gece halkın süru
runa payan yoktu. Gençler 
davul zurna ile miJli havalar 
oynadılar. 

C. H. F. 
Namzetleri J>eııizli 'dc 

kazaudı lar 

Pazartesi ve Sah günleri birinci 15, ikinci 10~ nı 

Seanslar: Cuma ve Pazar 15 - 17 - 19 - 21, ı 5 
= Diğer günler: 19 ve 21 , 15 te ta 

bir buçuk ay evvel Urlanın -
Gölcük köyü hatibi İbrahim 
efendi, bir takım müsellih 
kimseler tarafından yolda 
soyulduğundan şikiyet et
mişti. 

' b 
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i MİLLİ KÜ'rÜPfJJ\ 
hpanya Katolik l lfarka11 

lideri M. ~Kil!Ro'oles ~b;: 
zattır. 

M. Razvelt'io en J' kü~~ük 

•lğlu Oon Ruzvelt Kcmbric;'te 
Harvart ·enstitüsünde okur • 

.A . 

Denizli, ( Hususi ) - De
nizli Belediye azalar intiha

bı rey atma muamelesine 6 
Teşrinievelde başlanmış ve 
10 Teırinievelde nihayet 
verilmiştir. 

Reyatma günleri müstes 
na bir heyecan içinde geç· 
miş, ve t 8 yaşını ikmal et
miş olan mektep talebeleri 
de reylerini kullanmışlardır. 

Yapılan tasnif neticesinde 
4,555 rey ile H. Fırkası 
namzetleri ittifakla s,çifmiş 
!erdir. 

Kazananlar meyanında, 
Denizlilere çok hizm~tler 
yapmış olan ıabık Belediye 
reisi Küçükağa zade M. 
Naili Bey de mevcuttur. Ve 
mumaiteyhin yeniden reis 
seçileceği kuvvdle muhte
meldir. 

Jandarmanın yaptığı tah-
kikat neticesinde Ibrahim 
efendinin alacaklılarına kar 
şı böyle bir vak'a uydurdu
ğu anlaşılmış ve mahkeme
ye ' Yerilmiştir. 

Evvelki güo bu mubake · 
me neticelenmiş ve lbrahim 
efendinin bir hafta hapsine 
karar verilmiştir. - ------
Ba d rma'da 
.A skeri .Mahfel A<.~ıld1 
Bandırma, ( Hususi ) -

Perşembede:ıberi Bandıı ma
nın en iyi bir mevkiinde 
inşasına çalışmakta oJan 
Askeri Mahfel inşaatı bit-
miş ve evelki ~ün küşat 
resmi yapılmıştar. 

Bioa çok güzeldir, tiyat· 
ro ' ve sinema dairelerine 
maliktir. Bu bina ile Ban· 
dırmamız maddi ve minevi 
ziynet bulmuıtur. 

ELHAMRA • SİNBl\IASI )) 
'-

- BU GÜN YENI PROOHA.~1 / ta 
l\ degerli sinema yıldı:zı tarafrnclaıı ]'raıısı102• 
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olarak temsil edilen hakiki bir lıay:ıt Rom11ıı 1 H 

~~I AT - ~~~ 
Holon \~a~ es - lJCVİ~ Stou - N<>il Hamiltc' ::t 

llavelerı: ArJ.;lntin'de bir ırece - Dnrıı; ~arkılı•'1 
re 

.. t" ' 

Patejurnal dünya havadisleri · l•r 
--- int 
Perşembe ve Cuma günleri 15, Cumartesi 

Oiiıılori 17 ı;e:uı~lanntla 

'e pıı 1 •r 
~i)~ia J G h dtFılıııi tel: be 

8id~ey'in enn yer ar lauacakt 1'' l•r 
Hu seanla.rda ayni bilet !o iki filmi hirıloıı tdi 

gc>rmek miiınkiindiir !.,. 
Fiallar ; 35 - 45 - 50 - 60 kuruş f • 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~Re 
Seanslar: l~,15-17 - 19-2 1,15 ıu .. Po .. ; ·mhO r 

<"nına günleri 13 30 da. ba~lar. 

- Pazal'tesi günü ~~eni proğ·laııı 
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ıaS 1;hut •
1
Bolo Paşa, Almanya hükômetinden 

tiI1ıı mı von markı sadece kendi hesabına 

iki Günde Çekilen Piyangoya Ait Tekmil 
Numaraları Yazıyoruz .......... .,. 

Talih Kimlere GOidü ? 
-:- Ben Fransayı rçok!!~ ha)mıştı, yoksa ••• 

v F k ·• isaiyat vadisinden dışarı silyalı bir adamdı, dolandı-. erım..:. • at karşıda r gayef' k 
ıdare e~ilmekte -olan .. muaz-" çı amadı. Mata Harinin rıcıhk vesair cüriimlerden 

b. betbahthğından, zabitlere birçok defalar mahküm ol· ııi bll zam ır Alman ordusu Vlr·ı" k 
ken harbe devam iyi"' b. . lrfl medübiyetinden bah- muş, gtnçliğiade bayatını 

.. de .. 'ld. b ır 11 setti ve nihayet beraetini muhabbet telJillığile gerir-rıı il gı ır; . ar bin neticesi d y 

meşkuk oldukça~Fransa .. Al- ıste i. miş, uzun müddet zengince 
m~nya il __ e sulh aktetmelidir.ı: Divanıharbın yedi kişiden kokotları hrtıklıyarak yaıa· 
Dıyordu . . · milrekkep erkinı, yedi suale mış bir serseri idi. 

Ma.ta Hari 13 şubata ka· cevap vermekle mükellef Nasıl paıa olmuıtu .. 
d idiler. Divanıharp ittifakla Bolo paşa hazretleri, bı'r· ar l"Jtediği:ve~almak için.de L 

f k ı uu yedi ıuale " evet! " ce- çok macera ve mahldimiyet-ev • ide tebaliik"gösterdı•gv ı· b 
va ıaı VHdi ve bu da itti- lerden sonra, Pariıte bir 

~::~P:;:~ :ıamamdıştır. ~ata fakla idam kararı demekti. kolayını bulmuş ve Kafe 
-li' __ _,!man 8 çok sıkı Bu kuar ber taraftan Konserlerden çekilmiı kart 

• •!)J ır tarassut , altında" idi.' d k 
.ıtJ I Mata Hariniu tevk'ıfı·nden tas İ edildi. Hatti Cumhur fakat çok zengin Madam 
...ı, sonra mas ld reiıinden rica edilen af ka· .ın üller isminde bir kadınla 
iP :nanla; hif ·um 

0 uğuna ina- l'arı da verilmeili ve Mata evlenmiş, bu sayede Pariıte 
başında a. v~ldı. Bunların Hari ölilmle karıı ~ karııya birçok büyük ·mevkili insan-

I F aşı •rındau ve kaldı. larla tanışmııtır. ransanın en .. 
• ( larand maruf avukat· Bu kadın, kendiıini kur Madam Müllerin paralara, l'IJI" an olan M K 
Jt !•ardı B d · lünet ıuna dizecek olan mllfreze- senede üç yilz bin franklık 

seP rast . ld' .. u. a _ımcagv ız, her• . k b k b. b' . f d 
.j g [!' nın arflllDa ilyQ &r SO · lf lira a ayanamıyarak d"k)P e tgıne: ruz ıı--

r 1 
1 bedbabt'k d • ava 1 vel ğuk kanlılıkla çıktı, gözleri· bitince yeniden bir Snveyı 

ı•bl bir türlü!ta:d1.~~ m~sumiyetini ni bile bailatmadı. kanalı işi ortaya atmata 
d. IK ettıremedı·m ' B' · t .. M El k · 191 ... ıyor, hatta .. l . ... ır rıvaye e gore . enet arar vermış ve 4 de 

lı C• ,. d goz erı yaşarı- müfrezenin silahlarında sa- Mııır Hidivi Abbas Hı0lmı' 
S

AO Yor u. 
r- decP. barut olduğunu ıöyle- paşa Paristen geçerken M. 

Bestl ~' M t " t: * miştir. Bir anda patlı yan bir Kayu ile birlikte Bolo paıa 
iN~ r t 

8 8 
Hari, ilk tahkikat- dizine tüfek karşı,ıada Ma- tarafın~an bir ziyafete da-

dan sonra 14 Temmuz 1917 ta Hari öld&. vet edilmiı ve iş kararlaş 
zl e Fransanın üçüDc-u d" F k .. b .. l 

tııbarbı ıva· a at •• u . dedi kodulu tırı mışh. 
dı n· huzuruna çıkarıl- mea'ele hili unutulmamıştır. Umumi barbın ilanı üze-
b~ d~v~nıbabrp hafi olarak O zamandan beri kuvvetli rine bu iş bozulmuş, fakat 
ti ~ 1;aya akFtı; Mata Ha· kalemler [tarafından hakkin- dünün serserisi bir Bolo 
ı •nya, elemenk ve 111da bir çok kitaplar yazılmış, paıa olup çıkmıştı. 'P•nyıda Al 
şefi . man casus ve Mata Hui bir maılum Abbas Hilmi paıa arası 
fak:;·~~t- temasını itiraf o!arak göıterilmek istenmiş- lngilizlerle iyi olmadığı için 
biitün u un münasebetlerin, tir. umumi harpta Mıııra dön· 

" 

b bunlarla olan muha- Maamafıh, Miinihte rıkan memiş ·..re lıtanbula gitmiı-trelerin. " k Y 

Old .. ın anca aşıkane bir eser: ti. Bola da kendisini taki-ugu 'd ., 
bin f nu 

1 
dia etti. On beş " Mata Bari, [harp esna- ben lstanbula gidecekti. Fa-

rist '•ngın kendisine Pa- sında düşman arasında bu· kat Osmanlı hükümetinin 
e tediy · d . 

ve F esıne aır olan lunan bütün Alman casus Almanlar lehine barba gir· 
AL). ları tranıız telsiz istasyon- lırı arasında bir hattı vaslol- meıi üzerine bu fikrind:n 

ol araftnd . 
op 1ı1 lt·J . an zaptedılen muş, onlara para vermiş, vazgeçmiştir. 

, ıız hab . . b 
Y8 oı ıoruld .. erıne ne diyeceği emirler ;vermiıtir. Bunların 1915 te bir kolayını ul-
- biraz ugu 

1 
zaman; evveli raporlarını ~ Almanyaya gön- muş ve Almanya hesabına 

lı ıük· taıa ıyan Mata Hari dermiştir.'9" demektedir. çalıımağa başlamııtı. Al · 
Ubttfe: manlar bu adama 12 milyon 

Al- Amıterdamda bulunan Bolo Paşa mark vermiıler, münferit 
111811 

casu f" b · 1918 · [ b lb t · .. . · b bırnd s şe ı enım ama- senesı ıu atının ı 7 su o emın ._ıçın u para 
·i P•ra:r'ı b~na hükumetinin inci günB, Franaanın Oçüncü ile Franıanın en büyük ga· 

f iıteın·y ~ bır hediye vermek divanıbarbinin kararile bir zetelerini satan almağa me-
ru 1 K ışt~r. Cevabını verdi. düzine askerden mürekkep mur etmişlerdi. 
O 1' llı•d C~dısine reddi kabil ol· bir müfreze, Franıaya hıya- Bolo paıs., o zaman: sata· 
ı,ı5 "1ıt~g~ve~aik göıterildikçe net töbmetile birisini kurıu· lık olan Journal gazetesini 

ti d ı~arı asabileımiş, bat na dizmittir. almıı, fakat bir gün üçüacii 
elıcesi b Bu adamın ismi Balo pa · divanıharbın icra zabitlerini ... bulun oe arcketlerde .dl llJllllJ. A muştur. fa ı • kapııu önünde bulmuıtur. 

. vukat ve • k Ne için pafa idi? Ve ban- Bolo paıa divanıharp 
'Clunct'in :şı 1 

olan M. gi devletin~ paıası? önünde : 
fi/.~] nıudafaanamesi Bolo paıa!. Aslen Mar- - Dıevamı Yann -
I >ii ıı , .. l L1.. --;:---::--::-----=---=-----------=~= -----

• c ·~ ll 11 il ll ,_ -
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hrih' d unusani 1935 
ııcı& ıo e S h 

••nda ar a vza 
nııı H•lk· "AReyiicn vrr DER JJ\ 

hut F, laıanyayı ya 
ransay · . 

IOMMM 

diye ı ısterız ,, 

• (l ltıtiba.~ey verecel<tir ~~d~ taartwmpm 
ı ı 1 t intiha at~ bjtaraf bir ac.~;n~ 
ı1ıır1 te p hukuaıeti ida 

ı: c~ccck t ir. Alman 
.. , fıcnd 'd ~ -
latih I CQ d~bşeth 

J'll 11 - ap propaganda 
rRına ~aşlamışlardır 

1' L esmırniz b 
ttı •epJe ~ u se 
ktlr' iL- • • 13 Kanu:ıusani 

'-tıbıne k d ........... ~-
ı •dilerek a ar tanıim 

la~ basılmış ve 
gıtıloıı• b A O 

ı•- . . " ususı bır 
9'Vl1t11 ~ • 

(file . gosterıyor. 
•mın sold k. k r Teşrin a 1 ısnJI Dor ber ~bJtımmung nod) 98 (agı 

it . cvve 1 tarihli 
vıın Y•prağını, sağdaki kısmı da ıoa 

toıs 
tOMMTA4 

~it JDOlltrı aıcııı trımMi e.ı uıı• INlltıı *' Jttı*t 
llolr lliır »OflrR ııldıt ~lnıt Un6 .fi*r lllt ....... 
Stieh~ - atırı u.rr 111tt 11tttn .ır ınıltr ._. .._ 

••Slıın•n ı..,ıtu~._ ........ 

200,000 Lira 
9880 

25,000 Ura 

19210 
1828H 
20352 
21413 

190~)2 

9 [ •>3•> 
- - ;.J 

lH837 
21351 

1880() 
2119() 
21f188 
21271 

16691 16809 16897 16965 
1723~ 17294 17499 17841 
18148 19125 19138 19268 
19274 19322 1950~ 20054 

11339 22263 2a561 2a5HO 
23018 22t>50 22H02 

20839 21541 21829 21869 
22086 22527 22622 23053 
23068 23405 22311 23321 
23613 23792 24468 24928 

Bu tertihin sonuncu ke
şidesinde hiy bir şey kazan· 
mıyan onda bir biletlere 

20,000 Lira 235ıı 53288 225oH 
~53 50,000 liralık ikrami_ye~·i 
~ kazanan numaralar birer buçuk lira amorti ve

rilecektir. 

15 000 L• 410 856 1091 1137 , ıra 11s4 1315 2005 2156 Talihi Yaver 
91 1 1 2825 3456 3664 3696 Olanlar 3726 3747 3939 4519 

10,000 Lira 4531 4888 5011 5452 

21820 
5473 5677 6003 6179 
6237 6296 6312 6574 

Biiyük ikramiyeyi Çullu 
o~hı hanında makinist Mevlüt 
efendi ile Ali ve <.,ako 

5000 L• 6589 7064 7156 7316 
ıra 7841 7983 8430 8611 

efoııdiler, 

Bu bileti piyango ba· 
yii Ali Kemal Bey sat-

5563 8946 9138 9158 9436 
9861 9927 10084 10135 

mıştır. 
15 hin Jirayı da }Jşrofpa-

2000 L• 10233 10283 10496 10551 
ıra 10849 11096 11133 11161 

10990 - 23435 11944 12813 12896 13241 

şada 1.'erenniim soka~ıııda 
oturan Hiisamettin beyle 
I?atma, Zebra. Hava hanım
ların miiı~forek hileti, 

N 1 l)ı·ıetler·e 13283 13923 13992 14065 
umara ı 14335 14406 14527 14550 

10 bin lirayı Kasaba hattı 
bagıtj moınnru Abidin bey 

isahet etmi~tir. 14929 15342 15611 15728 kazanmıştır. 

ısooLira Kazananlary ••e•n•i-t·a·t·b-ik-•ml!lllle•v·k-ii•n•e-g•e•ç;. 
980 1116 1596 9255 

9735 ı 1236 12595 15211 kabuklu yumurta ihracatı 
19893 20448 

ıoooLira Kazananlar Nizam~amesi 
146 1071 2813 3865 

5369 10479 14728 18347 
20007 20294 20597 21~93 
22030 22694 23932 

200 Lira Kazananlar 
301 712 976 1068 

1381 1557 1821 2396 
2527 3250 3377 3491 
3514 3524 4064 4126 
4554 5521 5586 5829 
41467 6486 65tJI 6685 
6792 7058 7913 8039 
8251 8401 9275 9915 

10464 10851 11383 11413 
11569 11647 11659 11808 
11860 12749 13324 13352 
13422 14310 13371 14540 
14649 14923 15714 15765 
1635~ 16927 17258 17263 
17503 18445 18979 19094 
19742 21690 22097 22160 
22280 22722 22876 23185 
23204 23441 23756 23915 
23942 24096 24909 

70 lira kazananlar 
169 265 642 
647 1384 3155 

3306 3461 3977 
4579 4876 5537 
5650 5725 6164 
6980 7658 7906 
8229 8405 10097 

10308 10826 11284 
11308 11522 11659 
11739 
1~510 12508 12182 
11947 13860 13301 
12H93 12596 14709 
15605 14250 13866 
l.4116 1500(, 15414 
14755 16255 16193 
15904 15807 17780 
17589 17129 16990 

-3-
.Madde 20 - Kontrol otlilen mal komisyonca bu ni· 

zamname hiikiimlerine mutabıl, gfüiildüğü takdirde yu· 
murta sandıklarının iizerine kontrol edilmiştir ibaresini 
havi numaralı bir etiket yapıştırılır ve ilıracatçHıoa bir 
kontrol sertifikası verilir. 

Madde 21- Giimriik idareleri vapur ve şimendifer 
kumpanyaları kontrol etiketini lı !wi olrnıyau Kandıkları ihrac; 
için kabul ecleme:der. 

Madde 22 - Muayene f nrihinıleıı itibaren yedi giin 
zarfında tahmil ,.e Revkedilıııiyou yumurtalar ikiıwi bir 
muayeneye tabidir. 

Madde 23 - ~andığın iizerine yapıştırılacak etiketler 
ve verilecek sertifikalar •koı ·anlı \' 6 sıra numaralı defter-• , . 
}erden koparılır. Koçanda kaLrn kısımlar malın rıev ı, AI· 

nıf ve mıktarını, günderenin ismini ve markasını ve mu· 
ayene tarihini ihtiva ederler. 

Madde 24 - Etiket ve sertifika masrafı olarak ilıracat

~ıdan büyiik sandıklar ba.,ın.a be~, biiyiik sandıklar ha~ına 
on kuruş iicret alınır. 

Madde 25 - Etiket ve sertifika Ocretinden hasıl olacak 
paraile kontrol heyetinin Türkofiıçe teıpit olanacak ücretlui 
ödenir Yegeri kalan k11mı Tiirkofisin iş'arı dahilinde yumurta 
ticaret ve ih,acatının inkişafına hidim huıusata sarfedil· 
mek &zere mahalli ticaret ve sanayi odasına tevdi edilir. 

Madde 26 - KontroJ ko niıyonu kararlarını ekseriyetle 
verir. 

Madde 27 - Kontrol komisyonu ile ihracatçı araıında 
ibtillf zuhurunda Türkofis Şubesi olan yerlerde Türkofis 
olmayan mahallerde ticaret ve sanayi odarı tarafından bu 
hutuı için tayin edilecek bir memuruc. riyaseti altında 
mahalli ziraat fen memuru ve Türkofisia veya ticaret ve 
ıanayi odalarının ihracatçılar arasından seçeceği bir mü· 
me11il:komisyon halinde toplanarak münaziünfıh olaa ma-
lı azami yir.mi dört saat içinde tekrar muayene eder ve 
ibıraca salib olup olmadığı hakkında nihai surette karar 
verir. 

. . 
Madde 28 - Bu nizamnameye muhalif hareket edenler 

1705 numaralı ticarette tağşi~in mer'i ve ihracatın mura· 
kabeai ve korunması hakkındaki kaaun mucibince cezai••· 
dırdır. Kanuni takibatı. esas olmak iizre nizamnameye 
muhalif hareketleri görülenler hakkında Ofis veya ticaaet 
ve ıanayi odaları tarafından bilifı Hbit oluncaya kadar 
muteber olmak llzre zabıt varakası tutarak Tilrkofiı veya 
ticaret ve sanayi odaları yoJile müddeiumumiliğe verilir. 

Madde 29 - Ş6rayı Devletçe görülmOı olan bu nizam. 
namenin hlikümleri, neıri tarihinden kırk bet gll• sonra 
tatbika batlanacaktır. 

Madde 30 - Bu nizamname hükümlerini tatbika icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

-SON-
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IZMIR PuSTASI 

Guruo 
Birincilikleri 

Göztepe kalecisi 
lanarak 

oyunun başlarında sakat-
1 

sahayı terketti 

Istanbul, J 2 (A.A) - Tür
ldy şampiyonas1 grup maç· 
lan: 

lstanbul grubu: 
Bandırma Balıkesir 3-0, 

lstanbul - Çanakkale 6 O, 
Bursa - Koca el [ 4- 1. 

..... -...... 
Saha 

Oıııııa giinii, havanın ~·ağ
murlu olınaınna ragıneıı 

gerek ,Ahıanc:ak ve gerek~e 

Halk Rahalarında futbol 
ına<;ları yapıldı. 

Bozuluyo 
Uşak grubu: 

Diiukü Rpor faaliyetinin 
(ln nıiilıiıni .Ahıaucak Eıalıa · 

sıııdaki Altınordu-Oiiztcpo 
karşılaşnıru.ıı idi. Onırınrı 
tokrıik cihetini yazmadan 

oYvol derhal kaydetmek lii· 
zıımuııu lıifı ~ediyoruz ki bi· 
ziın A !sancak sahası bozul· 

muştur. Bn gidi~le bu Aeııo 

lik ıırnc:lannıla ya~mnrlu 
giirılerde hir çok ma~larıu 
tehir ediler.~ğine ~ahit ola
cağız Aliikadarlar bu saha 

işile ıne~gnl olmazlarsa 
Tiirki \'e'de ikinci gelen l,j. 
ricik sahamızı elimizden 

kaybet.mi~ olacağız. IDiinkü 
maçta oyununlarıınız ça· 
murdnıı tanınmaz bir hale 
golmi~lordi. 

Nihayet bir hazırlık maçı 
olau lın karş1lll~maıım tek
ııik <ıilıeti ~ııdnr: 

Saat 16 20 de hakem İz · 
miıpordau Sabri bey. Oyuna 
Göıtepc başladı. Altuıordu 
aleyhine koı ner neticesiz. 
Mukabil Altınordu akınını 
Hakkı kesti. Dakika 5. A 1-
tınordu akında. Göztepe ka · 
lecisi Mahmut r çıkış yapta. 

~ Alhnordu mnhacimi Tevfikle 
çarpıftı. Kaleci topa hakim 
olamadı. Altınordu muha· 
cimleri boı kaleye topu ıo· 
kamadılar. Kaleci yaralandı 
ve derhal sahayı terketti, 
haıtahaneye kaldırılarak 
panııman yaptırıldı. Yerine 
Muammer girdi. Biraz ıonra 
kaleci ile çarpışan Tevfik te 
ayağı incind~ği için çıktı, 
yerine Cemal girdi. Bu çar
pıımada Göztepe aleyhine 
penaltı vardı. Verilmedi, 
yahut görülemedi. 

Altınordu akında. Mazhar 
kaleci ile karşı karşıya, ata
madı. İkinci şütü kaleci 
tuttu. Altınordu kalesinde 
Sabahittin yok. Devrenin 

dokuzuncu dakikası. Üıtüste 
akın yapmıya başlıyan Göz
tepe gol yapamıyor. 'Altınor
dunun mukabil akını avutla 
neticelenİ)'Or. Dakika 14. 
Gpztepe soldan akında. Ka
leci.zaviyeyi kapattı. Fuadın 
şutu kalecinin [elinde. Bun
dan evel hakemin düdüğü, 
ofsayt. Akınlar f karııhklt. 
Tribünlerde yükselen ıeıler: 
(Göztepe buıene mühim ola
cak bilesiniz]. Sabanın ça
mur~olması oyuncularda kılık 
kıyafet bırakmadı. Dakika 
22. Göztepe sağdan akında. 
A bbaıın bir pasını Fuat 
solaçığa veriyor, solaçığın 
vole bir vuruıu Altınordu 
kaleıinia direklerini yalıya· 
rak avut oluyor. 

Göztepe sağdan ikinci bir 
akında. Abbasın şütü avut. 
Göztepe merkezden hücum
da. Muzaffer güzel bir pas 
verdi. Fuat topu kapacağı 
sırada ayağına çelme takıldı . 
Bu penaltı da verilmedi ve· 
ya görülmedi. Top kornere 
çıktı ve bir kaç saniye A 1 
tınordu kalesi önünde tehli· 
keli sı•rette dolaştı. Nihayet 
sağdan Abbasın bir şande
lini tutmak için kaleci çıkış 
yaptı. Kaleciyi atlatan Fuat 
topu durdurmadan A ltıncr
du ağlarına taktı. 

Cemili hafta görüyoruz. 
Top san terde oyun başladı. 
ikinci Göztepe akınında bir 
sıyrılış yapan Fuat kaleci 
ile karşı karşıya, Altınordu 
kalecisi muhakkak bir golü 
kurtardı. Göztepe sıkıştın 

yorsa da buna hakimiyet 
denilemez. 

Dakika 29 .. Hiç bir şey 
yokken hakem Göztepe 
aleyhine bir penaltı verdi. 
Adil beraberliği temin etti. 
Altınorduda Arslan çok iyi. 
Sol açık Hamdi hiç yerinde 
durmıyor. Bir aralık top 
Saidin ayağına geçti. Bütiin 
Göztepe farlarını Saidin 
karşısında gördük. 

Altınordu akında . Top 
Mazharda. Tribünlerde ~es
ler: [ Bravo Allahhk J 

Dakika 39. Göztepe aley
hine ikinci penaltı. Adil 
ikinci golü de yaptı. Bir da
kika sonra soldan inen 
G6ztepeliler bir şut çektiler. 
Kaleci yattı elinden kaçırdı. 
Küçük Seui topa dokunu
verdi. Beraberlik. Top san
terde Oyun başlar, başla
maz, Sait aldığı topu ıahsi 
bir hücumla Göztepe ağla
rına taktı. 

Devre sonlarına doğru Al 
tınordulular akınlarını sık 
laştırdılar. Galibiyeti tahkim 
etmek istiyorlar. Göztepe 
ise beraberlik yapmak isti 
yor. Fuat bir fırsat kaçırdı. 
iki tarafın geyretlerine rağ
men vaziyet değişmedi. 
Devre 3 2 Altınordu lehine 
bitti. 

Devre arasındaki 
batta Sait, Cemilin 
tedavi ~diyordu. 

İkinci cleYrc: 

istira 
ayağını 

Altınordunura hücumu Gö.ı· 
tepe def ansın dan geri dö· 
nüyor, mukabil Göztepe 
akınında top Altınordu kale 
direklerinio üstünden avut 
·oluyor. 

Dakika 3. Göztepc sağ 
dan iniyor. Abbasın şutunu 
kaleci kurtarıyor Bir Altın
ordu akınında Saidin şutu
nu da Göztepe kalecisi kur
tardı. Akınlar ilk devredeki 
gibi miltekabil oluyor. Her 
iki tarafta fır1atlar kaçırı-

yor. 14 ncü dakikada Altın
ordu sol açtğj Hamdiı gene 
bir fırsat kaçırdı. Dakikalar 
geçiyor, top sersem sersem 
ayaktan ayağa dolı:ışıyor. 

En faz'a Altınorduyu akında 
görüyoruz. ilk devrede beş 
gol yapılmasına rağmen bu 
devrede 20 dakika olduğu 
halde gol yoktu. Sait müte
madiyen kaı şısındakileri .._t. 
Jatıyor amma golsüz oyunun 
sonlarına doğru tribündeki 
(esafi idıiıanı)nın bir araya 
geldiklerini görüyoruz. 

Vııthol hoyeti reitıi l\lu~
tlf'a hor: 

- Altınonlulular kombi· 
nezoıı yapıyorlar. 

Diye arkada~·arına iıalıat 
verirken .A ltrnordu dcirc.liin · 
c ii goliinii de yapıyor. Ar· 
tık gı\Jibiyot tnlıkinı udil

nıişti. Do' ro hitmesine ı;oy
r ok saat var. Oüztlıpo akın · 

tin. Altı ıwrdudarı A r~laıı 

mulıaJ..kak hir g-o!o maııı 

oluyor. 
])ukikn 23 .ı\ Jtıuord ıı 

aloylıiııtı l'irikik. Notİl'ORi:'.. 

Dakika 24. Vt1<.lat ih~tiiı'to 
ild l'u ısat knı:ırıyor, Oyu-
111111 b i tmesiııe 7 da1' ika 

var. Ortalık karardı. Hak
kının bir R,ntu tlire~i yala· 
dı. Soıı tlnkjkalarc.la Altıııor· 

lımir Uşak ::S._O, Aydın· 
Denizli 4-1. 

Konya gurubu: 
Konya-Afyon 4 O, Anka· 

ra Eskişehir 3-2 
Trabzon·Gireson 2·0 
Ankara 12 (A.A) - Tür

kiye birincilikleri için ihzarı 
mahiyette olarak yapılması 
futbol federasyonunca te
karrur etmiş olan gurup 
müsabakalarına bugün her 
tarafta başlanmıştır. 

Antalya grubu hakkında 
geç vakta kadar telgraf gel· 
mediğinden diğer mıntaka-
larda elde edilen neticeleri 
aynen veriyoruz.Favori olan 
yani galebelerine muhakkak 

, nazarile bakılan takımlar 
umumiyetle galip gelmişlerse 
de Balıkesrin 3-0 gibi mü· 
him bir farkla Bandırmaya 
yenilmesi günü l büyük sür· 
ıizini teşkil etmiştir. 

Bandırma · şampiyonı:nun 
bu muvaffakıye ti şayanı ka · 
yıt bir hadise addedilmek 
ıcapeder Istaobul maçla
rında Beşiktaş 1'endi saha
sında Çanakkalelileri bida
y~ttenberi oyununu kabul 
etlirmeğe mecbur etmiş ve 
maçı beklenildiği gibi 6 O 
kazanmışt:r. ---. ---

du heşi1wi golii de kaydetti. Altay - A ltınordu 
'rrihiiulcrdo heyecan <:ok. 
1J'arnffarJrır Rinirli. HakC1 me Hazırlık ~açı 
Lağırnıılar var. Oyıın lıit· Haber aldığımıza göre 
mek für.ero. A ltınord u :ıley. önümüzdeki hafta Altayın 
hiuo penaltı. Hava ıyll'e Türkiye şampiyonluğuna gö-
kararmı~tı. Fuat takıuıınrn türeceği tam kadrosuyle Al· 
3 iinc ii ,.c ftonuııı:n guliiuii tınordu takımımız arasında 
yapıyor. Oyun 5-3 Altmor· heyecanlı ve hazırhk mabi-
du Johino bitivor. yetinde bir maç yapılacak· 

Salın ~ok c;~murlu oldu · tır. Altayın yarın akşam 
ğn için ııenaltılar cla <;oktu. avdetinden sonra kat'i va-

A. Ç. ziyet anlaşılacaktır. 

~iZMiRSPöR'''''" 
Saha isi yeniden canlandı 
Gecen sene, lzmirspor -

Fenerbahçe Türkiye şampi
yanluğu maçındaki saha ha
sılat., umumi merkezin ka
rariyle, Talebe çayırını saba 
haline ifrağ etmek üzre h· 
mir.spor kulübüne tahsis 
edilmişti. Saha hasılatı olan 
iki bin küsur lira, o zaman 
Fırka reisi bulnnan Hacim 
Muhittin beye teslim edil
mişti. O vakıttanberi hiç bir 
faaliyet göremediğimiz bu 
saha işi, İımirspor yeni ida • 
re heyeti tarafından tekrar 
canlandırılmıştır. 

Haber aldığımıza nazaranS 
kulüp idare heyetinden Ad
nan bey Fırka reisimiz Avni 
Doğan beye müracaat ede
rek kulüp parasının kulüp 
emrine verilmesini istiyccek-

• tir. 
Para şu bir kaç gün için

de alınarak sahanın duvar-

/:mı ir.-rı,or kuliibii ve:.neda tı 
Alınıet Celal bey 

larına sarfedilecektir. 
lzmirspor için pek ehem· 

miyetli olan bu ıaha işinin 
halledileceği memnuniyete 
şayandır. 

-Altay Galip 
Uşakta yapılan gruo biriıı' 

liklerinde şamoiyonuoıd 
Uşak şam..,iyenunu 3-0yend1P1~ 
Uşak 13 ( Teliraf ) - Grup birinciliklerine 

günü baılandı, Çekilen kurada lzmir §ampiyonu 
~aric 
1"1cua 

itip 
lbti 

Altayrn bugiin karşılaşacağı Si;ke Takımı • g 
takımı Uşak şampiyonile ve Aydı!! mıotakası şa~~ ~: 
Söke taktmı da Denizli takımiyle karştlaşblar. lzmır" 
maçı çok heyecanlı oldu. Saha yabancılı&"ına ve es•• a:~ 

• 
1 

.. I 

Altayın ycndigi Uşrıl. Tukımı 

rosunun nokaanhiına rağmenlzmir şampiyonu çok gU•,ı 
oyun ıöstererek Utak ıampiyonuvu 3 - O yendi. 

Söke takımı Denizliyi yendiği için yarın Hbugün ) 
şampiyonu Söke takımiyle finali yapacaktır. 

HifkiVfflk.i8rl 
Eşrefpaşa 4·0 Bayraklıyı, TürkyurdtJ 

Hacıhüseyinleri mağlup ettiler 
Cuma giinii llalkeTi lik· 

lerine lıarnretlo cleTam' edil
di. Ügleden evvel Altınordu 
küçükleri ile HiH\l takımı 

araınuda lıusmıi bir mac; 

yapıldı Te A ltırıorJn k ii<;iik· 
lt'ri 4 - 0 galip geldiler. 

Lik ma<'ları , 
S·ıat 11 do re~mi maçla

lara ba~lanılı. Ha"ıhii Reyin

ler- Tepecik arasrnda baş· 

lıyan ilk ma<;ta Tiirk Yur

du takımı 2-0 galip g eldi. 

Bn ınaı; ı miiteakip Bayrak· 

lı-E~refpaı:a takımları kar· 
~ıla~tılar. ~ Oyunu 9 Eyliil
den •Kemal bey idare fdi

yor<lu. E~refpa~a giizel hir 
oyundan 11orıra mac;ı i-0 
g ibi iyi bir f&\l'kla. kazandı. 

E~refpa~adan Kemal hermıı
tat ı;ok iyi idi. 

~on man Turan- !I ~Y· . . 
Jiil arıuunda ha,ıamı~tı. 
Yagınur doJayuıile hakem 

Behliil bey oyunu tatil 

mecburiyetinde 

miisahaka da neticele~ 
Yağmur dolayısile 

tay-.\ltınordn ltalf 3 
ma<;ı da yapılamadı./ 

••••• 

Halkevi S 
Şube.si 

Halit, Danyal ~e 

beyierden iahilil ede0
1 kevi Spor şuİ>eıi azilılı 

Halkevi idare he1 
San'atlar mektebi ji 
tik muallimi Kenallı 
mektebi jimnastik r 111 
Gazi Kemal ve hilelt 
şubesinin avcılık lı 
çalııan Ziraat bank,,. 
murlarından Kemal 
tayin edilmişlerdir. 

Umumi katip Deaıit 
ve mutemet Ahmet 
beylerin iştiraki il• I 
şubesi ilk toplantısı~fl 
niden, aralarında v•S1 

ıimini yapacaklardır· 
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SON DAKiKA 

arıunun Cenazesi .... ~~~~~~~~~~~~~ 
yısının tahmininde güçlük çekilen bir halk 

kalabalığı tarafından kaldırıldı 

:M· Dumerg· Nutuk Söyledi 
Pır.ıs 13 [Radyo ıerviıi]- Şeni MarsiJ· 
ıuıkaabnın ihtiyar kurbanı F · . ransız 
cıye nazm müteveffa M.IBartu'ya re-

Merasime baılanırken müteveffa M. Bar
tunun Kabine arkadaşı ve şefi Baıvekil 
M. Dumerg büyük bir heyecan içinde 
hazin bit nutuk irat etmiştir. ~mhurun emriyle (milli ceaıue) ~layı 

ıp edilmittir. 

btiyar diplomatın cenazesi öğleden son
ıaraydan alınmıştır. Cenaze merasimi 
kıının tabınininde güçlük çekilen bi; 

M. Dumerg teessürünü, hazan baıını 
öne eğerek gizlemiye çalıımıı, M. Bar 
tunun cihan 8ulhu için meydana getir· 
mek is~ediği eseri hatırlatarak, müteveffa· 
nın 40 senelik şahsi dostu olduğunu ıöy 
lemiştir. M. Dumerg nutkunu ,u sözlerle 
bitirmiştir. 

kalabalığı tarafından kaldırılmıştır. 
aze nıeraa· . d F J t ımın e ransanın tanınmış 
e adaınları, ecnebi ıefir ve lronso 

ar b' 1 
un' me us ar ve yüksek rical hazır 

muıtur. 

- •M. Bartunun habrası Franıızlar için 
bir timsal olarak daima hatırlarda kala-

olar Katillerin Dosyası 
~ıecek mi? 
a~agton 12 (A.A) Ayin- Frasız Adliye Nazırı Dosya· 

. Bukley reisicumhur d 
~::~e~eile görüşaıü,tnr. a Noksanlar Gördü 
J • ş esnasında para Puis 13 ( Radyo ) - KatiJJer hakkında hazırlanan tahki· 

e eıı mevzuu b b ı k d dl k d 1 · t~r. M. B ki ~ .•o - at osyası A iye nazırı tarafından tetki e i mıt ye bazı 
• nokt . u ey reıııcum noksanlar görülmüştilr. Dosvanın en kısa bir zaman içinde 

~iu aı .nazarının ne ta!?lamlanması içi i emirler verilmiştir. 
nu •oran gazetecilere 

::. b~kluud• bir fey söy 
ıni~ıtır· '! alnız dolar kıy

lc Yenıden dlitOrülme 
~ Anıaın daima mevcut 
trllllu beyn ile iktifa et· 

r. 

})~r~.ketleri 
h 

tnkn :atısların 
ll 1" ' asası sutluı·· .. ' . 

Uzüm 

Kabinenin istif ası 
Fransa nazırlar meclisine 

Reisicümhur riyaset edecek 
P riı 13 l Radyo ) - M. edeceği haberleri daha kuv-

Bartunun cenaze merasimin· vetle söylenmeğe baılanmış-
den sonra kıbine içtimaa tır. K•binenin istifa edeceği 
davet edilmiıtir. Kabinenin yeoi kabine teıkilinin reisi 
bu gtce geç vakit içtima cümhur tarafından tekrar M. 
etaıesi kuvvetle muhtemel Dumerğe terk edileceği yu-
dir. Bu içtimaı müteakip M: kandaki habere ili.ıe edil-

Alber Lebrun'un riyaset ede mekte~ir. . 
ceki bir nazırlar meclisi iç- Y enı kabın eden M. Alber 
tima edecektir. 'Bu ikinri Saronun hariç kalması ve. 
içtimaı büyük bir ehemmi· hariciye nezaretini M. Her-
yet atfedilmektedir. yonun deruhte etmeai akla 

P .aria 13 (Radyo) - Son gelen en yakın ihtimaller 
dakikada, kabinenin istifa arasındadır. 

Cinsi K. S. K. S. - - -Buğday 3 95 4 50 
Arpa 3 25 3 25 
Bakla 5 5 
Burçak 3 87 7 87 
K . Ceviz 12 12 

Remzi beyin 
Cevabı 

lzmir Müstahsili 
-Baıtarafı s inci Sayfada- lzmir ihracatçısından Açık-
bir evin diğer evi Yurmak DA A d 
için bu gibi cidtll hesap ve ça av acı ır 
tahminlere istinat etmiyen Topçuoğlu Nazmi Beyle devlet :maliyesi arasındaki 
g(5steriş satışlarına tabi ol- Şerif z•de Remzi Beyin mü yol bir adımlık bile değil-
maz. nakaıaaı hakkında Burhan dir. 

Bunun içindir ki Nnzmi Asaf Beyin 12 Teşrinievel Topçuoğlu Nazmi beyin 
beyin piyaça ile ·oynıyorlar tarihli "Hakimiyeti Milliye" bir iddiası, Şerif zade Rem· 
ve müı:ıtahsile zarar veriyor- arkıdaşımız da " lzmirdeki zi beyin bir müdafaası, Ba-
lar ı:ı<>zii varit değildir. Pa- kavga ., başhğile yazdığı ya• ladur efendisin acayip bir 
raaı bol aklı az bir çılgın ııyı neşrediyoruz: macarası arasında, müıtah-
meeel! bu sene Nevyorkta lzmirdeki kavga silin de bir davası var. Bun· 
iki sent daha aşağısına incir 

b d Şu .lraıarda lzmir gazete- ların buıui bir heyet tara· sabaydı bununla ura a hk'k. 
· d. b Jk" lerı· memleketı·n rok mühim fından tetkik ve ta ı ı, fiyat dü~mez, şım ı e ı T 1 
k k l bı·r mesel"'si etrafında geni!ll Ege mıntakasının iıtihsal, iki kuruş daha yü se o ur- ... ... 

do. neşriyat yapıyor. Iacir ihra- kredi, ticaret ve dış ticaret 
8imdi Nazmi beyin balı- catı meıelesinde ,kooperatif- işleri hakkında devletin çok 
' · - çi esaaı müdaf a• eden Topçu eh~mmiyetli ipuçları elde settiği müşterinin 1şıne ge-

liyorum. Nazmi beyin gücü- oğlu Nazıni Bey ile liberal ti· etmesine yarıyacaktır. b'llir-
ne giden küçük parti 1933 careti müdafaa eden Şerifza- de öyle ihracatçılarımız var 
senesinde gönderilmiştir. de Remzi Bey arasında şid- ki, kendilerini finanıe eden 

detli bir münakaıa baılamış- d d .. ·ı Ben Nazmi beyin bu müş- müesseseler lzmir e egı 
teriyi bittahsis tesahiibiinü br. Şerifzade Semzi Beyi, meseli Jngilterededir. Fakat 
bu güne kadar bilmiyordum. Nazmi Bey, incir fiatlarımızı finanse eden yabancı mü-

h .. b.. Amerikada düıürmüş olmak- essese, finanse ettiği ihre-Ve yine de tesa u un veç· Ja itham eylemektedir. Bu k 
hini bilmiyorum. .Nazmi catçımızı, masasının arıısı· 

iıte, Remzi Bey namına ilet na oturttugu mürakıplerle bayin makalesi üzerine ev- d B ı 
G rolünü oynıyan a am, a a- k"ntrol etmektedir. Öyle ki, rakıma baktım. eçen sene d Ef d. · · d t t ... 

ur en ı ısmın e op a - fiatların dücürülmesine, ıa-beni m miimessilim bunlar k. b. ·h t d ... 
mış eı ı ır ı raca çırnız ır. yet bu mevkiden bir ihra-

için benden bir fiat istemiş, Bu acayip tüccar ki, lzmirin · 
catçımız sebep olmuı göziı_-

verdi ği m fiatı yüksek bul- incirlerini satmak üzere git- küyoua, fiatları düıilren bı· 
maşlar ve ben işi alKmamı · tiği Amerik•da ötekinden zim bu ihracatçımız değil, 
şım. berikinden beş dolar dilene- mal tiatlarını ve mal ıevki· 

Sonra mevsim gelmiş o cek kadar çaresiz kalmıştır . yatını bizzat Izmir ihracat 
kalitenin vaktile istedi~im Eskiden °0 milyon iken bu evindeki masa başına oturt-
fiattan aşağı yapılabileceği- gün ancak üç milyon liralık tuğu mürakıplerle idare e· 
ni görmüııüm veyahut batı- değerle satılan en mf1bim d b l k tl · 

Y mahsullerimizden birini beş en ya ancı mcm e e erın 
rıma gelmiş. Bu iş için ithalat müe!'seseleridir. Ve 
"U fiata henüz açık olup dolarlık cep harçlığına muh- d d' 
Y taç kalmıı bir adamın kalkıp bizim ihracatçılarımız e ı · 
olmadığını miimessilime tel· Amerikahlara pe!llkeş çek- ğimiz kimselerin çoğu da, 
g rafla sormuşum. Oevaben ... b 1 b 

mesi, hem on milyondan üç bu kadar eli kolu ağ ı, u 
bana yüz kutu gönder de- milyona nasıl yuvarlandığı kadar tabi ve bu kadar me· 
mi~, ben de sonunda bn mızı hem de ihracatımızı ne mur insanlardır. 
küçük partiyi g()ndermişim. kadar hazin ellere tevdi et- lzmir gazetelerinde bu 
'Bununla beraber mevsim mit olduğumuzu göstermek- mesele hakkında ıütiln afi· 
sonu fiatiyle daha evvelki tedir. tun irhamlcır, vesikalar, mil-
tarilıl~rin fiatları kıyas ol.u· Bugün, lzmir'de, milstahsil dafaalar, mukabil itham ve-
nam1yac'l1tındsn bu da; de- ile ihracatçı karıBıkM~fıy.a ge!· kisaları çıkmatadır. Fakat 

" miş bulunuyor. c ir ıaçır meı,-
ğil ticcari heRaplara, hat- elesi yoktur" diyen fakat ih- bunların içinde bitaıafça bir 
ta Nazmi beyin koymak racat itini Baladur efendilerin bir fikir edinmeğe imkan 
· t d. n-· • k 'd ı b'l yoktur. Gazete mnnakaıa· ıs e 16 1 acaıp aı e ere ı e marifetiyle bugünkü vaziyete 
bir taarruz teşkil etmez. ıokan ihracatçılar karıısında, lan ne kadar geniş tutulur· 

. B. u müşt.e.rinin 1.933 sene- müstahsil (oiçbir memlekette sa tutulsunlar, muntazam bir 
l ı b tahkikat yapan herbagi bi · aı.nın a~ı ışl?~ ~e ınce, e· görülmemiı birşey) . ihracat 

nım 1 l .. matı taraf bir heyetin vereçegv ı mumessı ımın ma n. • itinin mecbu.rikooperatifler v.a-_ 
d 1t 1 ı b l h il hükmün yerini tutamazlar. o6 rn v~ya y~n ış .. o .. a. ı ır: 11tasiyle bıran evvel a ını 
H .. areketımdekı hıısııuuıyetı ı'stadikten ba•ka "ihracatçılara Şurasını yalnız kaydat-

.. ... mek lazdır ki, lzmir müstah· gosterecek olan muhabere hayır dua etmemize imkin 
T .. k .. sili lzmir ihracatçısıdan bu-ur ofisin tetkikine her gun yoktur" gibi gayet manalı bir d 

k l gün, açıkça davacı ır . ~~· tır. Bunda . hatta ası söz sarfediyor. SAF' 
ışın oldukça. bır kısmını E bü ük ihracat mıotaka- BURHAN A 
fiatımı vaktiyle yüksek tut· nb il~ b 1 b. ahsulu" 

mızın e ı aş ı ır m 
toğnm için kaybt'ttiğime etrafında ve aıilstahsil ile ih 
kanaat getirebilirler. racatçı arasında birden bire 

Ben hiç bir iddia ve is· patlak veren bu divi, hükô
natta bulunmadım ve bu· metçe geniş bir tahkikat ya · 
lunmıyorum. Böyle ticari pılmaaına vesile teşkil edecek 
iş.lerde. böyle sözler ~«>ylene- kadar milhimdir. Çünkü üzüm 
bılmesrne akıl erdıremem. h I" n. u"n de degv er fia-
F k t "~ . b . . tl ma su umuz 

a a ..ı.' az mı eyın ısna a- 1 .. t h ·ı · · 
• • • T hna satı maıı ve mus a ıı ımı 

rı. kbarş~sın.tdlad. ıslterım k~ N afz. zin maliyet fiatını temin ettik 
mı eyın ı ıa arının ınsa - k f k 
Enzlığına bn üçüncü misal ten sonra yıllı na_ a a11n! 
d ·· .. .. d r 1 k "I ·· çıkarmasa borçlarını odemesı e oçuncu e a o ara o çu • 
olsan ve devlete olan vergi miikelle· 

· fiyetini eda eylemesi hep 
ŞERİF REMZİ ayni ihracatçı firmaların fa 

aliyetlerine ve bu faaliyet-
Jlin lerin tarzına bağlı bulunuyor. 

3·4·933 tarih ve 586288 Dava, sade~e fiat mese-
lesi değildir. Fiatların şu 
ıon senelerde miltemadiyen 
düşmekte devam etmesi, 
müatahsil maliyet fiatının al 

numarah ithalit ıDmrliitın
deaı almıı olduğum makbu
zu kazaen zayi eyledim. Ye· 
nııını alacağımdan zayi 
makbuzun btıkmü olmadığı 
ilin olunur. 

Tüccardan Şınlak zade 
Biraderler 
4361 P. 793 

tında kalınca, ne füphe ki 
bizzat iıtihıal işinde te
sirini ıöstermekte ve bu te· 
airleri doğrudan doğruya 

milli iktisat sabasına sirayet 
ettirmektedir. Ki buradan 

ihtiraslar 
Körüklendi. 

- Baştarafı l inci sahifede -
Beyefendinin şahsiyetleri batkı, 
memlekete fabrika lüzum veya 
ademi lüıumu lıaşk.I, fikir beyan 
clme mevkiinde lıulunan ıut ile 
o zatın CelBI Beyle olan şahsi mü· 
nasebeti lıfishüıiin lıaşkadır. Bunlar 
yekdiğerleriı.c knıetırıldığı g!in ; 
memlekette fikir ibtilalioiu haşla· 

ması ve fikrin külliyen if IUsı mu· 
hak kaktır. 

Bu misali ölçü halinde istedi· 
ğimiz şekle göre büyülterek ve 
küçülterek daima kullanmalıyız. 

Halen incir mes'eleBinde si~km 
ınünakaşasındı ve gazete itHuriy le 
biz münferiden iş miinkabesinde· 
yiz. Vaziyet lıu •.lerece sarih iken 
nıııtbuau - fırsattan bilistifade -
vak.tiyle geçmiı baldı, halmz Te 

fakııt klimilen fordi ve şabei itlere 
.ılct etmeğe çıılıımak hem fenı, 

hem de faydasızdır. Zira mıtbuat: 
nasıl yürüdügünü ve hangi yoldı 

vürfinmek icap t:ttigini her halde 
bilmez olmıdığt için hu gibi mil· 
racaatlara esasen yer veremez ... 

Memurin istihlak Kooperatifi 
kredi ile ~atııa baılamııtır. 

ortaklarına 
P. 772 



SAYFA 10 IZMIR POST Si 

Kıymetli bir kitap e 
~~~j·Manisa Vilayeti~~!!! 

~1anisa vilfi)~etiuin tari]ıi, coğrafi, tabii, içtimai ve iktısadi vaziyei
ıedni gösteren bv eser satılığa çıkarılmıştır. 

1'aıırıııın biiyiik kitabı nıatbaanHzda. forma. halinde basılma 
mıl'ltır. il er 'l'H~·kiiH bir tane edinıucsi la~ını olan <.(Tiirkc·e TaJl~ 

' ' 400 lJiiyiik sahife, 160 resim, 1 Jıarita ve .l panoramarlan nıiirekkept, ir. 
~-,iatı 200 kurnstnr. ~iatbaamızdan tedarik olunabilir. 

l'n~·ıı»unu lH :.;ahift·lil\ lıir forıuasınuı hediyesi «10» kurn~tur. 
, 

1 Bu ırünnkü satı ların hulasası 9 uncu ---l 1 'l'eşrinievYel 934Per~omhe giinü yapı lan iizüm, incir vo zahire sahşlarnııu ahm ve safaeı]arı 

ÜZÜM incir 
20 ~Inlıtelif 12,50 ~1azlıar H oca zade 70 Paçal 5 Haıniz 
50 » 12,50 >) » 98 Elleıne H,87,5 A.H, Barki Nanıina 

l4H » 13,25 » K. Kazım 1568ınulıtelif 5-13 .. ,lirn 
1l) » 13,25 » Alazarki 15 Siizme 10-1 ı.:)01, Şinn~i Ji"j]qmker 

1 r,5 » 13 14 S. Bencoya K. Kayım 29 Ellerno 6.50 1. Bar ki 'l'raııto M. 
39 » 12.75-14 » » 24 mnlıteıit 7.50-11 Fikpaker 
10 » 13,25-13,50» Alazaraki 24: .. 5.7t"i-750 .. B. li'l'anko 
27 » 14-,50-15 » ş. Remzi 28 Paçal 5.50 ,. ,l. ı~troğo 

3 >'> 14.50- Kadı z . Vitel 227 gnenıe H. 7 5 kE·~k i noğ·l ıı koopratif 
ın » 12,75-14,50T. ~.,aik H . Bdsiın 24 Süzme 11-ln Y. karasu Alazarald 
50 » 14 Ata z. K. Kazinı 20 ICsiiunc 12 Bila1 z. S . .A. l\lulıtar 
12 » 12,50 » 1. Talat 32 muhtelif H-12 H. Vranko Ali H. 
38 » 15 Kuşakcı z. Celardın 260 .. 5.fi0-7,~5 A~·dıııiıiz.zct' .. 

6 » 13 ~rü.tiincülerB. H . Besim 731 .. 5-t:; N.A. ·Hav<lar nanıiııa 
f) )) 14 Tahsin » 38 .. 5-7 1. ~iııasi. wl. Fi rnıa 

4 5 » 1 O -11 inkılap Trifonidis 41 H ·· ;) · 11 k(•skiııoğ·J ıı · · 
28 » 20 H~ Cevdet Alyot.i 61 Paçal .; Alazaraki tlir11 
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3 

13 

- AJ 48 .• !'). 2.> S. H1za 
» 12,' 5 » azaraki 2 ,>. ' 

J!,J •• 5.50 . . '. 
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A.ksehir Banka 1 , 
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Yağ·<;ızade 

(( 

Kum darı 

rl 

ıcK 
tü 
ço 

, Ilı 
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Üz<lemir Dinar 
KaYa1arlı İsınail 

Bakla • 
Yılnıaz Fabrikası 

Nohut 
Aziz zade 

Böğrülce 
'L'iitıiinciiler B . 

Fa sulye 
'l'iitiiuciiler B. 

Pamuk 
E. Nusret 

Çivit mazı 
A lazraki 

13 -13,50Kadri z. >) I ... 1., :--: ... ır · 30 ?açal .>- ;;J.•> I\. ~azıııı 
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4:2 ~ h ı·i pi ıı .Ali H aytlar · 

15 » » .. ---lr!lı!ı'•'a:ıcs::"i:m!:!!::!~il!E::E~~}aD G4i N ar.ilJ i ,, :30•> A. I zzet. 
18, 5-18,62Nişli z, » 
13,50 Monınen1iH.K. Kazim 
12,50 Şerbetcı z. Trifouidis 
12,25 Ç, Tranto » 
l ~ H. A 1i z, '> 
1 O MenmenliH. » 
12,50 )) )) 
13, -13,oOM. veCemil D. rditi 
14 Foçalı C. » 
10, -14,gOM.Mehmet » 
14,50 Ç. Tıanto l z, Talat 
14:,50 )) )) 
11 ,25 K. oğlu » 
11,75 )) )) 
11,75 )) )) 
12,25 
12,75 
14,50 
16,50 
18 
15.50 
15,25 
14 
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S. oopratifŞ. Rıza 

TütünculerB. » 
M iiftü z. » 
S. Kolanko >) 

M. Nur! 
Tokatli z. 

)) 

)) 

l.t),öo Asim » 
13, 7 5 Glaınidi » 
13,25 Kapudan z. » 
15,50 Miiza{fer » 
lH, -l 6,50Ayvazoğlu » 
15 » H, .!Jyotı 
14, 75 Ata z. Serbestoğln 

1 i,f50 Kuşakçı z. M. ,J.Tranto 
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12, 7 5-21 )) )) 
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)) 
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21 
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)) 
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10,50 l\f. İ lısan 
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)) 

)) 

)) 

)) 

39 ~Ianısa 12,25-12,75Bağcılar 13.n 
l o )) 12 Kadıoğ·lu » 

15 Kasaba 14 50 .Jakhıon Yit el , 
17Keınalkasal8,50 

' 
10 Kasaba ı:> 

:). 11.,r~nı ko A 1 \'o ti 
ll. Alizade » 

4 MnhteJif 14,50 
5 )) . 13.25 

( 1'. V(}lll ll:I tllCl' JJ 

H . 1\ o lı <' ıı >> 

50 )) 12 

50 
70 

)) 

)) 

ı~ 

13 

8eı·bot ,.j z. , . 
)) 

)) 

61 )) 12,75-1;},75» 
34 >> 12.50 .M ii ftii~. 

6 » 17 .\.sıııı 

12 )) 12,37,5 l ~nıit 11\ 

)) 

)) 

)) 

K. Kaziın 
)) 

)) 

)) 

17 >> 12,50 Portakal ,z » 
20 )) 13,25 )) )) 

4 )) 1~ -14 )) )) 

7 » 1 1 , 5 0 Z İ h IH• l İ ~ ' . 
2 14,:10 Loıı fotisi ce,·alıirciz. 

:10 ,, 15 :;;eker z: .. 
11 15 'l'alısiıı ERııaf B. 

5 14,75 \~aJıdHtiİıı 

28 Akhisar 15 ~. Kohcıı .. 

:{ 8 " t ı r 11 a k 1! 4 O • ' 
U5 ~, kaba 2H:3 Ka.ptan zade 

20 BurlıaııİY\.l k. 305 •• 
' as Nazili tı hna,k 4 lO 

().I!) llurhauive k. 310 
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7 

1 !) 
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., .. 113.) 

.J 3!) 
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Burça k 
Hcşikci zade Topctlol 15 3.87.5 

4!l 3 87 .5 
50 ;;.87 .. 3 
~o 3 ~"'" =o .nl.t) 

8 .J 'l' ii tii il c ii1 Cl' B. 
ı• ... ') 8~ .., ,)() (). '.l) 

20 !).7 5 
Susam 
~liknlef 

Kambiyo 
1 ııgiliz liraın 

F. lfrarıgı 

llark 

~"'loriıı 

Dolar 

Lirot 

614- 617 

8, 11 - 8, 12 
50.00 50,00 

85,05 - 85,1:) 

123 - 124 
20.31 - 10,33 

lıwi9ro frangı 41,10- 41,05 
Bel\\İka frangı 5,35- 5,36 

Kuron çokm~. 5,05~- 5,15 

LiverP 
Pamuk 

1 12 - 10 - 934 
İkinci Kanun teılİ,; 
beher libre~i 6 pe11' 
timıllr. 

Bn o·\in N el1,. 
~ 

grafı gel ıneuıif 



8
" Türk Çocuk Gazete • 

i nı 
Bundan böyle b b 

olarak k _k er ay aşında ve 12 renkli sahife 
lkiin ~o T m~ emmel bir şekil altında çıkarılacaktır. 
Mera~la ~ş;~~!n biri?c.i günü çıkacaktır. 

"::::::::~~~m~e~le~r~ın~ı•ç~o~c~u~k~la~r~a•t~a~v~si~y~ec:;ed~e~r~iz~.~c:ı a,.'11 

31l~M ·. . efruşat Mağa· 
A. 'h 

Si 

ar 

Fesçi zade t 
Telefon: 2254. 

Mefruşata müteallik 
gobelen in T k en son moda döşemeli < kadife 
tüller h' gı ıSz retonları, file, cibinlik ve perdelik 

ı asır tor ve k t 
Çocuk arab l e en perdeler, bronz korniz, 

~ llıuşamb 1 a arı ve. sandalyaları, taban, otomobil, masa 
j . a arı ve saıre bulunur. 

lzrnir - Yolbeclestan ~ ... umara 29 
P. 742 

p:ıl• YaugınJ· . 1 
kuıı~ ,na, rnrşı de,·air Ye ıniios8esatta 

~n11Jıu · 8 · 
el ı ıcap edeıı yangın . öntlihıne 

alPtl rindeıı 

TUFAN ve HIZI 
.ı._\fotıeri ı ~ . 
s(' 1.. ter t:ıra tta rağl>et, bulan en iyi 

Hlc lH·nw 
vasıtalarıdn. Bütün yedek 
aksanıı b11lunur 

~ atı~ j?eri· 1 · · 1 
• • zııu l'de B ükiınıet kar~ı811ıda 

N ' ~ a ''nıan ~f akine ~irketi 
P. 784 

IZMIR .. POSTASI 

: ;,..~, .. r • .'• ! ' "" ~· • '. ' ', ,>'4; • ·~ j, } • \ .. 
lk mektep muallimlerine 

müjde 
YA \TlfZ \ TE MEKTEPLl])J~ 

Tarih ve Yurt bilgisi dahil olmak üzere 
İlk mektep kitaplarımız gelmiştir. 

Izmir ve mülhakatında toptan satış hakkı mµnhasıran 
kütüphanelerimize verilmiştir. 

Satışta mümkün olduğu kadar sühulet gösterilmek· 
tedir. Kitaplarını tamam almak istiyeulerin müessese· 
mize müracaatları. 

Keıneı·altında ın ektepli kiitiipbanesi 
!kinci beı:r]er soka ·•·ın<la ı 00 ıınmarda ·' ~ 

Ya vnz kütiip hanesi .. 
Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
İçeceğ·iniz eıı i.ri ku vYet, i~t.ilıa ve geıı<;lik i1am 

ina Lütt•i dir 
Het· eczanede lıuhınnr 

P. 763 

Bll~AL 
Kundura Kalıo Fabrikası 

Izın ir : Şekcrcilertle N 11 maraı 40 
Yeni seue için sureti mahsusada getirtmiş olduğumuz 

8 k gürgenlerle ve fevkalade kurutulmuş ağaçlarla her çeşit 
ve yeni modellerde kalıp imal edilmektedir 
Müracaat eden müşterilerimizi her suretle memnun bırak-
maktayız. P. 740 

Ha. nn Beh</(~t ve Hüseyin Sadık 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle Jstan
bnl Beyoğlunun yüksek 

"terzilerine diktirmi~ en son 
moda üzerine manto par

desu ve roplarım1z gelmiştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

lstanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına halis 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaşal suyunu lzmire 
tanıttıran müessesemİ'.ı ayni zamanda lstanbulun Şeh
remaneti ve Evkafın mfibrü altında getirlen saf 
Taşdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı l 8 num roda 
NAİJ; 

1 SARDA Elbise Boyahanesi 
İzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nın en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil gürüp 
şahadetnameler almış olan boyahanemiz mutabassısı 
muhterem mtişterileri için teminattır. 

Bilfununıtesi~atnniz asri Ye nıilıaıd1ddir. 
Temizlenmiş boyanmış ve ütülenmiş elbiıeler, derin 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettirmek maksadı
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz. 

ADHES Sarda boyahanesi Saınaıı i"kelesi 
Telefon şirketıi karşısında .No. 21 P. HSS 1 

Aypın deıniryol uumuın Aydın demiryolu umum mü· 
nı üdiirliiğiindeıı: dtirlüğünden: 

1.10 1934 Tarihinden 30.9· 
Mürsillerin vagonlara fazla 1934 tarihine kadar muteber 

kuru ot ve saman yükliye-i>il· olmak üzere Kule önünden 
melerini temin için her hangi Izmire taşınacak beyaz sahti· 
bir vagona hacmı istiabisinin yanın beher tonundan 3000 
yarısından fazla kuru ot veya kuruş ücreti nakliye alınacak· 
saman yüklendiği takdirde 

ır. 

vagon hacmının yüzde ellisin· 18·9·34- tarihinden 31· 12 
den fazla konan miktar için 934 tarihinekadar Söke, Söke 
tarifesinden yüzde on tenzillt Kemeri ve Moraladan lzmire 
yapılacaktır. • taşınacak burçağin beher to· 

Bu tarife 23·9·934 tarihin- oundan 375 kuruş ahuaeaktır. 
den iş'ara ahire kadar mute- § 5.9 .934 taribjnden 31-1 

berdir. 934 tarihine kadar Aydından § 4·10·934 tarihinden 31·7· 
935 tarihine kadar Denizliden Izmire taşınacak haşhaşın be· 

her tonundan 625 kuruş Dere· 
lzmire taşınacak anasonun be· tinakliye ahnacekhr. 
her tonundan 1435 kuruş üc· 5.9 934 tarihinden 31-12 
ret alınacaktır· 

§ 20 9 ·1934 tarihinden 30· 934 tarihine kadar mer'i ve 

6 ·1935 tarihine kadar mute- muteber olmak tize re Nazilli 
ber olmak üzere alıancak is· ve Kuyucaktan lzmire taşına
kelesinden ibraç edilmek üze· cak soğanın beher tonundan 
re iskele avlusundan iskeleye 1170 kuruş iıcreti nakliye ah· 
gönderilecek hurdanın beher nacaktır. 

tonundan 27. 76 kuruş iskele -----------•.ı 

ı almadan ve terziye uğra- J 
ücreti alınacaktır. 1 GÖZ T ABlBI 

Dr. İsmail Selahettin 
madan evveı bir defa Jlla- Bahçavan ara Fransanın Bordo tıp f -

kllltesi göz seririyatından 
mezun askeri hastanesi 
göz hastalıkları mütehas
sısı muayenehane: 

ğazamıza nğraınaıarı kafidir Selam ! ... 
Adres: Odun pazarında Ege havzası bahçavanlarının 

kaatçı Nafiz Mustafa ya- yüzünü güldüren ve yalnız bu 
nında N o. 3 havzanın değil fakat gayreti 

t ve fedakirlığile Türkiyenin 
Hacı Süleyman mahdumu brahiın en fenni en innnıhr tohum M • Ol ı• 

Telefon: 3276 P. 602 ı• mağazası olan ızmi_rde Hüse· 88158 e 1 

!kinci beyler s. No. 81 --
>·; ·'-' . : ~ .. : "r . Tilkilikt,o 

rib~< ırkaiaç Ot ı· 
miiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliİİ yin Avni beyin. "~eram" ~a- Müsteciri: SALıH 

•Pmm-mllaııl!!ll_ .. _li!K:ım--=::ı:a-ilm- ğazasın'9 mevsımlık partile~ lzmirde en ferahli, temiz ve 
ve bu meyanda bır çok yenı M · t l'd' B' 47 Bar 

madran 

pcf ~ e 1 
Yolcunun •• 

SA .. "Qab ışıne elverişli 
J ott ~ •neye Yakın olan 

j bf•tlır. son 4istifade ediniz. 
~1 Mü . '. O, 25 kuruştur. 
1 ./ stecırı· AL 
~' • 1 P. 715 

pol'Safa Otel" 
R"u~'uın. l 1 

~ · en ar Çar~ısı 
'fe~ karşısında 

~4 iccar ve 
teıdiıı' •ine elv:·~•.fın işine ve 

11eıı' :an oteli t rış~ı çarşıya en 
•vııye ederiz. 

P. 714 

DERECE 

45 DERECE 
Uaktları Üziinı Ralnlarıdır, Sılıbidir. 

İkinci Snıııadan Yapılan 43 Derece Sakız Rakısı 
Hakısı l:cnzlnğu 

Mürrıcaat Iıfahalli: 
; 

İtibarile Şayanı Tav~iycdir 
Nazilli. ~f adran Rakı Fabrikası 

Mndürlüğii 
P. 770 

ucuz otel anısa o e ı ır. ır 
aletler de gelmiştir.. defa misafir kalan daima müş-

Malların1 mevsimlere taksim 
etmek ıuretile her zaman terisi olacaktır. 
mağazas•nda taze mal bulun· Fiatlar 25, 35, 50 kuru~i: ~r 
duran ve mevsimi geçmiı mal Adres; Keçecilerde Lale ıi· 
derhal imha ctmeği usul edi naması karşısırasında. P.646 
nen Avni bey ancak bu dürüst 
hareketiledirki Ege havzası Acele satılık 
bahçavanlarının sarsılmaz iti 
madını kazanmıştır. BASMA H.Aı:: E'DB 

Bilmjyenlere değil; fakat Büyük ve küçükSadık bey 
müşterilerini bu yeni mallar· otelleri ve kahvehanesi eşya· 
dan haberdar etmek maksadile ları azimet dolaytsile devren 
keyfiyeti saygılarile ilin eyler. acele satılıktır. 

Hisarönü "Meram,, tohum Müracaatmahalli Sadıkbey 
mağazası Telefon "3478" oteli müdüriyeti. P. 766 

P. 627 



. 
J 
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Altın damlası 
Kullanmadınızsa ilk tecrii· 

bede muhakkak 
Ben Bu Kadar Latif Koku 

kullanmanııştım 

DEMEKTEN KEN
DINIZI ALA.MIY A· 

CAKSINIZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her hususta çok mü
kemmel bir kolonyadır 

25 
60 
75 LÜKS 

100 
180 
Kuruşluk am-
bal ljları 

l 

vardır. Biı· tecrübe sizide perestişkarları ara
sına sokar. Eczacı baı-n F&rit bevin s,·aheseri-' .. 

dir açık olarak başka yerde satılmaz. 
Taklitleri çok adidir. R.et ile Ferit i&im ve 

etiketini görıneden alma~l'ınız. 
M. Depo S.Ferit Şifa Eczalıanesidir ı 

Olivier ve şürekası Limilet 

Loodra hattı 

VAPUR ACENTESi 
Cendeli han Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Tahmil için beldene~ vapurlar. 

DESTR<;> vapuru 4 B. Teıriııde londra ve HulJ·e 

THURSO ,, 12 " " Hull·e 
PAUINE ,, 14 " ,, Loadra-ya 
STORK ,, 24 ,, c Londra ya 
Liverpool hattı 
ECYPTIAN ,, 11 " ,, Liverpool ve GlasroW 
Leıbian ,, 25 • ,, Liverpool ve Glasro W 
Tabliye için beklenilen vapurlar: 
THURSO vapuru 10 8. Tetrinde Anvers, Hull ve Londra 
LESBIAN ,, 10 ,, ,, Liverpool ve SWansea-dan 
DAGO ,, ay nıhayetinde Anvers, Hull ve Londra·dan 

DEUTSCHE LEVANlE LINIE 
TROJA vapuru 7 B. Teırine Bremea, Hamburg ve Anvers 

ten 
Not: vilrut tarihleri ve vapurlarıp isimleri &zerine değiıik· 

liklerden mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 

ıııııııııııııınnnıınıııııııuııııııııııııı111nınmH11Dınıınııım1111ınıınıııınıılUllllllDııınııuonnınunnı111Uuııu11n1111 

~ Doktor Ali Riza ~ - -= = - -
~ Doğum Ve Oerraht Kadın Hastalıkları ~ 
§5 Mütehassısı Telefon 2987 ~ 
E = 
§ Kestelli caddesinde 62 numarada hergün ~ 
l saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. ~ 
İİIİ il l lll lll lll il lll l lll l lll il lll lll lll il il l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUll 1111111111111111p529 -

San'at - Yenilik - Ucuzluk 
Elbiselerinizi, ıapkalarınızı, evinizdeki perdeleri, oda 

takımlarını, rengi atmıı koltuk takımlarınızın kadife· 
lerini ve sair eıyalaranııı daima yeni bir halde gör· 

mek isterseniz lbıan beyin 

lstanbul istim Boya Fabrikası 
na verip boyatmalısınız 

Boyasının giizel ve sabitliii, eıya iiıerine verdiii 
zarafeti ancak itteki mahareti ve son siıtem makine
lerinin ameliyab iledir. Bu itlere mukabil aldığımız 
ücrette bir masraftır.Çalıım• ilcreti almıyoruz. Herkesi 
yeni gezdirmek için bu hizmeti de esirgemiyorum. 

İzmir: Kemeraıltı İğdeli kalıve kar~ısı No. 8 
P. 757 

IZlllR POST ASI 

ınıı 1111111111111111111111111111111u11111111111111ıı1111111111111 ıınııııııııuııııınnuııumıııııııııııııııııııınııııııı = == = == ~ KOÇTAŞ SUYU iÇiNiZ 
= == = == = [ 1,5 ] Derece ~ 

~Resmi mühür ve bandrollu damaca- 5 

~ nalar evlerinize teslim olunur = 1 

~Lezzet, Hayat, Sıhhat= 
:: P. 719 _ 

iiii1111111111111111111111111111111111111rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıuı1U1uı11111nıımıııı 

Amatör 
Fotograf 

işleri 
Çabuk Temiz Ucuz 

Refik Liltfil Mağazası Hilkümet Civarında P. 703 

lzmit9 evkaf müdürlüiünden: 
Evkafın da hissedar bulunduğu Ali paıa caddesinde 

k in 28 N. la dilkkintamamının bir senelik ican arttırmiya 
çıkarılmııtır. Seneliğine 300 lira biçilen bu dükkanın iha· 
leıi 18· IO 934 Perıembe gilnil saat 15 dedir. lstiyenlerin 
Evkaf mtıdürlüğüne müracaatları. 4320 P. 787 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!! 

· Doktor · 
H. Fahrettin = 

E5 

lzmir Memleket Hastanesi Rontken Miltebassısı İ§ = 
Her nevi Rontken muayeneleri ~ 

ultra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen Vt 

bilhassa Raşitik çocuklara tatbiki ve rontken ile i55 

:Kel tedavileri yapılır. : 

~ ikinci Beyler sokak farın karıııı No. 25 Telefon 2542~ 
ııııııuı•un-w11111U11111111111111111111ınruınıııııııınuınııııııııııııııııııııııııııııııııuu11111111111111mııı111uımu 

Pulmosiro - Esat 
En muannit öksürükler 

Grip 
Bronşit 

İçin çok mllessir ve ıayanı tavsiyedir. 
Her eczanede vardır. (P 767) 

jllllll .................................. ... 

Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

Lütfi 
Kinin 

Komprimelerini 

Alınız 

Markaya 

Dikkat 

kUçUk Hini 
l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il il l l l l l l l il l lll llllk 

iş aranıyor Müce~~hıııl 
Ticaret mektebinden me· 

zun usulti muhasebeye va
kıf genç bir efendi iş arı· 

yor. Çankırı çarşı~ındr. 14 
numaraya müracaat buyu-
rnlmasi. 24 

Oii yercin .istiyeuler 
Güvercin merakhlarına: 

100 adet nadide M11ır , 20 
adet Muhabere, perakende 
satılıktır. . Alsancak Demir· 
hane sokak 63 No. bansye 
Cuma günleri öğleye kadar. 

O. 10 T. 26 

--------------111!111!111111!~-K o ll (ıj mezunu bir Türk 
gAnci ucuz fiatle gayet iyi 
lngilizce öğretir. 

Aılres: İzmir Postaaı M. Z 
P. 22 

Daktilo 
Daktilo ve biraz da mu· 

hasebe işlerind vakıf bir 
hanım iş aramaktadır. 

lzmir Po~tası gazetesine 
D. Y ruınuzile mü\'acaat. 

P.11 D.15 

Her türlü ki 
mecmua ciltleriol 
lam ve son de 
yapmakh meşbd 

ciltler 50, bez 
kuruştur. Yeni 
çarşısı N o. 52 

Satıltk 
Maltazlarda Sil 

da l numarala ef 

Karııyaka Sadık 
ğında 22 numar•~ 
ev kirahktır. 
Tapu tefiz daire 

beye müracaat 
D. 5 

Kiralık 
GÔZTEPEDE / 

caddesine iki da 
safede gayet ha 
bahçeli ve her t 
haiz bir ev kir 

sarayında Sim••' 
beye veya 3039 
telefonla mllraca.tı 

Uncu ustaııyim. Ta~çılık, Mezarlık bat••' 
paçalcıhk ve en temız un 
~ıkartmak hususunda ilıtiaa· sokağında 

sım vardır. Ticaret matba·. kiralıktır. lstiye 
aaına müracaat: P. 21 oteline mllracaatl~ 
1111111111111111111111111111111111111111 Hl l l l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 

1 Dikkat -
~ Konyadan yeni gelt:n Halil Rifat usta 
El Mezarhkbaşında. 
== ;;; Konya Lezzet Lokantası = Namı altında yeni bir lokanta açmııtır. = nin nefaseti bizzat Konyadan getirdiği tere = bir kat daha lezzetli olmaktadır. Fiatlar 

bir defa bcrübe eden muhterem mnıt 

i 
memnun kalacaklardar. 

=Bilumum yemeklerin tabağı tO 
:;; Yalnız tavuk 15, tath ve börekler 12,5 
Eil Abone olan zevata yüzde 15 tenzilit yapılır• 

be:ieli peıindir. 
Yemekler hususi ademımızla berkesin 

1 muayyen zamanda götilrillilr. P. 791 

!ııııııııııııııııııttıııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııuııııııııuııııııuııııııııııuıınını•ı1U 
Ağız tadı ile sabah k•hvalhsı ve yemek yl 

ıeaiz mutlaka iri yapılı halis salamura 

Bayındır Zeytini 
Almalısınız. Bu yerli mahsul, ıoluı ayarıad• 

daha faik bir derecededir. • r 
Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edil 

yerde rağbet bulmuı, hariç memleketler ze 
tiyaç bırakbrmamııtu. Hatti nefaıel ve ıajl 
tiln müesseselerce revaç bulmuıtur. tı' 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz top 
rakendedir. 

DEPOSU : Izmir Sındıkçalarda 3 numaracl' 
ğaçlı zade Mehmet Nuri. T 3224 1'· 

İçilecek en l 

Doktor Operatör Foça 
Tahsin bey hastanesi 

İzmirin en lüks ve sıbh1 ve emsalsiz lıususi hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Amellyal için yegane tercih 

eylecliklerl hastanedir 

Tahsin bey, hastanesinde 
Sabahleyin 9 dan 12 ye , ak~am 14 ten 18 e kadar 

husus! hastalarını kabul eder 
Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Y emiıçi Beylerin 

muazzam binasında 

ur. Hazma ko 
İçimi ıayet lesi• 
Bu suya de• 
Ylicutça çok 

ektedir.Bu b~ 
Kemeralb caDA 

1 No. 
Telefoo: 

'-~ Aydın demiry 
2 8-1934 tar 

rinievvel 1934 tO 
Dinardan Denislİ~ 
ilzilmlln beher t 
koru• ücr~t ab11ıt• 

ayyare Piyango biletlerinizi mutlaka 
Çorakkauı 354 No. da Hasan Tahsin. 

kişesinden a 
• • 3497 


