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ordusunu temsil etmek üze
re h riciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü beyefendinin 
riyasetinde teıekkül eden 
beyctimız bügün Belgrada 
müteveccihen şehrimizden 
lstanbul hareket etroişw 

le, ou. 
Tevfik Rfitlü beytf" .ıi 

istasyonda başvekil ismet 
paşa hazretlerile vekiller, 
meb'uslar, sefirler ve sefa· 
retler erkanı ile bir çok ze
vd tarafından uğur:anmış 
tır. 

• 
T etf in m~raıimi unasm · 

da ihtiram vazifesini ifa et· 
mek üzere ayrı bir trenle 
haraket etmiş olan muhaf•% 
alayına mensup bölükte ya• 
ıın hey~tle birlikte Selinik 
yolu ile Belgrada hareket 
edecektir. 

Paris 13 (A.A) - Bartu
nuo cenaze merasimi bugün 
hüzünlü bir bava ve büyük 
bir kalabalık içinde ceryan 
etmiştir. Taputun konduğu 
- Devamı 9 uncu sayfada -

Kır al 
Oç Maddelik Vasiyetnamesin

de Neler Yazmış? 
Kıralın amcazadesi prens 

Pol Kreyorgoviç Belgratta 
kabiae reisine; üzerinde 

"1931 eylülünün ilçünde 
kabul edilen Yugoslavya 
kırallığı kanunu esasisi mu· 
cibince yazdığım 1vasiyetoa· 
~"""""""-"'-"-""~ 

ihtiyat 
Tayyareciler 

Amerikada kadınlar ara
sında. tayyare pilotluğu mo· 
dası aldı, yürüdü. Bunlara 
Amerikalılar "ihtiyat tayya· 
reciler.: diyorlar. Resimde 
bunlardan ikiıi görülüyor. 

~ 

medir: 1 'Aleksandr> cümle 
ve imzaıı ~bulunan bir zarf 
tevdi etmiıtir. 

Mühürlü olan bu zarf 
kabine heyeti tarafından 
açılmış ve mavi bir kağıt 
üzerine yazılmış olan şu 
vasiydname okunmuştur: 

Bledde 4 Şubat 1934 de 
yapılmıştır: 

"Sırf kendi arzumla ve 
şuuruma malik olduğum 

halde aziz . vatanım olan 
Yugoslavya karalhğına bane
danıma sadık kalarak Yu
goslavya kırallığının kanunu 
esasııının 42 inci maddesi 
mucibince beyan ederim ki 

Veliaht •yni kanunu esaıi· 

nin 41 inci maddesindeki 
ahkamı dahilinde kıraliyet 

vazifesini ifa edemediği 
takdirde niyabet kudretini 

"ı - Asaletin prens Kre· 
yorğeviç, 

2 - Ayandan ve maarif 
nazırı M. Radenko Stanko· 
viç 

3- Sava eyaleti Banı 

-beyi- doktor Peroviç'ten 
mürekkep bir heyete ver· 
dim. 
-Devamı 9 zuncu sahifede-
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ii ay a a- ı Macariıtanın Marai)ya sui· müfterilerin yüzlerinden mas· 
nya ~ilnı111·. '~--

, keyi indirmek için daba fır· 

otomobil ten 

satlar elimize geçecektir 
diyor. 

Ankara 13 (A.A) - Yu 
goslavya kırali müteveffa 
Alckıendr hazretlerinin Bel 
gratta y•pılacak cenaze me· 
rasiminde reis1cumbur hazi· • 
retlerile Türkiye büyük mil-
let ve hiikumetini ve Türk 

llergiin 

12 
Sahife 

Dünya Şüunu: 

lasanhğın son gay
retiyle ve çok büyük 
masra'f Jarla vlicuda 
getirilen ~üven ka 
nah kum tehlikesi 

karşısındadır ve bu 
tehlike daimidir. Ka 
nal daima tarandığı 

gibi büyük vapurlar 
da' ağır geçerek iki 
taraftan kum dökül
memesine çahtırlar. 

Resimde görü~düğu 
veçhile Süveyş ka
oalının her iki tara· 
fına ağaçlar dikilmiş 
ve kanalın bu suretle 
de tahkimi esbabına 
tevessül olunmuştur. 
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Sırbistan bidayette Rus 
yaya dehalet etmiş ve harbin 
durdurulması için tavassut· 
ta bulunmasını yal vararak 
istemişti. Türk ordusu ezici 
bir kudretle ilerlerken vu· 
l;ubulan bu teklif Babıalice 
de kabul edilmişti. F kat 
roütarekec in niheyet müsa
leba ile neticeleneceğioi 
gören cenerel Çernayef; 
ayda dört bin altın varidatı 
elbette ft'd edemezdi. Mu· 
maileyh mahiye 1000 lira 
mea, 3000 lirn da tayin be
d eli ahy ordu. Bu sebeple 
ceneral mütarekeyi dinleme
miş ve yeniden muhasemata 
başlam kta tereddüt bile 
etmemişti. Hal böyle iken 
l1t nbuld saltanat tebeddü · 
lü vuku bulmuş, A ptülhami · 
d in cü1fisu şenl iği ile Alek
s inaç muzafferiyet i şenlık · 
leri bir birlerine karışmıştı. 

Rusya hükumeti telaş 
içi d e idi. Ç ar Nikola; Pa
r i .. muahedesini imza eden 
devletleri sıkıştırıyor ve 
muh ase mnta nihayet veril
mezse Osmanlı imp rator
luğu aleyhine barba gire
c ğini ima bile ediyordu. 

Ça r Rosyası y lnız tcşeb
bü tla k lmış d ğildi. Yu
karıd d a bilmünasebe 
y zıldığı gibi mczuneu Pet
resburgt bulunan ceneral 
1gnstyef'1 de rhal lst nbula 
i de etmişti. 

lgo tyef; itimatname sini 
t akuim için girdiği huzur 
d a koğulur gibi çıktıktan 
•o r Pdr sburg'l muba· 
berat a geçti ve yirmi dört 
sa t sonr cevap alarak 
Babıa iye şu ultimatomu 
tebliğ etti: 

Hariciye nazırı devletlii 
Saffet paşa hazretlerine 
Rusya hükumeti namına 

şu tebligata icraya memu 
rum: 

Bazı eyaliitı·ş hanede ._bir 
edenberi zuhura gelip 

Sırbiya ve Karadağ ile mu· 

ato er 
harebeyi intaç eden vukua
ta Rusya devleti !nazarı-bi· 
kaydi ile bakamaz.~ 

Rus milleti müteaddit ra
bıtalarl Balkan Hıristiyan 

ahalisine merbut olduğu ci
hetle bu vukuat Ru mille
tine büvük tesirler icra et
miştir. İmparator hazretleri 
tebaasının şu temayülüne 
ve muhabbetine iştirak ede· 
rek düveli muazzama ile 
müttefik olduğu holde sulh 
ve asayişin iadesine çalsş

mışlardır Çünkü düveli mu· 
azzama Sırbiya ve Karada
ğın muharebeden evvelki 
hudut voziyetin;n ipkası 
maddesini müsalahoya eıas 
ittihaz ettikleri cihetle Üs· 
manlı ord ı; sunun icra et
mekte olduğu harekat; bey· 
hu de yeı c kan dökmekten 
ibare t kalır. Hele şu son 
zamanlrda dökülen k nJar 
ins niyete dokunur merte
belere gelmiş olduğu halde 
yine bir netice vermediğin

den büyük metbuum baş· 
metili imparator bauetleri 
artık bu halin devamına 
müsaade edemiyeceklerdir. 

Hulasa bu notanın altın
daki imza sahibi; işbu no
tanın tebliğinden itibaren 
iki def yirmi dört sa t 
zarfıod bila kRyd.i şart 

altı haftadan iki aya kadar 
hükmü bütün muhariplere 
şamil olmak üzere hakiki 

bir mütareke akdolunma
yıp ta orduyu hümayun ku
mand nlarına a keri hareki, 
tın derhal tatili zımnında 
k t'i emir verilmezse bütün 
ef arct erkiinı ile birlikte 

Dersadeti terkedeceğini im-
p rator namına olar k be
yan ve bu vesile ile ıhtira 
matı faikasını arzeyler. 

Rusya sefiri: Ceneral 
lgnaıyej 

Saffet paşa bu oltimato· 
mu alır, alm z dehşetli bir 
telaş içinde k lmış vo key
fiyetten derhal ııadraz mı 

o 
A i'nin Harikulad 

a arından Bir Safha 
__:_ 35 

·- Evet, ben Almanı rdan 12 
milyon m rk sızd1rdım; fa · 
kat sadece vat nperverliğim 
namına hareket ettim. Her 
Fr nsız benim gibi Alman
lard n bir kaç milyon sız 
dırsaydı , Alman maliyesi 
m hvolnr, h rp çoktan bit· 
miş olurdu!. ., demiştir. 

K umandan düşünmeğe bile 
lüzum görmeden: 

- .OJur. Isa ve Meryem 
na ına yemin olsun ki size 
Prenses kurtuluncaya kadar 
hiçbir tecavüzde bulunmıya· 
c ğım . Prenses kurtulduktan 

YAZAN : F. Şcmscu:n 

sonra da, bu odayı 24 sa 
atta terketmek şartile size 
dokunmıyacağım. Hatta kıral 
hazretlerinden affımzı da is
tihsale çalışacağım. 

- Affa ihtiyacım yoktur. 
· Bizim şimdi müstacelen ya
p c ğımız Prensesi kurtar· 
maktır. 

- Şu halde ne yapmak 
lazımdır? 

- Bur da kaç harp kır
langıcı (küçük b rp gemisi] 
vardır? 

- iki, biri yukarı liman· 
dadır. 
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Bazı düşüne sizler in zeytin gibi. çam 
gibi ağaçl arı kestiklerin i her zaman işiti 
rİz. Bu hususta gazeteler az yıızı yazma 
mışlardır. H albuki ağnç bir zinet olduğu 
kadar da bir servett ir ve ağaç kesmek 

gösteriyor. Burada bir açık bava tiyatrosu 
yapmak i1temitler. Servi ağaçlarının kalk

ması lizım gelmiş. Bunları kesmiyorlar, 
kökliyerek keteo'den bir mahfa · 

zaya sarıyorlar ve bışka yere naklederek 
dikiyorlar. 

h~r b al de b ir cinayett ir. 
Bu res'm t~p~ny.'nın Murşiya vadisini 

-----------------------------~~~~---~~~~~~~~~---~~~~~------~~~~~ 

l{onya n1eb ,usları 
Konyn 13 (A .A) Konya 

meb 'us lan R~f k, Muzaffe r, 
H zım, Mustafa, Lütf•, Şa· 
ban be yl~r Bor.lnr, Hadim. 
S eydişehir, Beyşeb ri kaza
lerile n hiyc leriude' t tki 
katta bulundukt n ~ onra 

şehrimize dö Jdüler. Yarın 
Ereyli, K r pınar. K rJ tH1 

kaz la rına gideceklerdir. 
'L' iil' ki re itaha . . 

Roma 13 (A.A) Buş 
vekil M. Mllsolioi yen i Tur · 
kiye büyük elçisi Hüseyin 
Ragıp b eyi kabul etmiş tir. 
Hü~eyin Reğıp bey, it imat-

~ na.ııesinin bir şuretini M. 
M usoliniye ver cniştir. 

haberdar etmişH. Sadı iuam; 
keyfiyeH s araya arzettikteJJ 
sonra vükela meclisini top 
ladı. Meclis; Rus notasının 

iivakıbi hakkında kor.uşur
ken odac.lardan bid si za p · 
tiye nazırına yaklaşm ı ş ve 
kendisini dış rıda g örmek 
istiyen birisi olduğunu ha
ber vermişti. Zaptiye nazı rı 
meclis odasından çıktı, bir 
kaç dakika sonra avde t 
ederek sadraznm pzşaya 
hitap etti: 

- Paş hazret leri~ Rus 
sefiri ceneral ıgnatyef ce 
na plan tekmil eş yal aranı va · 
pura yükletmekle meşgul 
imişler. Şimdi mf!oıurla r ha 
ber veriyorla r. 

- Devam e decek -

var? 
Maalesef hiç.. Hep 

dağlardadı rlar. ı 
- Eşkıya t akibinde de 

ğil mi? 
- Hayır. Bug ün ı•skcrin 

tatil günüdür: h. kşamdnn 
yüz kadarı avlaomDk için 
izin aldılar. 

Zararı yok. Kırlangıç
ların bahriyeliler i bana ye· 
tişir. Hem yalnız bir gemiye 
ihtiyacım vardır. 

- Pekala, istediğiniz se· 

fine on beş d kikaya kadar 
hazırdır . 

Kumandan ile Karakorsan 
limana doğru yürüdüler. 

Biraz sonra, hafif ve ) eni 
bjr gemi karşısında idiler. 
K rakorsan: 

- Uu g emi k ç kiş ı &ı la · 
bili r? 

- Yüz yirmi kişi! 
- Şirndi sizden isledığim 

adamları seçmek müsaade· 

Petrol iş eri 
yat kazasında Sond j 

meliyesi baslamıştır -
• , ilin Beyan· tı 

Mıdyat 13 (A.A) - Mid
yat kazası dahilinde jt.oleji 
noktai nazardan ·petrol te
znhüra tı arzetmekte olan ve 
bu itibarla petrol aramak 
üzere sondaj ameliyesi ya
pılması muvafık görülen nok 
ta dan en mükemmel ve mo· 

dern sondaj hazırlıkları ikmal 
edilerek bugün iktisat veki 
li Mahmut Celal beyin hu · 
zuru11da sondaja başlanmış· 
tır. Sondaj aleti işleomiye 

başl rnadan evvtl iktiıd ve 
kili petrol arama idaresi er
kanına muvaffakiyet temen
ni e.derek ltordelayı kesmiş· 
tir . 

Vekil beye refakat eden 
profesör Granik petrol ara 
ma idaresi reisi Ctvt.t Ey
yüp beyle birlikte araştırma 
sııhasını tetkik etmiş ve a · 
rnzinin jeolejik tezahürat 
itibarile sondaj için iyi inti
ha p edilmiş müsait nokta 
olduğunu söylemiştir. 

iktisat vekilimiz tetkikat 

sini istiyeceğim. 
- Nasıl arzu ederseniz 

öyle harekette serbestsiniz! 
Kara kor.!IBn bahriyelilere: 
- içinizde yüzmek bilen

ler kimlerdir? 
Diye sordu; 300 kadar 

bahriyeli ellerini kaldırdıJar. 
Kara korsan: 

- Fakat bir balık gibi 
yüzenleri istiyorum! 
diyerek içlerinden en kuv
vvetli olanlardan yüz kada
rını seç.ti. 

Bunların silahları bir han
çerle bir bıçaktan ibaretti. 
Fakat bu gemiciler bu si· 
lablarla çok yaman işler gö· 
rebilecek kabiliyette idiler. 

Kırlangıçta iki top vardı. 
Kumandan bahriyelilere va
ziyeti anlattı ve: 

- Sizden prensesi kur· 
tarmanıı1 isterim, dedi. .... 
Yarım saat içinde hertey 

1 
neticesi h kkmda kendisin
den malumat rica eden Ana 
dolu aj:ansı muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur. 

Hususi bir kanun ile ikti · 
satvekiletine bağlı hükmi 
şahsiyeti haiz bir pehol ara
ma ve işletme idaresi teşkil 
edildiğini ve başma Amcri · 

kada tahsil görmüş gençle
rimizden Cevat Eyyüp beyin 
geçirildiğini biliyorsunuz. Bu 
idarenin gösterdiği lüzum 
üzerine bugün buraya petrol 
bulmak için ilk arama ame· 
Jiyesine başh)'oruz. Kat'i ne
ticeyi yakında bize sondaj 
gösterecektir. Memleketimiz
de petrol tezahüratı olan 
muhtelif sahalar vardlr' Bun· 
ların hepsi birer birer jeole 
lik dikkata tabi tutulacaktır. 
Petrolu bulmak idn ileri 
memleketlerin yaptıklarını 
bizde ilme dayanarak yap
mak kararında ve iyi neti -

hazırlandı ve gemi Karakor
saoın idaresi ode hareket 
etti. Kuvvetli kürekçiler.ge 
miyi süratle sevkedebiliyor· 
lardı. 

Arkadan ve uıaktan da 
diğer sefine geliyordu. Kara 
korsanın idaresi altında olan 
lspanyol balıriyelileri vazi-

yetten çok memnun idiler. 
Karakorsan onlara korsan 

gemisinde çok kıymetli eş

yalar olduğunu anlatmıştı. 
Hem prensesi kurtaracaklar, 
Hem bir haydut gemıaıoı 
imha edecekler, hem de pek 
çok :kıymetli şeyler elde 
edeceklerdi. 

Nihayet "uzaktan korsan 
gemisini gördüler. Karakor
aaıa adamlarına: 

- Dikkat! ve gürültü et
meyiniz! emrini verdi. 

Kırlangıç çok az su çek
tiği için sığ yerlerden iler· 
liyor ve kayalar arasından 

ur 
Abalıya 
Su Şirketi Ank raııı• 

tarıaa hala cevap verııı 
Telefon Şirketi uı.ıı11ıı: 

kaleme 
köşkle

ri işine 
kulak as 
mamış. 

Elek
trik Şir· 
keti di
lediği -
ne ce
reyan 
vermek, dilediğine~ r 
mek suretiyle ke0 

mahsus bir diktatörlii~ 
etmiş . . ~ 

Memlekette bir şır 
mes'elesidir gidiyor. ~ 

Elbette gider. çuo. 
Şirketlere imtiyaz "'er• 
bu cihetler mahallinde 
uzadıya tetkikata tibİ 
muş değildir, şartnaıı>' 
ıaklıklaranın kokusu ı• 
meydana çıkıyor. 

Meseli elektrik Şir~
ceryan verme şartfarıı 

la faizsiz depozito '~' 
mesela saat kiraları, ~ 
gece tamiratı ve yine •b 
la "amelei fenniye,, tıı 

htanbu! az, çok yol• 
Fakat lzmirde el'aıı 

birşeyler yok. Bak!•c 
Su ~irketi hala cevııf 
vermemiş. Bunlar i b: 
!erinde Vur abalıya gı 
ahşmış teşekküllerditı ~ 
rı kal'iyyen boş bıt• 
malıdır. 

Nafia Vekaletinin ~ 
]er işinde halk mesıı• 
ne kadnr tif z da vr.ıı~ 
şükr nla görüyoruı ' 

bu sebeple rica ediyof' 

Şimdiye kadar bol~' 
abnlıya giden Şirketle 
tık ıırası gelmiştir, . 
Vekaleti ve kanun elı 

Vur abalıya ... 

ce almak azmi ile 
tayiz. 

M . d b' . ·, ıl erasım e ırınc 

müfettiş Hilmi Mardi" 
ve cıvar köylerden ~ 8 

halk bulunmakta idİ· ~ 
sat vekili refııkatıod• ~ 
vatla birlikte bu akŞ' 
dinden Ankaraya b' v 
edecektir. 

farkedilmiyordu. p.ff 
manda rüzgar az ol& 
dan küreklerle Sant• 
gemisinden çabuk r0 

biliyordu. 1 A 
Esasen S ntanıar1 

bulunduğu körfeıcikteç k 
hareket etmişti. J~ 

SarıoğLm ve arksM
1 
A 

hablidora bu husustll l. 
etmem:şlerdi ve itir•ıd' 1 

cek bir sebep te aıtY 
yoktu. 

Biraz sonra, 
arkadaşı: 

·- ileriye baksan•·· 
Bir kırlangıç süratla b 
rafa geliyor .. 

- Gördüm, hiç şM 
bizin için geliyorlar!. ~ 

Sarıoğlan, k(rlao.st1'
1
11 

Jişinden maksadını sıı f. 
tı. Fakat Karakors•"' ~ İ 
raber olup olmadığıP1 

surette' bilemiyordu. c 
-Devam eclt 
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SAYFA 3 
IZMIR POSTASI 

Adliye 
Nazırlıiı 

Kinıhı nhte...,iııo 
veı·ilecek ~ 

Hususi Telgraf Haberleri 
. Pariı 14 - (A.A) _ Ad· 
lıye nazırı M ş 

olduiu •· ff . eron vermit 
ruz k ,ıı ~ •namede ve ma· Kıralın katili 

•ldırı ve iaıaaı ·ı 
den çık çı e • •,, • • 1 d'". aracağını iddia ey- A 

t: ~gı :ncamleretelmihetaıek Yu2oslavyada Gıyaben Kürek Mahkumudur 
riıil~iı ~:u~:::~ ~•tveki.li gi- M k d k • d -w • ld • 
:::

1
:em!' olaa iıi-:.~~'!:.':~ a e onva omıtasından egı ır 
k ıun a ııkmaıını iıteme· 

::. tı9 oldujunu beyan etmek lıtaabul, 14 [ Huıuıi J - Yugoslavya verilmiı iki arkaclaıı gıyaben idama, ken· 
h l~bt er. Adliye naıırhğının ve kıralını öldllrea katilin, Makedonya komi· diıide gıyaben mllebbet kllreğe mabküm 

• 
1 ftıırdaki ab 0 ali f ._ taıile alikaıı olmadılrı anlatılmııtır. Katil edilmittir. 

de ... n ev&ali- e Kalemenı"a kolundaki işaretler doD-rudan 
M 

0

01an ehemmiyetine bı"naen Kalemen Hırvatların UıtaıUer komita11na • . 

Belediye 
intihabatı 
N anızet1ertlen kazaııa-

ınıyanlar var 
Istanbul, 14 ( Telgraf ) -

Belediye intihabının netice 
feri kıımen ahnmışhr. 

ilin edilen namzet liateain· 
deki isimlerden baıaları laaza· 
namamıılardır. 

-~-_.... __ 
doğruya Makedonya komitaıının remizlera · uaıerg iyin i .o. d menıuptur. Ve iki arkadaıla birlikte kom· f 

bi · · b zazsın an değildir. BuaJann, tahkikatı yanlıı bir •• • Harici.ve nazırları rını ulınadığı t kt' d ııu bir memleketten Yugoılavyaya bomba h ld i d"i k .,. 
•ela teaı . a ar e me- . iiiill aya dökmek için yapı ı ı zanne ı me - lstanbul 

14 
( TeJaraf ) _ d . Y•z mahkemesi müd- gehrmek töbmetile Belgrattta mahkemeye iii tedir. • 

Balkan 

eıumumiıi M M Balkan hükômetleri hariciye 

laAkpimi. it baı~na a:!;r:~:ik~irr Tevrı· ı,T nu·· ş tı·ı· bey istifası kabul nazırlarının 27 Teıriaievvelde 
ırıı 1 :1 (A · l\. An karada toplanaraklan ha· 

Ye M l ı .A) - Harici- Edı•Jmedı• beri doğru dejildir. B&yle bir cand~ve •va , Dahiliye M. Mar 

Rollin tayin':~,i~e~l~kita M. lstanbuldan hareketinden Millı, 14 (Telgraf> - Ge- hplantı yap_!lm.!y!caktar. 
ro · mıştır M Şe · çenlerde iıtifa ettiğibi bil· Lord Eden 11 

ıotifa etmiılir. . . • evvel beyanatta bulundu dlrdlğlm C. H. F. reisi Ce- Kopenbag 14 ( A.A) -

Jki k' .__ - • mil beyin iıtifaıının Viliyet Danimarka kır ah Lord Edeni ruvazör lstaobul 14 (Telgraf )•_:: ~;:veffa karahn cenaze me· idare heyetince kabul edil kabul etmiıtir. Dün gece 
Çaroı~tı raaimiode bulunmak üzre Belgrada hareket eden Hariciye mediği aalaıılmııtır. Lord edenin ıerefine hariciye 

Y vekilimiz Tevfik Rüştü beyefendi bareketind'a evvel aaz1rı bir ziyafet vermittir. 
Tokyo, 14 (A.A) _ C ajansa ıu beyanatta bulunmuıtur: Mısır Kra)ı • • • '' 

ma akşamı yapılan d ~- - Büyiik dostumuz müteveffa Kıral Alekıandr hazret- Macaristaııda-n ~ikayet 
mane 1 enız 1 . . 1 Jy.iJecı•vor 1 b 1 14 ( T laraf) d . vrı arı araınıda S erının cenaze merasiminde Reisicuhur hazret erini Tlirkiye y stan u, e a -

•• o· en- b Menfur ınikaat h'19iaeıiade 

(5 Te7rinlevvel h34 
2 

Yunanistanda 
Rei~ieunılıur intihabı 

htaabul 14 ( Telırd ) -
Yunaniıtaada Reiaicumlaur 
intihaba Cama ınan yapala· 
caktır. M. Zıymiıl• ıeçilece· 
ğiae muhakkak naıarile ba
kıl.-tadar. 

Atina 14 (A.A) - Reili 
camhur iat&ba .... • icra11 Cu· 
ma ıünilne karırlııtaralmııtar 

Te mey 
200,000 lira kazandı 
Aydıo, 14 ( 'l.lelgraf ) -

Tayyare piyangoanndan 200 
bin liranın iıabet etti8' 9810 
numaralı biletin bir pa1'Ç81l 

da ~ehrimi~ Ziraat bankuı 
veznedarı Tevfik beyde'dir. 
Tevfik bey bngtinlerde te
kaüde aevkedilmek tiMre 
idi. T.evfik bey paraya el 
sürmeden Ziraat banka11oa 
yatıracağını ae.;ylemi,tır. 

Fırka birosu 
Aııkaraya, nakledildi 
lstaDbul, 14 ( Telgraf ) -

Mevaim dola7ıaile lıtaabulda 
buluaaq C. H. F. Bllroı\I Aa · 
karaya naldedilmiıtir. Ba 
mllnaaebetlıe Umumi K.At;p 
Rece1> B.-yefudi ıerafiae 
Maluimd• bir ça1ziyafeti1'.e· ._ ' ıstroıayari K''-• ._. cum uriyeti hilldimetini, Tfirk kara, deniz, hava kuvvetlerini (atanbul, 14 (Telgraf) ·-

•uuvaıo"ru" ·ı huzıu t ·ı . . d f 1 R . . h 1 M carı'ıtanın tahrı" kJ:.tL- bulun· Ö ı e em91 ıçın or u mü ettişi ızettin paı•, eıııcum ur haz- Kahreden ge en haberler, a • ... ı • ı 
len Yoktu y çlıupıımııtır. retler inin baıya veri Cel&I bey ve malümunaz olan heyetle F h ı duğundan bahisle Yugoılavya Ku·· çu·· k 

1
· tı" la• f ıayıri b f'f r. a mı Diıtr 0 • Mııır kralı uat azret eri· hükômetioi 

1 
Milletler Cemi 

rilmiıtir. 

__: ~4!._ z.edelenmiştir. Muhafız alıyı kumandanı lsmail Hakkı be-y ve alayından nin iyileşmekte olduğunu yetine şikayette bulu 1 acığı V k bir bölük aılurle Belgrada gidiyorum. Dostumuz Yunaniı- bildirmektedir. muhtemeldir. Toplanıyor 
e İller he- taaın Huiciye nazırı kıymetli arkadaıım M. Makıimoı lımlr poatall: Kral Fuat --- Belırrat 13 (A.A) - A· 

Yeti tonJandı ~:::,~ı.•::::dı~~iaikte buJuıarak Belgrada birlikte gitmeğil haıretlerinin ne hastası ol Nereye vala Ajaaıındaa: 
.,. d h'"I'" .... d'k lıbbNrımıza DJzar• ba Ankara 14 uğunu a a ogreneme 1 • Go·· mu·· ıdu·· 

Vekiller h~ . ( Telgraf) - Ancak; Avrupa'daki klişe a11• 19 uacla: klMI Alek-
•ıııralc K Yetı dnn gece top· ltay Takımı ıerviıimizin gönderdiği re· Pariı 14 (A.A)- M. Butu uadna ceau• menaimia· 

· Bart ıral AleksandrHz.ilr simlerin tafıilitından anla· vasiyeti mucibince Pene La· d.a • ..,. BeJı,.atta klçlk 
· unun ölüa:ı 1 • b ~ d' ı d k" ·ı itilAf hHici,. auarianmn •rı tb f erı a ıse dığımıza ıöre; Kral Hz. ha· chaite mezar ığıa a ı aı e 

'•
1
•• •••da tetkikler Y•P Finalde Sökeyi de yenerek fif bir felç geçirmiıtir. kabriıtaaıada •evce•iııia ve koahru• kıplaaııakbr. 

için 8 ive cenaıe merasimi .. •, harp !ahneainde ölen oğlu- Ko•·y· -.
1 
•• ':;.~ 

•rici,: ır•d· gidecek oı.. grao şamoiyonu oldu Yenı· nun yanın• gömnımo,ınr. tı.-.· 
R&ıt& b Vekilimiz Tevfik Uıak; 14 ( Telgraf) - lzmir ıampiyoııu Altay takımı lngilterı\\"İ kim temsil falıııtıııı iizeriııe ı;iı;.ek-•erıııiıler:t;;. bazı direktifin f.aal maçını bag6a ( d6n) Aydııı ı•mpiyoaa S6ke takı- Kooperatif cı\ecok ı ler koyınuıtlıY"ılıı 

----..... mıyle yapmııtır. Uıak halkının büyük bir alika ~ile bek- Ankara, 14 (Telgraf) _ Londn, 14 (AA) - Kıral Belgrat, 14 ( 14. A ) -Vatanı lediği bu maçın neticesi Altay lehine tecelli etta. lktııat vekileti; biltün müı · Aleksandran ceaue aıera· .)plitte ,... Ar•I ile hl-
Siikı n tık oyuııdaa daba mualuam ve kıs• pularla iyi bir OJUD tabıilleri içine alacak biy6k ıiminde lngiliz babriyuiui ldimet ve paıUiıoeııto .... 
' ·aıııııa istihkak gaıterea Altay berkeıin takdirleriai kazanmıı ve Sökeyi bir kooperatif yapacaktır. Akdeniz filoau bOf k-n- Oııbr....,ik lmmıdril ... çıka· 
P . kPslıetti 3-0 yenerek grup t•mpiyonu olmuıtur. Ru kooperatife Ziraat ban danı Amiral Fiıer temıil rak kral .alebaadrın 611..ar.I •rıa 14 (A Takımlar yaran (bugün) lzmirde bulunacaklardır. edecektı"r. ·.ı 

lard,11 M .A) - Meb'uı· kaıı yardım edecek ir. r.umen te1pit etmı,.er ve HD· 

a ille el' . . Mortier meb'u- H • ra Fıan•• babriJt1 nazıra M. 
ltarıun 1 .. 

11

,
1

~e fu maalde bir eyetımı•z katı•ı kalemen Pietri ile lngiliz amiMlı F.iıer s .. lb ıyı •ıı vermiıtir· tabutu aelimlamqlarclar.T;abut .. Yol d ' 
•ktul dü un a uiraşırken S )A •k ) ) 8 J d y h d• • nhbma indlrileıit •• •uaı· 

•t•nd, (e~ hariciye nazırı e anı yo uy e e 2ra a Müslüman mı, a u ı mı zam bir ~.11ı ozu•• 1ıo-
a1c,,0ın'. ~· ~•rtu vatanın hareket etti 1 1 nulll'11ftar. Kataf•lkıa.. etrafta· 
iıtiı. ıstıbkık keabet- an aşı mıyor ••• da yiltwek a1ta.ı.. va ba..&· 

lıtanbul 14 ( Telgraf ) - 18 Tetriniıevvelde mllteveffa ı &a • d meflle .. r 
la - '• - Kıral Alekaaadr Hz. içiıı Belgratta yapılacak olan cenaze laaabul; 14 (Telgraf) - Marailya auikaatiaı yapH Ka- tan.,':. ;-dk• y ...... ..,. 
lflllhar•e• b• e mera•iminde bulu•acak heyetimiz Ankaradan gelerek lemen, doktorlar tarafından muayene edilmif, MDılOhman yaaa~o 

1 
a~-ı::a: .. :., taıaf· 

clıbal ~-=-ı k veya Yahudi oldu;;,u görülmüş bu haber alikadarlarca ay· muı n \09' • Baaladı .,.. ini yolayle ve huıuıi bir trenle Belgrada b.,e. a t .. batla ldliaeleı...-..paı 
T ket etmittir. Jetle karlanmııtar. çalıy.or aıkerju ..ıa. clmu· 

j~::1:idt 14 (A.A) _ Royter Heyet; Hariciye vekilimiz Tevfik Rüttii beyin riyaseti --·- yor. va deaia ta,,ar.eluiııle 
Kıta;t •An: • ~~itada .ordu m&fettiılerinden izzettin paıa hazretleriyle Romanyanın Dub~ovonik uçarak tabu•• lserineti99k· 
raya ıturıdeki Gijonda ıyasehçamhar baıyaveri Celil, Muhaf~z k:taah kumanda· K •• •• ler aerpiyorludl. Sib9nik ,... 

rlo .. ~·:m•ı •e mahalli iıi- Dl lımail Hakkı beylerden mürekkeptir. Mub•fı• alayın· Ankara sefiri ruvazoru.. kopoıa .... ı.ı. diııl ........ 
ıliordeıı ·~•be baılamıtbr. daıı tam teçbizatlı bir böl&k beyetle beraberdir. Bakreı 14 (A.A) - Reami Belgrat, 14 (A.A) - Sp~it: yapmııtır. Hı!ll< ğh1orda. 
ılerce ;,ı~aıi kiıi 61mOı ve gazete Ankara orta elçisi M. te Kır•I Alekaandzın ceaedın Diai ayuadea aons:a halk bl· 

Soo kiti t 
11

' • Y•ralal!mııtar. M 8 t C • • Edmon Ciuntunun 1 10-934 getirmekte olan Yugoıl•v ylik bir huıu ile ta~•bua ~-
evkaf edilmiştir. • Br UDUD enaze mer&&lml tarihinden itibaren Moıkova kruvaıörli Dubrovnik bu •~ nilDden, ı~ittiı.. MJlll .UÜ· 

k • . '1 •• ,. elçiliğine tayini hakkındaki bab saat altıdan birAz ıonra ıeleriQi giymiı biır- 90k ~· ıraJık H Bılh~"a ~ark hnknnıetleriııiıı ruiiuıessilleri kararı neıretmiıtir. SpJite gelmit ve aıkaıında ler bitia ıece ,.,lpreirr a.tı 
ikinci b 1 8De o·üze •·a1'J>ıvor·1tt ... • • Fransız filoıu oldutu halde toprak içhada ~Mı ...... .. ey er k .. d . h ' • u B ] . t 1 . . ~uıayed~ ••1011 ~o agın a Patıa 4 (A.A)- M. Bartunan cenaze merasiminde Tnrki· u garı~ anı lUıl'Wl)"C yavaı yavaı rıhbma · y•n•t· ler •e tabut•• luriae J•P-

~••maralı uç İ:athr';i''k:-~ ye, Çia, lraa ve japoa bikümetlerinia mfimeuilleri gaze nazırı tenı8il Pılccek mııtır. Gemiyi Yugoslav do ralılardu • .,. ı... çiçeı.ı.dlı· 
• h-v~ gazı ve ' t e k'ii çarpıyordu. Tlrkiyeyi Londra biiy6k elçisi Fethi Sofya, 14 (A.A) - Hari· nanmaaı ile ıahil bataryalara deD yapılmlf çellinldem lraJ· 

~
1 

lıavı İçi ve dıt~• Y•?ıı 1 

b • bey Siyamı da kınlıa mabeya "6tlir6 temıil ediyor· ciye nazın M. Balalof ile ve ibtiramatta bulunmak &ze m,,.ıarılır. 
~ 

1 

1 ~k k•Uanıılı bir bone 
0 

du. Meraılm icra edildlii sırada bemea bemea bit6a d .. - babriye ntzın ceneral Zlatel re buraya gelen logillz barp ~:-~j~L""f ~~;.;;;;;,; 
~:li tır. Jet merkezleriade mfitneffuın iıtirabıtı rubu içia iyialer kıral Alekıaadrın cenaze gemileri tarafından aalnv ate· I~. • lfl ,...m tl~ıl ıuııb 
• ı.0:0ı;'10"!••_ıa G&zelyalı· yapılmııtır. BilbHu Viyana, Biikre1, Varıova ve Romada meraıimiade Bulgar b&kü- ıiyle •elimlaamııtır. Rıbtım a•ım bır balk idi doldur•ıak· uaıaral ~ ıttııalinde 1154 mutantan iyinler icra edilmit ve Ro d ki i . d de M'. metini temıil etmek üzre ve fehrin biitlln ıokaklarıaa sedasız ıok"kltaQ... 
•rı llıı~dı~~eye mllracaat- Muaaollni bizzat hazır bufunmuıtur. ma • yın e Belgrata gideceklerdir. 'iyah krep gerilmiıtir. ta.dar .. 
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SEHIR STASI 
" 

Muamele D11rdu1 Bergama harabelerinde ı 
---------~--~ ............. -------~--- .......... 1 

Alman kararnamesi, mahsul Veliaht Hazretleri Ber2ama Seyaha -
satışımıza fena tesir yaptı tine iştirak Etmediler 

Hükumetin teşebbüsü Prensesler Mütehassis Oldular 

iz mir 
---~ a 

Kömürsüı 
Kalacak 

Ziraat Vekileti, bu " 
ye mahsus olmak üıre lf 
ve Manisanın bazı orot• 

• 
' 

Türkofis • Berlin şubesi, 
Birinci teşrin ayının ilk haf
tasında r muhtelif mahsulle· 
rimizin Almanya piyasala· 
rında gördilğil muamelel:r 
hakkında şu malümatı :gön
dermiştir:= 

tavazzuh ettiği takdirde 
azami iki gün [içinde fizüm 
ve incir fiatlerinin mühimce 
miktarda yükselmesi kuv· 
vetli bir ihtimal olarak ıa
yılmaktadır. 

Reisicumhur Hazretlerinin saygılı konuk
ları lsveç Veliahtı Hazretlerinin, proğram 
mucibince Bergama Harabelerini ziyaretleri 
bekleniyordu. Veliaht Güstav Hazretleri 

bafif sogukn algınhğından bir tedbiri ihtiyati 
olmak üzere Bergama Harabelerinin ziya
retinde bulunamamışlardır. 

otomobillerle Bergama Harabelerine çıkıl · 
mış ; bütün abideler ııra ile gezilmiştir. 
Prenses hazaratı her abidenin önünde ayrı 
ayrı tevakkuf ederek ve içli izahat alarak 
ölü medeniyetlerin bu çok canlı eserlerini 
takdirle ıeyretmişlerdir. Bu arada birçok 
poz fotoğraflar da alınmıştır. 

rından kat'iyat yapılo>" n • 
müsaade etmiştir. latif~ 
nunu mucibince mab d 
için ruhsat almak it~ O 
köylüler. orman nıud 
ğüoe müracaata bışladl1f 
dır. Bu gibilerin nınr• 
evrakları Ziraat Vekil~ - lthalitı kontrol işi ile 

tavzif edilen daireler faali
yete henüz başlamış olduk· 
larındanJ kendilerine itbalit 
müsaadesi için verilen iıti· 
daların ancık cüı'i bir kıı· 
mı:u neticeleodirmitlerd~r. Bu 
ıebeple birinci teşrin ayının 
ilk haftasınd• piyasada mu
amele hafif geçmiştir. Bu 
nazik vaziyetin devamının 
veya !uzama.sının Türk ihraç 
mahıuUeri piyasası üzerine 
fena tesir y• pacığı pek 
tabii olduğundan Berlindeki 
resmi Türk makamlarınca 
alikadar Alman daireleri 
nezdinde., derhal ve ııkı te
ıebbüıe· f geçilmiştir. 

Bu dairelerin · verdikleri 
teminata nazaran Tllrkiye 
ile muamelit takriben ge· 
lecek hafta başlıyıcak ve 
tabii şekline girecektir. 
Tilrkiye ile mevcut doıtane 
ve ııkı ticaret münasebet
lerinin yeni vaziyetten hiç 
bir ıuretle :mütee11ir olma 
maaı için Alman hükumetin· 
ce liıımgelen tedbirler alın· 
mıttır. Yeni vaziyetin, ak
ıine elarak Türk • Alman 
ticaretini daha ziyade inki· 
ıaf ettireceği de temin o· 
lunmuştur. 

Bu itibarla alakadarların 
gerek şahsi ve gerekıe 
memleketimizin umumi men
faatleri namına beyhude 
yere telişa düşmemelerini 

ve daha birkaç gün itimat 
ve emniyetle beklemelerini 
tavsiye ederiz. 
Almanya~ ile bu:rün kafi 

derecede L iş yapılamaması 

bir fiat veya alelide piyasa 
inkişafı mea'eleai değildir. 

Farzımuhal (iatler muhim 
niıbette tenzil edilıe bile 
vaziyet değitmiyecek, yini 
Almanyaya mal satııına im
kan hazırlanmış olmıyacak· 

tır. Alman piyasalarında mal 
yoktur ve piyasa iıteklidir. 
Buna ~göre fiatlerin dütU· 
rülmemesi elzemdir. 

U zünı - 1 nc.ir: 
Berlinde teırinin ilk haf· 

tasında üziim ve incir piya
saları durgun geçmif, incir 
üzerine hiç muamele olma· 
mıştır. Üzümlerde biraz ha
reket mevcuttur. Fiatler ev
velki haftaki vaziyeti devam 
ediyor. Birinci :teırinin ilk 
haftasında 100 kilo heıabile 
7 numara üzüm 20, 8 nu 
mara 21, 9 'numara 22, 10 
numara 24, 11 numara 27 
fiJoria üzerindan muamele 
görmüş -çe 200·1000 ıandık 
araıında yıpılmııtır. Vaziyet 

Zahireler: 
On bet gün evveline ka

dar Türkiye mahsulleri üze
rine yapılan muamelelerde 
durgunluk seziliyor. Sebep 
Alman :döviz kararnamesi
dir. Bund•n batka Alman 
hükumetinin tesbit ettiği 
fiat ıiyaıreti de zahire fiat· 
leri üzerinde teıir bırakmış· 
tar. Almanya tarafından sa
tın alınan Türkiye mahıulü 
sert buğdaylar için yüksek 
bir fiet ödenmiştir. Kanada 
büğdayları 6 filorine mua· 
mele görmüıken Türk mal· 
ları 7 ,20 florine alınmıştır. 

Trillo - Palamut: 
Piyasa durgundur. Mühim 

işler yapılmama11na rağmen 
piyasanın yükıelmeğe meyli 
vardır. lzmirdan teklif edi
len fiatler şunlardır: 

Trillo yüzde 42 750 Fran-
11z frangı, TriHo yüzde 45 -
840 F ranıız frangı, iyi nevi 
palamutlar 840 Franıız fran
gı, palamut lngleıe 480 
Franıız frangi. 

Not - Son hafta içeri
sinde Londrada natureJ in· 
cirlerin çuvala 20 ·36 tilin 
arasınd muamele görmüt· 
tilr. 
---~ .......... ----

Vergi 
Kaçakçılığı 
Bazı yerlerde unlara fazla 

nispette mııır ve arpa unu 
karaıtırılarak vergi kaçakçı
lığı yapıldığı anlaşılmıştır. 
Buna sebep, buğdayı koru· 
ma vergiıinin buğday üze
rinden alınmasıdır. Gelen 
haberlere nazaran, Maliye 
vekaleti buğdayı koruma 
kanununda bazı tadilat ya 
parak bu şekil vergi ka· 
çarlığının önüne geçecektir. 

Ha11sana 
Boyandı 

Prenses Mari Luiz ve kerimeleri Pren 
seı lngrit Beıgama Harabelerini tetkik 
etmişlerdir. Seyahatte Prenseslere Vali 
Kizım Paşa, Asarıatika Müzeleri Müdürü 
Aziz Bey ve mihmandarları refakat etmiştir. 

Dün sabah ıaat dokuzu on g~çe Konak
tan hareket edilerek Bergamaya gidilmiştir. 
Prenses hazaratı Bergamaya muvasalitle
rinde, beş senedenberi hafriyatı devam 
etmekte olan Ayvazali mevkiindeki Eıkü
lip mabetleri ve tiyatro aaloDu gezilmiş . 
Asarıatika Milzeleri Umum Müdürü Aıi~ 
Beyefendi tarafından verilen izahat dinlen
miştir. Prenses hazıratı bu izahatten mem
nuniyetlerini izhar etmişlerdir. 

Bunu takiben Halkevine ~idilerek orada 
öğle yemeği yenilmiştir. Öğleden sonra 

Saygılı konuklarımız akşam saat l 6,30 da 
Bergamadan ayrılmışlar ve saat 18,30 da 
lımire avdet etmişlerdir. 

Dün gece Gazikonağında verilen ziya· 
fette Veliaht Hazretleri de hazır bulunmuş; 
Veliaht Hazretleri Vali Paşa ile Belediye 
Reisini ziyafete davet etmitlerdir. 

Saygılı konuklarımız bu ıabah hususi bir 
trenle Efese giderek Efes Harabelerini zi
yaret edeceklerdir. Efes Harabelerinin ıi· 
yRretiade Vali Paşa ve Aziz Bey de hazır 
bulunacaklardır. 

Saygılı miHfirlerimizin bu ak~am saat 17 
de hususi bir trenle Afyona hareket etme· 
leri, oradan Toroı ekspreıile Surye, Bağ · 
dat ve Iranı ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

Kıskanc Kadın Fransız 
Arkeoloğu 

gönderilmekte ve o 
keşif müsaadesi iı.teııf 
tedir. rf 

Bu ıene lr.mirin k• 
günlerinde kömürsü:ı '; 
donsuz kalması ku' ( c 
muhtemeldir. Ziraat V 
Jetinin vereceği kat'iy•t -
aaadesi pek azdır 9e 

takanın kömür ibtiy•(ı 
ancak yüzde onuna oı0 ' 
dir. Belediye daha tiıı>d1 

. ., .. ti .l ~6 o 
cıvar vı aye eruen 
getirtmeğe teşebbüs 6f 
mezse bu kış büyiik ıı> 
litla karşılaşılacaktır. 

Yo 

.. - .. ./ gi 

Dedebaşııt1 
Yo Arkadaşı Bir Kadının 

Yüzünü Parçaladı!.. Şehrimizde Tramvaf kı, 
DDn asliye ikinciceı:a hakimi rıştırmaaaydi hiç bir teyler Fransız asarıatika profesör· Dedebaşı halkı, J{•~ ll 

Halim bey; kıskançhktan do- olmazdı, ne yapalım başa terinden M. Vambez hafriyat kade işliyen atlı trallldf 
ğan bir yualama hadisesi· gelen çekilir dedi dinlenen y.:.ıp~a\ ü~~ıe F lımire ~el~iş· ıın Soğukkuyudan o;_ı oJ 
nin muhakemesine batlamış- • iki şahitte davaya muvafık tır. ro eıor, ransız asana· köyüne kadar temdi ı ~ l{ 
tır. Dava enteresendır. Ve tarzda iddai şahadette bu · tika enstitüsü namına Me- zorluk çeken halka 1'

0 
hu 

kahramanlarıdıı sürmeli so- lundular. Evrak karıştırıldı nemenin Gö ece köyü üze · gösterilmesini e-çvelce 
kekta, sermaye, Emsal ve suçlunun zabıtayı hakaretten rind~ki Ark~yik Em~ü~ •. ne mişlerdi. Şehitlerde f Re 
irfan isminde iki kıdındır. Sulhceıada bir davası oldu· Ak~ısarın Agı!kaya çı~lıgın· işletilmiyen tramvaylar• 

D 
dekı kablettarıh eserlerı tet- h 1 d u•·W 

avayı kısaca anlatalım! bu ğu anlaşıldı. Bu davanın . . at arın yer en su• .ı 
'k k d kık edecek ve bafrıyatta bu· K k O d b •'' 
ı i a ından müşteki olan mahiyet ve neticesinin ne l kt' H f . t ..: 1 k arşıya a - e e aşı ~ E ı h . unaca ır. • rıya a ~e çu . . ,. 

msa anım; sürmeh so- olduğunun sorulmasına karar müze memuru Vehbi bey dakı yola döşenmeıı ~ ler. 
iş 

Be kakta bulunduğu hanenin verildi ve irfan hapishane Maarif Vekileiioce komiıer fık görillmüştür. Bıı 
kapusunun ÖDünde durmak- ye iade edildi 1 · d·ı · t' belediye fen heyetince tt 'k · ayın e ı mış ır. 
ta ı en, ıuçlu olan irfan ha- •• •• Profesör beraberinde müze edilmektedir. 
nım; yanına. y~klaşmış ve ok Muddet bugun müdürü Salihittin, hafriyat 

bir 
du 
kıı 

şayo~muı gı.bı. Em~alin sol 
8

. • komiseri Vehbi beyler oldu 
yana~ına elını . getırmiı ve ıtıyor ğu halde bu ıabah Mene· 
çekmış tekrar bar daha elini Gizli do«um ve ölüm mene gidecektir. • t' . ,.. ve 
y~nagına ge ırmış ve çek- evlf!nme vak'alarının af ka· 
mış, fakat Emsalin yanakla · nunu mucibince nüfus daire-
;ından kanlar [akmağa baş· lerine tescilleri için tayin 
•~ıştır. Meger, irfan hanım olunan müddet bu akşam 
eh~d~ gizlediği bir jilet bi . bitecektir. Bu gibi vak'-
çıgı ~le. Emsalin yanığını aların tescili için diln nü-
keı~ıthr. Emsalin ehemmi fosa müracaat edenlerin 
yetlı ıur~~~e gü~elliğine u- sayısı mühim bir yekuna 
rar ~erdıgıne daır 33 günlük beliğ olmı•ştur. Nüfus da· 
d~ bır rapo~ verilmiştir. Ha· iresi, bu gibi muamelelerin 
~ıtta Emsah~ sol yanağında ikmal ve intacı için büyük 
ıstavroz !eklındt:ki çiığiler bir faaliyetle çalışmakt•dar. 

Adliyede 
Maaş zamları 

Müddeiumumi muavini Şevki 
beyin maaşı 30 dan 35 lira 

yat izi mülazımı Hikmet 
Lütfi hanımın mcaşı 30 dan 
35 liraya, muavin Rauf be
yin maaşı 25 ten 30 lir ııı ya, 
izi mülazımı Ihsan beyin 
maa~ı 30 dan 35 liraya, 
Ticaret mahkemesi iıisııı-

___ , ....................... -,_/ 

~,nat, bey 1 a 
Vali muavinliğini fi~ Ilı· 

ten görmekte olan b; 
işleri müdürü Fuat . f ler 
vekilet maaşı verilme91 İçi 
hiliye vekaletinden vilJ a 
b ld bt'ı' i irilmiştir. 

. lı 111 
Talebe gezintiS\ lrıı 

Hikimiyetimilliı e roe~ I nıe 
üçü!lcÜ ıınıf talebesi:~, 
Adliye dairesine gı 

1 
re 

mah\lemeleri dinlemitle 
not almışlardır. 

umumi hapHne l.inasın · 
aynen gorülmektedir. ·- --

Hikim bey bu hadiıenin Cerh dan Ali Rıza beyin maaşı 
45 ten 55 liraya çıkarılmıı
tır. 

Yet 
Avni be~r ; La 

Menemen nüfuı nıed' ~ ka 
ğuna tayin edilen ~( ilı t 
başkatibi Avni bey te ' 'e 

daki noksanların ikmali için 
Adliye Vekaleti yeniden tah
sisat göndermiştir. Binanuı 

içi yağlıboya ile boyanmıştır. 
Yeni bapsane binası hakkın 
da henüz kat'i bir :karar ver 
rilmiş değildir. 

.. -
Muallimler 

· Hariçte başka itlerle uğ
raşan ve başka meıleki bu
lunup ayrıca mesleki işleri· 
ni de görenlerin akalliyet 
mekteplerinde muallimlik 
yapamıyacaklar1 Maarif ve· 
kiletinden alakadarlara bil
dirilmiştir, 

sebebini ara~tırdı. Ve maz
nun şöyle bir cevapta bu
lundu: 

- ~Efendim; benim bir 
doatum vardır adı Cemildir. 
Vak 'a günü çok sarhoştum. 
B~ kadın yanıma geldi ve 
soıa. doıtun Cemil akşam 
benımle beraberdi d edi. Be-
nim anbiyetimi tahrik etti 
ve ehmdeki jiletle yanakla . 
rını çizdim, halbuki dostum 
Cemil bununla değil Adelet 
iımin'1e • dirğer bir kadınla 
beraber olduğunu bilahare 
öğrendim . Eier bu Emsal 
akıine olarak bu lafları ka-

Çorakkapıda Kemer soka· 
ğında oturan atçı maksut 
oğlu Mahmut, tütün mağaza
sına yemek götürdüğü ıırada 
tabaklar kaybolmuştur. Tabak· 
ların garson Mehmet tara· 
fından alınıp saklandığına za· 
bip olan aşçı Mahmut mfi· 
nakaşaya girişmiı ve kavga 
neticesinde hafifçe yaralan
mıştır. 

Esrar 
Kemerde Yeni mahallede 

oturan Emin oğlu sabıkalı tit · 
mek Mehmet Esrar 1atarken 
yakalanmıştır. 

Yeni Müş
teriler 
Almanyanın muhtelif yer· 

!erinden dört firma Türko 
fise müracaat ederek Yün 
Pamuk, At kılı ve yapığ; 
üzerine ithalat yapmak iste
diğini bildirmiş; Türk ihfa. 
cat tilccarlerının adreılerini 
sormuştur . Nevyorkta deri 
üzerine ithalat yapmak iıti
yen beı Amerikalı f ı rmada 
ham deri ilzeıine muamele 
yapmak iıtediğini bildir
mittir· 

lüğünü talep etmiştir· 
• • • • • ..../ ına 

iş Cet"eııe! ;.~~ 
Urla ve Kemalp•t' ~ ı 

larında ki bazı sanayi . 1 11111 

l . . 91- t 
sese erının 933 sene 6f tl\k 
iş cetvellerinin henü:ı gi' " r 
rilmediği iktisat vekilet ı llu 
viliyete bildirilmiştir. Ş~ için 

1 

den bu müessesf'lerio d ı,ov 
sanayi kanunundan iıif'1 , .Ru 
için iş cetvellerin derb'. 
sat vekaletine göod0

'
1 

icap etmektedir. 
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•11e~o~z~Y~A~K~A~-~=. Siyam'daki 
IZMIR POST ASI 

kır al sarayı 
15 TEŞRiNiEVVEL 19!4 

budur 
GEÇELERİ 

l5. 10 - 934 
- 14 - A, Af?NAN r Salonda. kayııaAan , . 

araeınd ,. ııoş onın 
• • - Kardeşim Faık Şem~eıtin Beye-

attıkları biiyiik adımları 
içimden g43len bir sevinçle 
takip ediyorum. 

a onlar da YerJ .. r · . 
aldıl • v ıııı ar ve onl· d 
kal k ar a coşan 

ı alıalara sesJoriy le b. 
zerre kattılar. ır 

Cemil artık .. . 
Bet .. 1 

· gulmıyor 
u cebri k ' 

sarfetmekte k :hkabalarını 
nıvord V ı an ç dana-

.: n. e... Oeınil d iiA .. 
ııııyordo: ... n-

Bet ··ı··· 
d 

. u un: Ben size kanıt 
aıma ·d 1. . , 

() cı < ıyım, c·iimlesı· te t ... 
araftan: Hoşınua gidi-

yorsunuz, Cemil he"' J)e 
rnesi b' · . . "... · 
l ırbırını nakscc.len s"· er d · oz-
b eğıl miydi' Hetiil 'dok' 

u ııek ani dc1t' 'k . l 
ne id" "ışı hge sebep 

1. 

Oerni} bu d 
ceJer· l ağınık diişün-
ruıı}aı~ el ve mağmum du-

v rıy e 1 ların n , sa onda bnlunan
eş elerin 

t·a~ını e engel ola· 
anlarnıı:ıf r ya,·aR . ,. 1• l avas 

ı: ' yerınden k . ' 
dasanın . alkatak 
zi J anına gitti M .. Hl 

nı Hasan ( . n t· 
n.. ' JerniJin d ·· ·· ur gibi k uşn-

onuı:an 1 d , l 
rıııdaıı v < u a.A a· 

acı b ' 
iatiyordu ır rnana sezmek 

· Ve k onlar: ·onu., tıılar 

- OemiJ d" .. 
_ tJ 1 uşunQelisin' 

nayJr b' 
Yoruın. • , ıraz... Üşü~ 

- Hel ·· · "'d . . • şomınenin yanına 
01 ~hın. 

Yo; Oraya gitmek ietemi
uın. Çok kalahaJıU 

- A k' raınııı;da yabancı vok 
l, gel l ' b • 

Be .. ' ga ı a habam ve 
tul 'le orada 

- Ha an iı' t .. oJ80 ı a ı ruıı ıçın 

t> 1 rı oturalım, borada 
~a aba} k ... 
ht ı tan hoşlarımıvorum 1 gece... .. 

ııe; Seni kadınlar diişmanı 
,~ ı ... 
Jı s·.'h" Ve .rava~ yava' Betül'" 

~,u eyfa'nın ]) . un, 
.nıeı·. , ' emır heyin 

ıça rurı ' 
.J ler. }) . yanlarına gitti-
r\ . enıır bey S" t u ış lı ıı rnyla 'ya 
.J ava tında b 

e V Betnı .. "llt • 
11 ahsodiyor 

bir h '
1 
.uıelıça ile lrnraretıi 

a ıın ın.. k 
dn. . . una aşa ediyor-

._ IInc]ı ik ' 
ktıJatrı ı geııç nıülftzim 

arını Bet " l' " a&abi k n un biraz 
f y J Ilı. 'lerd::n ıış11n Hfizleri ne ver-
lt,r1 ı. 

~ılı 1 - hleli~a ı . 
r'..\ erj · . ~ ıanı nıın Rıiz . 

esi j<;inrıı hıtaraf kabul etmek 
·ııf ne sebeı> va S ı ııaray k r... e ~ı hır 

h" llısın (1 "" ·· J • lltiin ı .. .. : rnnış erın, 
. . ba]k _ıhı~snunıyetine ragmeıı 
ısl Jt! gı ı olarna S . . 

J "l ı .. ,.. 7.. • en ılı tı 
J'.ı ı ıı k 11 ıneı· · 

c llle%ııin ıııı heğene-
i.I, Ye ~·· 
i .ııleJiı · ı k 

resile '" ' ııaran çelı-
,ı.ı - l~e,·aıı veriyordu: 

' 'ar h ararlarında haks1zlık 
' .oetuı 

Yetiştigiın ... Ben sarııydan 
J Lakioıj , . ~ıal<lo kızılların 

t1"- k Jetını ı · :.J ar11ıı , 'aıma sevin9le 
'' • v ı~ urum .Nr ~J lhtilaı .. . o do olsa, 

t•.,- \'e a gunlerirıdc habamı 
nnenıi " J ı·· 

t• tın ı k 0 c ııren ins anla . 

~ 
ıa lı old ki 

hıak ist . u arına inan· e gı,lerı l erıın. 11a1kın içinden 
~ Yiiktü ıareketlor dRinıa bii· r I H r ve nıukacldeRtir. 

f 

en doga ,.. 
·I 1ıl1uta u tı um toprakları 
fi~ ınaın Het " J taklar l '. ıı ... O toı>· 

>enıuı ka 1 •erreiJ nım<a hir 
Jı lıua e Y•kanıııış ta olsalar 
9'ıı taliini . ··k ' t" .. Çin d . ) u Relttikleri anna te · 1. 
•f ovvet 1 "'k• ınız< ırler. Ben 
ı · ıu ıırn t' · ı uı · e ınırı ve yeni b'f: ınıUetinin her eall&da 
ae• 

Kemali t Türkiye benim 
ikinci vatanım . olduktan 
lionra yeni bir ruhla faalivet 
gösteren bu topraklar • da 
bencle lıe,·ecan yaratıyor. 
UuR ve T. ·· k · k ıır ın ıJapları 

birbirine ne kadar yakın ... 
.. - .Arada hi~: bir fark 

gormıyor mısın Bet·· ı .u ..• 
- Şii}lhc iz davalarda 

fark vardır. Sovyet da"Vası 
müthiştir. l~iitiin bir Rus 
alem o davayı tahakkuk et
tirmeli için yaşama ve va· 
şatma zorluklarını bir o~uz 
iizerinde tutma~a çahşıyor. 
Dava bir Hns ülkesinin Mi
tiin bir emperyaJiRt aleme 
karıp a~tığı cidalin e~asıdır. 
Size geJinee, .reni Türk 
hir)jgi de 922 de başlıyan 
hir ihtilalin !:er~evesinde 
hiiyüyor. 'l1 iirk ihtilali Sov
yet ihtiJtlli kadar, helki de 
ondan daha zorludur. S°'·: 
yetler 917 ihtiHUinden sonra 
<inlerindeki iliişmanı tanı
mışlardı. Fakat tlizler ... 

- Biz do tanıyorduk 
Meliça, bizim de düsmanı-

' mız biitiin hi r emperyalist 
dünya idi. Biz de ilk ve en 
knn·etli dü~manımızla. mü· 
cadeleuiıı en miithişini yap
tık .. ]i'akat cidaJimiz dur
madı. 

Sonra onclan <lalıa biiyük 
düşmanları kendi aramızdan 
ayırmak mecburiyetinde 
kaldık. Saltanatı de\'irdik. 
J)aşlı başına. bir fılem olan 
Arap diinyasını kendimizden 
ayırdık. Bugiin en medeni 
milletlerin ruhlarını kfü· 
leten din lıeyiilalarını dün
ya işlerin<lcn ayırt et.mek 
İ!:in Ronsuz bir enerji sarfot
tik. Soııra, bilmem hangi 
kahraman steJJacının baınn
daki tüy gibi iğreti du.ran 
fesleri ortadan kaldırdık. 

Tiirk ihtilllli biitiin hıziyle 
<levaın ediyordu. Melleni 
alemin biitün siiriikleyici 
eserlerini kendimize eser 
Y~pmak için soldan gelen 
hır hız ic;in Rağlık bir geri
leyişi feda ettik. Ve harf 
inkılabını ynptık. hte bu 
sırada yeni Türk diinya
~ında fikir ihtilalini yarattık. 

- Çok miitlıiş bn, bravo 
Betiil ... 

- Ben ile, ben de Tiirk
n us ilıtilftlleri araınnda bü
yiik bir bonzeJ iş g<>riiyornm. 
Davalar ayrıdır. Fakat ilıti 
Jllll er iki diyarda. da. yiirü -
Yor. • 

- Bravo Bet.üt. .. 
- 1\leJiça, ınemleketine 

diinmek ister misin ıı·. t , ıç. e 
değilse Rusyayı bir d f .. e a 
gormok istemez misin' 

- Hayır, isteıniyoronı. 
- Şu lıaldo Iıarn kin 

besliyorsun ... 

-Devam edecek-

Siy~m Kıralı. ile kıraliçesi; resmin iki yanında duranlar· 
dır. Sına resmıde kıralın sarayını gösteriyor. 

Yeni siyam kıralı uyanık fikirli, teceddllt taraftarı bir 
zat olduğundan memleketini medeni bir tekle aokmağa ça
lışmaktadır. Kır~l bu maks•tla ıık, ıık Avrupa aeyabatla· 
rı yapar, tetkıkatta buluuur, orada öğrendiklerini avde-

• • 
ıncır mes'elesi 

--------·-·--··-"·-·--~---
Ferit Hazim B. bu işin hakiki 

mes'ulünü arıyor 
Bu une memleketin en 

güzel ve büyük mahsulüne 
daha doğrusu serveti milli
yemize indirilen darbe ma
lômc\ur. Müthiştir. Vakıa her 
ıene bu darbelere maruz 
kalıyoruz, fak~t hiçbir za
man bu derece zalimane, 
gaddarane değildi. Bu sene 
incir mahsulüne indirilen bu 
balta serveti milliyeyi imha
ya matuftur. 

Bu öyle ' bir ıuikasttır ki, 
bundan yalnız müstahsil de 
ğil hükumetin şahsiyeti ma· 
neviyesi de müteessirdir. 
Çünkü varidatı devlete tesiri 
vardır. 

Müstahsil dahilde bazı ko· 
misyoncuların gösterdikleri 
masarıf ı zaideden mllteessir 
iken bir de ihracat tnccar· 
larının suikastına uğrama· 
ıına elbette tahammül ede
mez. Bunların ahvali hotıe
ranelerinin devam etmiye 
ceğini de bilenlerdenim. Hat
ta bu gibi hallerin önüne 
geçmek üzre vaktile Aj<dıa 
incir müstahsilleri kooperatif 
ıirketi namile bir şirket 
meydana gelmiş ve bunun 
istihdaf ettiği gaye müstah
silin refahına matuf bulun
muştu. Zam.an zaman bun-
da da mucibi muahaze 
hatalar görülmemiş değildir. 
Fakat bunlar bir suikastın 
neticesi telakki olunamazdı. 
Meıeli bol bol maaşlar had
len efzun memur kadroları ... 
llib ancak ümit ve temenni 
ediyorduk ki bu müessesei 
milliy~ 1 zmir piyasasında 
hakiki bir nazım rolünü da· 
ima ifa etsin ve daima ser 
veti miliiye baltacıla,ına 
karşı dursun. 

Bu •eneye geliaceye ka· 
kadar bu müesseseden ser
veti milliye mütecavizlerine 
karşı alemi matbuatta bir 
u·ızei ittiki yOkşelmemişti. 

Pek muhterem Baıvekil 
hmet~r paıa hazretlerinin 
memleketimizi teşrif buyur
maları hasebiyle bağrı ya· 
nık miiıtabıiller eteklerine 
ıaraldılar, dertlerini anlat
tılar, yaralarını gaıterdiler. 
Ôdemiıten lzmire avdet 
buyuran paşa hazretleri hu· 
zuru ife bir içtima vukubul· 
du ve meı'ele münakaşa 

edildi, milnakaşa şiddet bi
le kesbetti. Bazı ıözler tek· 
zip olundu. Huliıa etmil 
ekme] prenıiplerile Tilrk 
milletinin her hususta bat· 

ve-endazı-taali olmasına baı · 

rı mesai etmiş olan bnkfı· 
meti cumhuriye bu mllna
kaşayı milteakip incir müs· 
tahsillerinin el~mlerini teh· 
vin için bir çarei Acil olmak 
üzere hurda incirlerin iohi
sar idaresince alınmaıına 
emir verdi. 

'Bu emirden tu iıtidlil o 
lunmuyor ki, hilkiimet müı· 
tahsillerin feryat ve enini 
haklı ve manzarai faciayı Gll 
listan teklinde göstermek iı· 
tiyen kimıelerin ıözlerini 
haksız buldu. Artık bGkü 
met silindirinin : dahilde pe
ritaniyet içinde kalmıı olan 
ve Elinde malları bulunduiu 
halde türln türlü entrikalaıla 
ihtiyacın desti ahenini altın· 
da inledilen mllıtahıillerin 
badileri üzerinde yiirlldiU~ce· 
ğine bir beraat istiblil olmak 
üzere hurda incirleri ey•dii 
muhtekireden kurtardı. Ü
mit etmeliyiz ki ıeneilti için 
müstahsil lehine alına
cak tedbirler 1ayeainde bu 
seneki feci komedya tekrar 
sahnede arzı vilcut etmiye
cektir. 

Yalnız zihnimi İfgal eden 
ııokta bu sene serveti milli
yemizi bu bale getiren 
kimdir? Bu tebeyyün fStme· 
li ve millet bunu bilmelidir. 

tinde memleketinde tatbike gayret eder. 
Gerçi ıiyam henüz iptidailikten kurtulmuş değildir. fa· 

kat ileriye doğru bir harekete başlamış ıayalabilir. 
Tabii ıerveti mebzul olan siyam bu karalan sayesinde 

çabuk ilerliyeceğe benziyor. 

Ve bu meydana çıktıktan 
ve bunun yakaıına yapışa
cak kanuni bir makamı ili 
vardır. ~Vakıa muhterem 
bemıerim Topçuoğlu Nazmi 
bey ile Şerif Remzi beyin 
münakaşai kalemiyelerini 
takip ediyorum. Ben ne 
Remzi beyin ıöılerinden 
Nazmi beyin telakkisi gibi 
bir beligatı lislüp, ne de 
Nazmi beyin yazılarında ve 
vesikaıında muhahbı layı
kile mevkii töbmele ilka 
edecek deliili kaviye görü 
yorum. Hele Nazmi beyin 
Baladura karşı beyanı hak 
için davetnameıini bile mil· 
nasip bulmadım. Eğer mey
danda mertebei anbuta isal 
edilmiş bir cürmün faili 
mevcutsa onun şeriki cür
qıfinden tavzihi mllddea ve 
hakikat beklenebilir mi? O 
da ayni töhmet altındadır. 
Netice ne ikrarı, inkarı di· 
vlyı tenvir eder ve ne de 
çllrüd&r. Olabilir ki muhte· 
rem Nazmi bey bu davet
ten batka bir maksat müli· 
haza etmlıtir. Yoksa ayni 
töhmetle ittibam ettiği bir 
şahııtan tahriri müddea 
bekliyemez. 

Madem ki bu münakaşa a· 
çılmııtar. Serveti milliyemizi 
rabnedar etmek için kimin 
tarafından nlursa olsun indi · 
rilen baltanın esbabı subuti· 
yeaini ya ikrari bilkitabe ve
ya karaini katiaya iktiran et
tirmeliyiz. Çnnkü meydan
da müstahsilin zararına bir 
cürüm me;cut. Nev'i cürüm 
ise serveti milliyenin ve bin
netice varidat: devletin tena
kusunu muciptir f 

Vakıa esbabı ıubutiye o
larak Jaka yazılan ve yazı
hanesine bırakılan mektup 
var. Bu mektup cilrnm: hak
kında bir delildir. Fakat ki· 
me karşı. Baladur Efendi de
nileD zata karşıdır. 

Filvaki Baladur efendinin 
Remzi beyin adamı olması 
naatı nimetile perverde ol· 
maıı bir mea' ele ise de 
Remzi beyin emriyle piya1a
yı bozmak için Amerika ae· 

yabatini ifa ettiğinin veçhü 
sübutunu gerek birinci ve 
gerek mukabil cevaplarında 
göremiyorum. Her iki tara
fın kıyuı maalfarıkları be· 
ni tatmin etmiyor. ~Bu meı
elenin yalnız bir mnstahsil 
sıfatiyle meydanı ıfibuta 
isalini şiddetle arzu ediyo· 
rum. Mea'elenin yalnız mü· 
nakaşa 1ahasında kalmaıını 
hiç arzu etmiyorum. Ve kal· 
mıyacaktar. Zira m6ıtahıille 
rin kalplerinde açılan yara 
o kadar mlithittir ki bu ce
riha b6yle bir iki makale 
ile tedavi edilmez. incir 
miiıhhıilleri bu sene bit· 
miştir, ölmnıtOr. Tlmiki 
tahkikatla bunun ileriıine 
gitmek bir vazifei nazifedir. 
Bir vecibei insaniyettir. Ben 
yalnız kooperatifin tahıiyeti 
mineviye11nı değil, bOUln 
müstahsillerin hukukunu dn-
şünürüm S~ıveti milliye koo· 
peratifin ıabıiyeti mlnevi· 
yeıinde değil, rn,k milleti 
necibe müstahsillerinin ıab· 
aiyeti camiasında mllndemiç
tir. Kooperatife girmiş çık
mış veya hiç girmemiş ben• 
ce vızdır. 

Mes'ele baltalanan serveti 
milli yenin faili hakikiıiai or· 
taya koymaktır ve onu ya· 
kalamaktır. Akıamı ıalre 
teferrüatı tAliyedendir. 

Bir tnccer bir ıahıiyeti 
maneviye ile uğratabilir. Bu · 
na alemi ticarette hnınü 
niyet kaidelerine muhalif 
rekabet derlerki badiıi için 
mucibi bacalettir. Fakat me1'· 
ele bu değildir. Tnrk mille
tinin ıerveti milliyesiue ta
arruzdur. GöoUJ arzu edi· 
yor ki bu bapta daha ne 
gibi vesaik var ise ne~r
ol u!Jsun. Vakıa muhterem 
Nazmi bey ıon cevabi ma· 
kalesine bir de 11 hamiş" ill
ve ediyor. Remzi bey geçen 
sene kooperatifin verditi 
mallardan daha iyi cinıin· 
den bir parti inciri koope· 
ratifin Nevyorkta mBıteriıi 
olan A. F. D. a verilmek 
üzre göndermiı ve verilmiı 
-Devamı 7 inci ııyfau-
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memleket Postası 
• 

intihabatı Alaşehir Haberleri 
Bir çok yerlerde fırka nam· Gazi Büstü Yerine Konuyor 

1 • e ) b •ı b•tt• Alaşebir,(Huıusi) - Bun- direceğim. zet erlDID ga e eSI e 1 ı dan evvelki mektubumda Bundan sekiz sene evvel 
Tire (Hususi) - Belediye katibi Mahmut, Nabi, Akif, bildirdiğim veçhile, şehrimiz 400 lira verilmek suretile 

iziları intihabı bitmiş ve Cahit, Fuat, Sadık, mani· belediye azaları seçimi ı o celbedilen Gazi hazretlerinin 
Halk Fırkası namzetleri faturacı Mehmet. Kimi, Teşrinievvelde başl9'mışhr. bronz büstü nedense şimdiye 
kazanmııhr. Asil izilar1n Etem, :Gençler birliği reisi Halk muayyen noktalarda kadar yerine konmamıştı. 
iıimleri şunlardır: Mustafa, lbrahim, kadıoğlu rryini kullanmakta ve ideta 29 Teırinievvel Cumhuriyet 

Sabık belediye reiıi Ali, Ahmet ve Süleyman bey birbirile yarış yapmaktadır. bayr•mınde küşat edilmek 
lbrahim, Refik, Sami, bacı ve efendiler kazanmışlardır. Intibap 17 Teşrinievvel üzere bunun millet bahçe-
{brabim oğlu Ali, Cevat, AYDINDA: Çartamba günü bitecektir. ıine rek:ı:edilmeıi ameliya· 
mütekait binbaşı Ahmet, Ayd1n (Husuıi)- Beledi- Kazananların isimlerini bil· tına başlınmıştır. 
Kemal, Kazım, Ziver, ye intihabatı hitam bul· 
Muhsin, Zihni, Nuri, Baba, muştur. Aıil olarak seçilen 
Ah Şevket, Molla Hasan azaları bildiriyorum: Şakir 
oğlu Hasan, Osman, Vehbi, Ahmet, Halim, Ekrem, Ce-

Hililiahmer -.. Fikri, Edip Avni, Hikmet mal, Nafız, Muhittin, Salih. 
Zllbtü, Hüsnü, Tursun ve Duman zade Ahmet. Raif 
Sabit beyler. Feyzi, Himit, Şevket, Ô· 

Yeni iziya muvaffaki· mer, Ahmet, Nesip, Refik, 
yetler dileriz. Ragıp, Şevki Niyazi, Oı · 

Haftası hakkında doktor 
Cevdet Fuat beyin beyanatı 

ÇlNEDE : man, Ziya, Arif, Sait, Hasan 
Çine (Hususi) - Kaıaba- Hüınü ve Hıfzı beyler. Bu 

mız belediye intihabatında zevat muhtelif meılekler 
aıil olarak seçilen zevat erbabındular. 

Atıf, Mahmut Ent, ibra· NAZIELIDE: gören bir muharririmize mu-
bim, Sabit, Hüseyin, TeYfik, Nazilli: (Hususi) - Fırka maileyh şu izahatı vermiştir: 

Hililiahmer İzmir merkezi 
idare heyeti dün bir top· 
lanh yapmııtır. Bu toplan
tıdan ıonra idare heyeti re
isi doktor Cevdet Fuat beyi 

Hidayet, Mustafa, Kemal, namzetleri Nazilli intibaba-
Mebmet, manifaturacı ıbra· tında ittifakla 3704 rey al· _ BugOn yaptığımız top-
bim, sarraf Mustafa, ve mak suretiyle kazanmıılar· lantıda bazı mühim mes'ele 
terzi Necip bey ve efendi· dır. ler hakkında görüşüp karar 
lerdir. Kazanan zatlar Emin, verdik. Bu meyanda yaklat 

Yeni heyet tamamen Fır- Sait, Hilmi, Ihsan, Hakkı, mış olan Hililiahmer haftası 
ka namzetlerinden mlirek· Rifat, Nuri, Nedim, hasırcı için alınacak tertibat ile 24 
keptir. zade Emin, Halil lbrabim, birinci Teşrin Çarşamba 

SEFERIHISARDA : Şükrü, ıarı kihya zade Nu· gününden itibaren bir hafta 
Seferihlıar (Husuıi) - Ya ri, Tayyar, Hasip, Zekii mOdJetle gösterilecek olan 

pılan belediye intihabatında Şemsi, bıfız Hüseyin, kllçOk "'Ankara TOrkiyenin lialbiôir" 
Fırka namzetleri olan ıabık T alit, hoca zade Nuri bey · filmi etrafında da giSrüıme-
reiı Mehmet Fahri, Meh· ve efendilerdir. ler oldu. 
met, Mahmut, kooperatif 

• 

Aydın haberleri 
Maarif Vekili Denizliye gitti 

Aydın, ( Hususi ) - Ev
velki glln ıebrimizi teşrif 
buyuran Maarif vekili ve 

meb'uaumuz Zeynelabidin 
beyefendi doğruca fırkayı 
ziyaret ederek fırka ve 
Halkevi idare beyetlerile 
mektep mtıdür ve muallim
lerile baıbibal etmişlerdir. 

Biliyor10nuz ki bu bilyük 
inkilip filminde Hililiahme· 
rin de ittiraki vardır. Umu· 
mi merkezdeo aldığımız ta· 
limat llzerine lzmir merkezi 
bu filimle yakından alaka
dar olacaktır. 

Reisicumhur Gazi Musta
fa Kemal hazretlerinin tari· 
bi nutuklarının tamamını 

ihtiva eden bu filimde cum
buriyetimi:ı.in on yıl içinde 
vllcuda ıetirdiği bllyllk 
eserlerden bir çokluı teba· 
rlb ettirilmiıtir. 

tinden, Maarif müdüriyetin
den, Müıtahkem mevki ku
mandanlığından , fırka ku 
mandaalığındau, orta mek· 
tep ve liıelerin müdürlerin· 
den birer salihiyetttar mu 
rabhas istedik. 

Bu murahhaılarla berabtır 
yapacağımız bir toplantıda 
mekteplerin, aıkeri kıtaa· 
tın Fırka teşekküllerinin bu 
filmi görecekleri gün ve 
saatleri tespit edeceğiz. 

Size ıurasıoı da haber ve
reyim ki, sinema müdiıiye
tide bir cemile olmak llzre 
bu büyllk filimle beraber 
bize lzmir Dokuz Eyini Pa · 
nayırının açılma şenliğine 
iit filimide göstermeği ta· 
abhüt etmiştir. 

Bu ilive filimde de baı· 
vekil lsmf t paşa hazretleri
nin nutuklarını dinliyeceğiz. 

Her halde bu iki filmin 
bir arada g6sterilmesi iyi 
bir bidise olarak telikki 
edilebilir. 

Yapacağunız ikinci top• 
)anlıdan ıonra ıize daha 
fazla malumat vereceğimi 
ümit ediyorum. 

Manisa'da 
Fırkada yenilcın öğle 

yemeğini mllteakip Çine· 
ye azimet ettiler. Akşam 
Çiaeden dönerek Belediye 

reisimiz Nafiz beyin evinde 
miıafir kaldılar. Bu sabah 
memleketin maarif hareket
leri üzerinde tetkikatta 
bulundular. Öğleye kadar 
bu it iltı metgul olduktan 
sonra bugün Posta treniyle 
Denizliye mlitevecdhen ha 
reket ettiler. Vekil bey, 
hilkıimet ve fırka erkinile 
maarif mensubini tarafından 
istikballerinde olduğu gibi 
yilksek saygılar içinde tetyi 
edilmitlerdir. 

Bence her vatandaşa An· Ten ,~irat nazarı dikkati 

iktisat bankası 
Şubesi 

Denizli iktisat bankaıı 
T avaıta bir tube açmıt ve 
ıube mildilrlüğilne kıymetli 
gençlerden Tavas Halk Fır-
ka11 idare heyeti reiıi Ham
za beyi tayin etmiıtir. 

Sefiller 
Vilıtor Hügonun . 

şaheseri 
Dünya sineınacı

lığının ... boyun eğdi
ği h&rika filiın 
Yakında lkiçeımelik 

TAN ve Karııyaka Lu KS 
liaemalarıada baıhyor. 

kara Tnrklln ~iAbid.ir > f~lmi· celbediyor 
ni giSrmek mıllı bır vazıfe · 

Tavasda 
Gazi Heykeli 

Tavas: ( Huıusi) - Gazi 
hazretlerinin heykelinin cüm
buriyet meydanına rekzi için 
yeni belediye biltçesine tah· 
ıisat konulmuştur. Heykelin 

dir. idare heyeti arkadaıJa· 
rımda ayni fikirdedirler. Bu 
fılm" b&kümette yakından 
alikadar olmuttar. Maarif 
vekileti bütOn mekteplileri• 
bu filmi gi;rmelerini tamim 
etmittir. 

Biz timdi Cumhuriyet Halk 
Fırkaıı vilayet idare beye 

bir kısmı lıtanbuldan gel· r .. ----·---·" 
mit ve teferruatı d• reımek ıımir Postası 
Ozeredir. 

Gazi heykeli, cümburiyet 
bayramıoda kaıabamızı ıils· 
lemit bulunacaktır. 

Kemal bey 
Bozdoğan kazası kayma· 

kamlığına tayin edilmit olan 
Kemal bey vazifeıine bat· 
lamıttır. Muvaffakiyetler ,u
leriz. 

Gündelik lktısad1 ve Siyaıl 
Gazete 

Sahibi " Umumi N8friyat Amiri 

RAŞIT HALlf.: _ _ 
1 •mir - Gui BalY•n tabafi· 

yecil• çaqmad • 
r elefon N umaraıu 

a••• 
Abone Bedeli 

8enoliği : 1200 Kuru~ 
AJtı Ay lıRı: 600 ,, 

lamirde Ticaret 
matbaaıında baıılmıttlr. 

Manisa, ( Hususi) - Be
lediye iza intihabı dolayı
ıile belediyenin verdiği 
emirle memleketin bazı da
ire ve mahalleleri sabahlara 
kadar elektrikle tenvİ:' edil-

mit, çarıı ve mahalleler es
kisi gibi kesif bir karanlık 
içinde kalmıttar. itin tuhafı 
bu tenvirat bir glln saat 
14 de baılamııtır. 

Halk bu hali b Jyretle te· 
lakki etmittir. 

·-· 
Takibat 

Bundan bir milddet evvel 
istifa etmiı olan Bozdoian 
muhakemeıi zabıt : kitibi 
Fevzi efendi hakkında bazı 
ıebepler dolayiıile kanuni 
takibat baılamııtır. 

1 SiNEMA 

Bugün: 1 O birinci Teşrin çarsaı.n budan itib 1 
Karşıyaka Lüks sineoıB 

ve Tiyatrosunun 
Fevkalade haftası ~ 

Bütün dünyanın takdirlerle alkışladığı ve M~ ç 
GLORY, JAN DAKS, FLORELLE gibi çok se J d 

yıldızların birlikte özenerek vücuda getirdikl , 
Mösyö, Madam ve Bibi 

11 
Frausızca sözlii ye Rarkıh ~eıı 8Uh esef ı ' ., , 1 
Ayrıca: Denizkızı EFTA~ Y ~ .. H. Kr.mani SA~f.k 
Konseri 1 nci şarkı GÔRDUM SENi Beıt ~ 
Dede efendi merhum 2 nci ıarkı iN AN iN A d 

Udi Ahmet Bey 
1 

it 
Seans sa atları: Cuma ve Pazar 15 17 19 2 1' 
Digor günler: 19 ve 21 1 
Telefon: 351 J T ~ı fon: 1 

Tayyare Sinema~ i 
Bugün Halk Gii.nüeür fıatler 25 30 40 Kur~ 

CLAHA BOVV'un enfes bir filıı•1 

GUzel Fatma, 
(HOUP-LA) 

Clara Bovv zaten mevcut olan töbretini 
ile ebedileştirmiıtir. 

A vrıca: Fox l)iiuya havadisleri 
Türkçe sözlü izahatlı . 

Miki Tiiccar (karikatür kot1l1 

Seans saatları: Her gün 15 - 17 • 19 - 2t,15 ti 
günleri 13 te ilave seansı Perşembe günü 13 
te mektepliler seansı. P.701 . 701 . 1 
Geceleri Reı~diy~ye kadar O!_o~s temın edıl 

ELHAMRA I• )llİLLİ KÜ'fÜPil 
• SİNB~lASİ 

- BU GÜN YENi PROUHA~[ .)' 
Üç degerli sinema yıldı~t tarafından FransızC~ 
olarak temsil edilen lıakiki bir hayat Roill10 

~'tAT A= 
Helen Va.yes - JJevis Stou - N eil Haıuil 

llı1veten: Arjantin 'de bir gece - Dans şa.rk11 

Patejurnal dünya havadisleri 
----.----

J'erşembe ve Uuma. giinleri 15, Ouma1·tesi 'VB 

Oiiuleri 17 seanslarıncla 

Silvia J G h dt}'ilnıi 
8idney'in enn yer ar lanac .. 

Bu seanlarda ayni biletle iki filmi birdeıt 
görmek miimkiindür 

Fiatlar ; 35 - 45 - 50 - 60 kuruş 

Seanslar: l!>,15-17-19-21,15 te .. Per~edlb' 
cuma günleri 13 30 da başlar. . .. .. . ""' _,,,,,,, - Pazartcsı gunu ycııı progranı 

WJI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

=Karşıyaka (EGE) Sinefl1 
-= BUGÜN Mevsimin en bOyük filmini takdim ' 

i Fra Diy avol 
= 

: Şeytanın kardeşi = Tamamen Franıızca sözlü (SERSERi KIR.4 5 
minin unutulmaz yarahcııı ve Nev· York Metr 

:::: operası baf tenoru DENNIS KlNG ile dilD1: 
::: miklerinin en ıöhretli çifti STAN LAVREL 
~ VER HARDY'nin harikulade komedi muzikab 
e lki saat fasılasız kahkaha. 
El! 
= lliva olarak~ 
= PARA~lUNT Dünya Havadisleri 

! DUHULIYELER: Bi.ria~i ~~· i~inci. I~ ~~~ 
e Pazartesi ve Salı günlerı bırıncı 15, ıkıncı 
§;;;;:= ~· ..... Seanılar: Cuma ~e Pazar 15 - 17 • ı 9 • ' 
ı Diier gllnler: 19 ve 21 , 1 S te 

mlı 11111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mn 



SAYFA 7 

-
Umumi Harbın Esra-;.1 ~ 

tib ıın1111~-~=--~--~· slneilizler• • ·n· 11 !mlllJlll!llllllllJI No.16 11111~11111~1111111 -llltrJU• 111 cihana ın s~y~sı hır teşkılatı vardır,ki bütün 
,ı 

8 1 
_ nafızdır, bu da Entellicens servistir 

M~; çok oy~k~•kfı, Pariıte bir visin d:b: ~ıtibak. • ~le_b _________ _ 
sefil dan zevatla yakın- u mek, kuvvet ve kudretini 
iki'~ M Ktemasta bulunuyordu günkü muazzam ıekil mey· göstermeğc kifi gelir. 

b
' B. ayu, M. Bartu hak· . daoa gelmiştir. Bahriye nazarcti istihbarat 
J enua ·b· k' ' ım 2 daı· · " k d gı ı ımselerle m·· - - reııne ara a deniz 

esef IDdasebeti vardı . Bunun ir~ MAKANtZMASI casusluğu., dem~k çok doğ· 
•m kar " l ngilı'z ent ı· · · ru olur. Her lngiliz fı'losunun AVl k•tı M arı verilirken avu c ıcenı servısın 

est
,'JI -- F. Alber Sal: ne suretle çalıştığı kat'i su- tam kadrolu ve mükemmel 

ı k rette lü d bir casuı teşkilatı bulun-
N A t.lr d ı at, Bolunun bura- ma m eğildir. Yalnız k r'" a 1 - b ma tadır. Ve bunlar her 

la ya ~•z bulunması ıayanı · ~ 1 şeytani makanizmayi tarafta mütemadiyen çahıır· 
21 ayrettırl Di b - şoy ece tarif mftmküodür: 1 

kend· . . ye agırmaktan G ar. 
ısını aJanıamıştır. •yrimes'ul yüksek bir ikinci dairenin kablolar ve E t ı• şef\ Bu şefin ismi şimdiye telgraflar ile meşgul bir de n e ıcans ka~ar hiç bir tekilde ifşa bahriye sansör kolu vardır. 

35 S • edılmemiştir. Kimdir, nere- Bu kol da binlerce kimya-
n: ervıs de bulunur? Bunu bilen yok- gerden. şifre halli mütahaı-

a ~) EQteJicens se · b tur. sıslarından, dil mütahassıs-
;:J ~evcudiyetini ıı.."'1

111 
kütün Bu "k k f' larından mürekkeptir. 

K 
'' 

.ı ı•, ıo"nnı•z k' 
1
° ar a ıtma yu sc şe ın idaresi O .. d . 

11r ... it d çuncü aırc - Ingiliz 
ı • -ıeetı'r ......... b ıo er husule a ın a 6 daire vardır. h • 

' • wo .. g.. arıciye nazarcti gizli teşki· 
iluıl teytani b' aıredilnıiş gizli, 1 inci daire - Harbiye latı. 

a U .... urn-ıırhteıekküldür. nezareti istihbarat dairesi· o·· d d . 
wo d or üncü aıre - Vazi· 

lif devleti ~rpta vilua iti- ir, bunun ikinci derecedeki feleri Asya ve Afrikada 
illetler Y•perıne büyük biz- dairesi ehemmiyeti mahıu- mütemadiyen harp ve busu-
laizmetlerio ~ıtır; fakat bu sayı haizdir ve mensuplarına met husule getirmek olan 

bll - tekkiUüıı kene;i ~irinin te· ~ Gizli servis menıup~arı ., Müstimerat ofiıi ile Hint 
•enfaatiere b' sıne mahsus erle~. Bunlar bitaraf veya ofisinden mürekkeptir. 

fjl- da muhakL: k ınaen olduğu dilşman memleketlerde ca- Beşinci darie - Ticaret 
E a hr susluk yaparlar. En tehlikeli nazareti gizli teşkilatıdır. 

ntelicena . · ve üb' f Bu teşkilatın dereceı' 
,. 

1
.,j lamanlarda b ıervıa, son en m ım vazi eler an· 

ı\.O•v / .. ı_ arpl cak bu ı t d' 1 ehemmiyetini göstermek irin 
___,"' 11ıen •kıtı) k er yüzün- n ara ev ı o unur. " 

5 1 •n a J H b. ıu misali zikredelim: , ı ..1. ta Y•tı'nı _ D arın, dökü- ar ıye nezareti istihba-
3 r L '" go r t d · · lagiltcrenin A1manyada 

1 uııJı ıeb b' z yaşlarının en ı aıresınia mektupları Frankfort şehrinde bir va-
ld.I • leı .. , .... e ı. olaıuıı:tur. Dev- sansör h"yeti vudır; 1918de k ll Ik '" ..... il y d b ı ar cenara onıolosu olan 
e ı çılan her aı~1ıe'tller arasında a d ~ heyetin 4000 memuru !!lilyool sahibi Sir Franıis 

C•ı •er .. • tı afta Eotelı'- var l . o ~~ .... pentoyoer umumi harpte 
lluluıd 9ı~~n bir tahriki, bir Bu dairenin ikinci bir Almanyanın iktisaden ablo· 
du Do~· ır menfaatı var- muavin teşkilatı dsıba var- kasını temin için iki mühim 
tile bif'udan doğruya de- dır, ki bu teşkilat mensup- teşkilat vücude getirmittirki 
bunıtila~j 01

1
utlska bilvasıta luı Entellicens servis dai- bu ablokanın tesirleri Al-

nsııc' ~teı· ar • alakadardır. releri ve mP.nsupları a r asında man tabtelbahirlerinin Be-
• ıı• lıaı.ta•~·cebnı servisin umumi irtibat vaııtalarıdırlar. ritanyaya kartı tatbik et-

oIIl" ıu az · ı 2 • · d tikleri ablokadan <!aha ü tekarıa k 1 ış erini kısaca ıncı aire - Bahriye m • 
bı11eıraaıa ; «unıumi bar- nezareti istihbarat dairesi · him olmuıtur. 

• 
1 

lllal i . rı,, .. feslını tamamla . diı , bahriye baı amiralhğı- 6 ıncı daire - lngiliz 
Çın lazınıdır. nının biitün lortlarından mü· mukabil casus teşkilitıdır. 

k Bu dairenin ıefi 1914 1916 
- 1 - re keptir. Bu dairenin gizli de Sir Bazil Hom Tomson 

Eı 1. T ARIHI teşkilatının Amerikayı umu- 'd' 
e ıcenı . . .. h b ı ı. 

~uree kuruldu~ervı11n ne mı ar e soktuğunu söyle· -Devam edecek-
er lraf gu ve kim- • • -
ği, Faından teşkil edildi· ıncır meselesı• 
lcae· raıasonlarınki · b' 

. • ı urette .. gı ı 
dır, ~lk' malunı değil· -Baştarafı 5 inci Sayfada-
b' . l 18 . . f 

•tane C ıncı asırda ve aturayıda iki senç aşağı 
cuda et~~f tarafından vü· çıkarmış dedikten sonra 
litı, lt 

1

1~
1 

en casuı teşki- [demek bu seneki hareket 
ı e ıcena s .. 

ı olh'.t ervısın esa- geçen seneden tasarlanmıı-IJ, ur. t ] b 

ği merkezindedir. Güzel ama 
Hasmını izrar ve imha için 
kendi zararına katlanan ru
keba az mıdır ? Bunu benim 
mantıkım kabul etmez. 

oli)k ibt'l "I ır uyuruyor. Çok güzel. 
;••uı e gizli 

1 
a de İngiliz Remzi bey de bu noktayı Velhasıl bu münak•ıalaı-

d raıı,._ faal b~aııtalarının cevapta mesküt bırakıyor! dan anlaşılıyor ki serveti aıil· 
ıklırtivay•t ıdr .. rol oyna · O zamandan başlıyan bu I' . M .. e ııaıekted' 'k ıyemızi baltalıyan eller mev· 
••nııh 'h ır. suı ast teşebbüsü derhal cuttur. Ve bunlardan birinci 

lerini .. 11 ~~ibli. l muharebe- enzarı millete va•'olunsa ı'dı' l k ... auU ı . o an Baladur Efendi olduğu 
obinlc .. ıaı erinde Jo· bu sene için daha müteyak- vesikasilc sabittir. Fakat di-

logiliz ,;ı~:~aıı arasında kızane hareket edilmiş ğer elleri deliili muknıaıile 
olduğuir h ~~nın mevcut olurdu. Müstahsilin eli böğ- meydana çıkarmak lazımdır. 

N'P<on 
8 ıkathr. ründe kaldıktan sonra açılan Biz müstahsiller bunu istiyo · 

zıaıanı, mubarebele1 i münakaşalarda mı tahattür ruz. Temenni edelı'm kı· hü 
to ' ceneral V il' k 
b

. n un ınıadak' e ıng- etme ve yazmak lazım idi. kfımeti cumhuriyemiz acilen 
ır v ı en ma- y f b 1 •••ının N sngın etra ı sarıp mahvet- u mese ei hayatiycnin tamiki 

o~du~u , mah •nan Ro~ild tikten sonra harikin faili mute tahkikatını resmi ellere tevdi 
aCıleıuıir..rihin. ut Roçıld ammldi söylenmez. Belki sui- buyursun, ve hak zahir ol-

oru . 1 Y•zan kont k h kk et . •\ıka iıtiaade .
1
.. ast teıebbüıü haber alı sun ve a ın üzerinden par· 

~ııtr. n 1 an nınca haber verilir. Nazmi lak sözlerle mütecellidane 

11 
u ki,a göre N 

1 
beyin ıekisı ilmi ve irfanı tavurlarla atlamak istiyenler 

un ıab apo Y0 • burıu k naza d l 1 V di b ıı, Natan R .
1 

. o zaman cşfedemedi rımız a an aş1 sın. e 
h ~d u tliyelini b'~~1 

.. : mı dem eğede kalemim razı seneiitiyc için bağrı yanık 
• e tef ede . 1

• ıgı olmıyor. Zira bu senenin müstahsilin yüzü gülsü o. O· 
Fakat t ı· memıştır. manzarai feciasınıo teni· nun için serveti milliycmizi 

•on tekli e ıcena ıerviı mine geçen seneden hozır - baltalayanların meydana çık · 
'4Harbiye •ncak l855 te !andığına kaildir. maıını kemali samimiyetle 
rıt servj~za~eti. istihba- Remzi Beyin kendini mü- . temenni ederiz. 
hıe11üa el • ıanıı altında dafaa için en büyük delı'lle-
"bahri ıtır. 1886 da 

Ye laret' . rinden biri piyasayı indir· 
ıer,iıi" il . .. 1 ııtibbarat ki 

'iger dört me e mütezarrır olacağını 
ser- ve bundan fayda görmiyece-

Aydın müstahıUlerden 
Avukat 

Ferit Hazım 

15 TEŞRiNiEVVEL 1114 

Japonya'nın müdafaası 
1 ..... 1 

6000 Sovyet tayyaresi bir anda Japonya 
semalarını istila edebilir mi ? .......... 

O Da 300 Tayyare istiyor 
3 Te1rinievvel tarihli Taymiı 

gazetesirıden: 

(2 1 Teşrin tarihli Tok
yodan bildiriliyor: 

Dün harbiye nezareti ta· 
rafından neıredilen broıüre 
yerli matbuatı büyiik bir 
ehemmiyet vermiıtir. Bu 
broıürden oa altı bin tane 
b•ıılmış ve tevzi edilmiıtir. 

Nichi Niçbi gazetesine 
. göre harbiye nazırı ccne
ral Hay•shinin ıabsi fikir· 
lerlni ifade eden bu eserde 
müdafaa kuvvetlerinin art· 
tırilmasında ve milli iktisa · 
diyatın yeniden teıkilltlan
dırılmaaında ısrar ediyor ve 
bugündü ordu kadrosunun 
uzak Şark vaziyetine göre 
tesbit edilmeıi lüzumlu gö
rfililyor. 

Bu eaere nazaren Rusya 
Çarlık devreıinde tereddi 
balind e idi. Bugün Japonya 
yalnız kendi arazisinden fıç 
misli toprağı olan Mançoko
nun müdafaasından mes'ul 
olmakla k•lmıyor, ayni za
manda Sovyct Rusya ile 
karıı karşıya bulunuyor. Rus
ya bcı senelik plinın ikma · 
!inden beri, bilba11a havada 

çok kuvvetli askari teıkilita 
sahip olmuılur. Binaenaleyh 
Japonyanın da asker kuv
vetlerini bilhaasa hava kuv
v,tlerini, artırması llıım ge· 
liyor. 

Soyyet Ruıyanın her han
ği bir anda semalarını iıti
liya hazır altı bin tayyaresi 
vardı. Buna maJkabil Japon· 
ya'nın hava kuvveti bin tay
yareden ibarettir. Binaena
leyh japonya'nın bir tek düı 
man tarafından havada m•ğ
lfıp edilmesinin 6nüae geç· 
mek için aığari üç bin tay 
yarcye ihtiyacı vardır. 

Bugünkn iktisadi yapının 
tenkitleri ıu nazariyeler tize· 

rine istinat eder. 
Milli müdafaanın müe11i· 

riyeti milletin zihni ve abli· 
ki kuvvetinin tam bir terki· 
bine mnıtenittir. tHarbiye 
Nazırının kanaatine göre bir 
kaç kitiyi zenğin eden ve 
bir çoklarını, bilh•asa çiftçi · 
leri ve balıkçıları fakrü za· 
rurete düt6ren bugilntın ka
pitalist ıiıtemi ittihatsızlığı 

ve onunneticesi olarak zafi
yeti devam ediyor. Ferdiyet 
esaıları Ozerine kurulmuı •i· 
yasi iktisadı terkederek dii· 
rüıt bir iktisada dönmek 
için elden gelen yapılmalıdır. 

Deniz kuvvetleri meaele
leri: 

Broıiirde bittabi deniz 
kuvvetleri meselelerine de 
temaı ediliyor ve Amerika
nın Çindeki ıiyaıetini tatbik 
etmek (lzere Japonyada da· 
ha vazi deniz kuvvetleri in· 
ıaatında bulunmağı arzu et· 
tiğinden bahsediliyor. 
Amerikanın bu teıebbn-

süne Jıponyanın şiddetle 
mukabele etmesi lüzumu ile
ri sürülüyor ve müstckil bir 
millet için gayri kabili ta
hammül olan bugünkü nis
bet sisteminin reddedilmesi 
tavsiye olunuyor. 1935 kon· 
feraosının muvaffakiyetsiz· 
liğe uğramaıı ihtimali na· 
zarı itibara alınıyor ve bu
nun vcreceii neticelerin ve 
buhranların yalnız diploma
tik vasıtalarla halledilemiye
ceği, bu işte bütün milletin 
bir vücut halinde çalışması 
llzım geleceği bildiriliyo •. 

Hükümet memnrları tara
fından bile beklenilmediği 

için bu broşürün neıri, si
yasi mehafilde bllyllk bir 
karışıklığa sebebiyet ver
miştir. 

Ayan meclisi liderleri bu 
nu bi · nasyonal sosyalizm 
propagandası ol•rak telakki 
etmiıler ve Hariciye nazareti 
memurlan da harici devlet-

aile aıkeri hazarlığın ehem· 
miyetini teyin etmektir; çün· 
kü onların iddiasına :göre 
M. Hirota 'nın diplomasi ıa· 
hasında tavassut etmekteki 
muvaffakıyeti, halka askeri 
hazırlıkların ehemmiyetini 
unutturacak bir sebep ola· 
caktır. ---------Pekili 
Etmişler 

lere karıı yapılan telmihle· Fransanın garbi Afrika 
rin Japonyanın beynelmilel müstemlekesi Fransız meb'u-
vuiyetine fena tesirler ya· san meclisinde memleketle-
pacağından endişe ediyorlar. rini temsil için bu zatı meb'uı 

Görülüyor ki ordu maka- seçmiş ve Parisc yollamııtır. 
nizmasının bu broıürü neş· Müstemleke halkının bu ha-
retmekteki makıadı,gelecek reketi Fransız'larca emrivaki 
bütçe müzakereleri dolayı · halinde kabul edilmiıtir. _________________ .... _______________ _ 

Tavuk vebası 
BANDIRMADA ÇOK TAHRi

BAT YAPIYOR 
Bandırma, [Hususi) - Bir 

kaç senedenberi kazamız 

tavuklarını kemiren, tavuk 
veba1ı; bu günlerde yine 
ıiddetini arttırmıı ve bin
lerce tavukların telefine 
sebebiyet vermekte olduğu 
pek acı bir sızı ile görül· 
mektcdir. Bu kuduran has· 
talığın bu kadar kol budak 
ıalıvermesinin yegane se-
bebi lizımgelen sıhhi ted
birlere teve11ül edilmesin· 
den ileri geldiği kanaatın
dayım. Çnaki bu menhus 
hastalığın yapılması müseb · 
biplcrinden biri ve belki en 
mnbimmi bu hastalıktan te
lef olan tavukların ıokağa 
atılmasında.J ileri geldiği 
anlatılmaktadır. 

Bir hafta evvel bir kom-
ıunun pek itina ve fedakar · 
hklarla yetiıtirdigi seksen 
kadar cins tavuklarından bi-

risinin bu veba haıtahğıle 

telef olmuı bir tavuğun bar· 
ıaklarını yidikten sonra has· 
talandığı ve dört gün içinde 
bu güzelim tavuklardan alt-
mış yediıioin vebadeo telef 
olduklarana eıeflerle şahit 
oldum. 

Binaenaleyh ıervetimilli
ycmizi acı acı kırbaçlanmak
ta ohn bu korkunç hasta
lıktan telef olan tavukların 

gelişi güzel sokaklara atıl· 
mıyarak çukurlara gömüldil-
ğü takdirde hastahiın ta· 
baffüf etmesine yardım ola· 
cağı kat'iyetle ümit etmek
teyim. Bu çok mühim mes· 
eleye muht~rem belediye 
baytarımız beyefendinin na
zarı dikkatini celbetmeği 
bir vazifei vicdaniye adde
derim. 

Pa.ris Başpeskaposu Rieder ölınü~tiir. J{osim öldükten 
ıonra alınmıştır. 
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<:JCUK- SAYFASI 
( Çocuk Masalları ] Çocuk hayatından sahneler 

1 

·--Ço•c•uk.-•Y•az •• ıl1a•r•ı _ıı • 
Sınıfta 

Çocukl• 
Başba 

lstemeği Bilmelidir 
Oğluma her aktam bir amma benim karnım hiç 

masal söylemek idetimdir; bir vakıt doymıyacak! De· 
evvelki akşam Şükrana di. 
Sanla {meıbur) Alman ma· 
aalc111 Smit'in t;u maaalıaı 
s&ylediw: 

• * * 

ihtiyar bir oduncu büyük 
bir ormandA odun kesmek· 
te, buruıuk alnından iri ter 
damlaları akmakta, kendisi 
de yorgunluktan bitik idi. 
Kendi kendine: 

- Fakir olmak ne fena! 
Fakir yaratılmak için ne 
itledim ki?. Ben de zengin 
olaaydım .. 

Diye ıızlandı . 
Bu sözleri bitiren ihtiya • 

rın önllne sarı ıaçlı, mavi 
gözlü, iyi giyinmit bir kız 
çıkh, tatlı bir ıeıle, 

- Tanrı yardımcın olıun 
dile benden ne dilersen. De· 
di. 

ihtiyar hem korktu, hem 
sevındi; genç kızın önilnde 
iğilerek: 

- Peri kızı, senden yal· 
nız ıunu dilerim: Her tut· 
tuğum altın olsun! Dedi. 

*..,. * 
Oduncu b.J korkunç kay· 

gu ile uyandı, kendini yok
ladı, rüya gördüğünü anla· 
yınca sevinçle: 

- Tanrı beni altın sevgi 
sinden korusun. Kara ek· 
meiim, temiz suyum var ya .. 
Dedi. 

Şükranın babası 

Tuhaf ~eyler 

Yukar1daki resim Süğlün 
ile Horoslan Japonyada elde 
edilmit güzel ve yeni bir 
kuşun resmidir. 

#.~-·--

~Iini miniler iskelede balık avlıyorlar! 
~~~~ .................................. "" ............ -
ı Bilmece, Bulmaca l 

Hesap oyunu 
6 Rakkam bulunuz ne ken · 

dileriade ve ne:de üçle hHllı 
zarplarında '13" rakkamı bu· 
lunmasıa. 

Bulmaca: 
El ve ayağı olmadığı halde 

kapıları açan kimdir ? .. 
Hikınet sorgusu : 
Terli iken cereyan olan bir 

yerde ne için durulmaz ? . 
Bunları bulup kuponla bir· 

tikte gönderenlerden bet ki· 
ıiye geçen haftalardaki gibi 
hediyeler vereceğiz. 

H:\ller. 
1 - iki rakkamd1r. 

kere iki 4, iki iki daha 
eder. ! 

Iki 
dört 

tasarruf, 5 çocuğun da he
diye düşündüklerini gördük. 
Cevaplar içinde yabancı 
bir düşünceye raıgelmedi · 
ğimizi iftiharla iliye ederiz. 

Beş düşünceyi neşrediyo· 
ruz: 

25 kuruşum oldukça ben 
bu par .. yı kumbaraya korum. 

Kırkağaç: Aptullah 
Bir kumbara alır, birikti· 

rir, büyüdüğüm zaman ser· 
maye bulurum, 

Manisa: 43 Murat 
Hililiahmere veririm. 

Denizli: Yiğit Hasan 
Bir gazete ahr, kusurunu 

iş bankası kumbarasına 

atarım . 

Keresteciler: Hakkı 
oğlu Kenan 

Anneme hediye alırım. 
Bahire irfan 

Y(1ni Araştı r111a: 

Sınıf kendi evimiz 
Tertem\z tut~ahyız.! 
Çamur lamasınlar 
Sonra bize ne derlu? 
Açık kalsın pencere 
Kiat atmayın yere! 
Ya muallim girerse 
Ne ayıp size derse? 
Tahtayı kirletmeyin 
Duvarı piıletmeyin 
Herkes bizi kıskansın 

5 inci sanıf sanıın 
Çocuklar uslu durun 
Rahat, rahat oturun. 
Kimse sevmez kavgacı 

Terbiyesiz çocukları! 
Bu yo:ı, " Müdafaaihukuk 

Mektebi " nin duvar " Işık " 

gazetesinde11 alınmıştır. 

Faydalı. Bilgiler 
'-~""""""~"",/"./" 

Altın ını, <leğil mi? 
Bir madenin altın olup 

olmadığanı anlamak için 
üzerine bir çakmak taşı 
sürtiinüz, bu suretle bir ta· 
kım ince çizgiler hasıl ola· 
caktır . Bunun üzerine de 
kükürtlü bir kibrit alevi 

tutunuz. Eğer çizikler kay 
kaybolmazsa altındu; akıi 
takdirde baıka bir ma· 
dendir. 

Kolonıbnn 

buluşla 

buldu. 
Bir gün Ispany• 

rinden Menduza k 
önündeonu çok öğii~ 
Orada bulunA.nlar 
kandılar: , 

- Kolombun bu 
necek nesi var?. ti" 
bir kaptan bir gliD 
bu yeni ölkeyi 
dediler. 

Kolomp biç bol 
- Çok doğru .. ' 

rının yaratbğı bd 
bulmak güç bir 
Fakat çok işler 
o her babayiğitio 
iı değildir; şu f 
tabağın içinde dik 
bilir misiniz?. 

Konukların hepıİ 
bak içinde yumu 
durdurmağa savaıtıl 
hiç birisi de bu iti 
madı; ve: 

- Bu olamaz! d 
Bunun üzerine 1' 
-Olur. Hem de 

Peri kızı taıalandı ve: 
- Zavallı, daha iyi bir 

dileğin yok muydu?. I ıte· 
diğin olsun! 

Çin'de 
2 - Yağmurdur 
Denizde tuz ve buna ben· iyi yaşamak için <l~ü11dük· .....,. ,...,..._,~..,.._,....,..,....,.,,...""",,...,...,...,...~"""...., 

lerirıiıi hize on maddede bildi· ceğiz, en iyi cevap vtren· 

Jay! Dedi ve yumurtl~ 
tabağa vurdu, yu' 
dibi ezildi ve dimdİ~ 

Konuklar hep bi 
- Bunu biz de 

Diye bağırdılar. 
Dedi ve gözden ırak ol

du. 
Oduncu eline geçen gii 

cünii denemek için bir me
ıe klltüğiine dokundu, kii
tük hemen albn oldu. 

Odunca sevincinden bir 
deliye benzedi ve: 

- Oh.. Oh.. Son defa 
olarak ıu kara ekmeği yi· 
yeyim. Bundan sonra bana 
Baklava Börek gerek. 

Dedi, elini ekmeğe do
kuıadurdu. Dokundnrdu am· 
ma ekmek te altın oldu. 
Destiyi aldı, o da, içindeki 
ıu ile altın oluverdi. Ve o 
ııra doğruyu anladı: . 

_ Eyvah.. Ben ne yap 
tım? Altın sevgisi benim 
batımı ateşlere yakt 1• ~u 
parlak ve ıevimli şey benım 
kanımı doyurabtlir mi? Her 
ıey elimde altın olacak, 

\ 

~fahkfnnlar Bö:rle 
Gezerleı· 

Qin'de hırsızlık, yalancı 

~ahitlik, kavgacılık edenler, 
ilk defaemda hııfi f hapisle 
ce~alan<lırılırlar, bu cii rüm
leri tekrarlarsa, boyunlarına 
diirt parmak kalınlığır.<le. 
bir tahta takılır ve halk 
içintle ancak biiyle g_e~erler 
ve dilenerek yaşayabılırler. 

zer şeyler, su ile buharlaşa 
mazlar, bunun için yağmur 
suları tuzsuzdur. 

lerin resimlerini gazetemize 
rrnız. 

Bu araşhrma aylıktır. basacağız ve kendilerine 

Kazauaıılar: 
Dört hafta cevap kabul ede· ğüzel hediyeler vereceğiz. 

Menemen zirai kooperati· 
finde Ali Ulvi bey birinci, 
Kırkağaç Muallim Şerafettin r 

bey kardeşi, Abdullah bey 
ikinci, lkiçeşmelik Uzunyol
da bakkal Alaşehirli Nuri 
bey oğlu Yusuf Ziya bey ü · 
çüocü. Ôdemit belediye cad· 
desinde Ramiz Sami bey dör
diincü mükafatı kazanmış
lardır. 

Diğer hallerde hesap oyun· 
ları bepıi yanlıştır. 

Arastırma • Oe vapları 

Birinci çocuk sayfamızda 
çocuklarımızın para karşı~ 

ıında ne dütündükleri hak· 
kında bir araştırma açmıştık. 

Aldığımız cevapları tas 
nif ettik: 22 çocuğun kum· 
bara ve tasarruf, 18 çocu· 
fıun hıyır ve vatan,• ı ı ço· 
cuğun kitap--;;-ıazete 9 ; 

Sütunlarda Seyahat 

Afrika çöllerinde en iyi nakil vasıtası develerdir. Develer 
açlığa, susuzluğa ve sıcağa çok tahammül ederlea 

Kolomp yine bo• 
sadece: 

- Çok iyi, buoU 
de biliyordunuz da 
yapmadınız!. Dedi 
kanç adamları suıt 

Ü ~tek Y aıı" 

Düşiin,~cler: 

Bir iş için valt 
madıın demek 10 
malı11us bir haldir. 

** * Başkaların< 
mediğin halleri 
yapma! 

* Yiiziinii • • 
i~leri hiç hir vak Y' 

.* • Sabır, en ılt• 
temin eden bir ~dil'' 

* Ten bellik 1sa11 

* * b~~yast~ l şl~ıne~ 
ia.r gibi tenbellde '1 
nırlar. 
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ünakaşası Bir Fransız hava Filosu Yeni Kıyamcılar 
----- ...._...~ -- ---------------------------~ .... -------------------------~ 

Baştarııfı l inci aayfada _ 
gaeı da lıeklenebilir. 

Belo-rattaki cena~e merasimine iştirak edecek Katil ve arkadaşları bu isim-
Bütün hunlann sehclıi ; ortıda 

11111111111 ... !ll!D rivayetleri ele alarak koo M. s·aro dediki: "istifamı vermek sureti1e kendi eezamı deki cemiyete mensuoturlar 
tife 

- lluoların a111ı nedir? 
Sualini tevcih editimizdir. Ev

eu c1heti hilhassa tespit ede· 
ki hu gilıi rnüoaknıa veya mü· 
helerde • fttihab • kadar fena 
'1 olamaz. Eğer hiz kooperati· 
faydalarında i~tihah ediyorsak 

.. ._ ... ··-·. 
ıertip ediyorum. ,, Belgrat 14 (A.A) - Kıral j3ıtine müiaheret ediyordu. 

Paris, 14 (A.A) - Nazırlar meclisini açan Vicdanım milıteribtir. Fakat bu meı'uliye· Alekaandırın katili ile feriki Irak 1918 aeneıinde Yu-
Reisicuaıhur M. Löbıön biiyfik Franıız Bartu'· tim•n derkir \>lmaıına mini teıkil etmez. cllr&mleri (Ouıta Cbi~) . yani goılavyanın teıekklU etmeıi 
oun hahrasını ve onun siyaset aabaaındaki bil- Bu mes'uliyetime iıtifamı takdim ıuretiyle kıyamcılar denilen gızlı tet· iiıerine bütün nufuzunu kay-
ylik eserini tebcil t.tmiştir. M. Dıımerg Reiıi· kendim ceza tertip ediyorum. bit cemiyeti~in izlsır.ıdandır· betmit ve 1929 ıeneıinde dik· 
cumhura teşekkür eylemi' ve kendiıine hüku- . . . . lar. Bu cemıyet 1929 ıene· tatörlük illn edildiği zaman 

nakmpdan •azgeçnıeliyiz. Bil
aLele ( hu İ~ rıasJI oldu ) sua
ze muhatap olan teşekkül : bi· 
aamimiyelimizden i~tibab ha

e iae tcl4oa, taarruza, 14kndı 
balığına hacet ne ; cevap ver· 

lüzum görmesin, kUidir, 

~etin bu yolda girişilmiş olan işe izimkirane M. Saro ıözlerının nıhayetınde M. Dumer· ıindenpe"vel Franko tarahn· Doktor Pavelitcb tethit hare• 
bır surette devam edileceği hakkında teminat gin ismine yeni bir ıeref ilve eden ıulb me- dan teıiı edilmiş olan müfrit keline germek tarikini ihtiyar 
vermiştir. . . . llk dd f 1 f k T 

ıaıııne ve milli kalkınma iııae m e er .~: Hırvat ar ır aaı~a menıup etmiş ve buna karar vermiıtir. 

sitemin anlamamak 
e ıitenıdir 

Hükumet Reisicumhur M. Löbrön'il Belg 
ratta yapslacak olan Kıral Aleksandr'ın cenaze 
meraıiminde Fransayı temsil etmek fiıere 
Yugoslavyaya gitmesini kararlaıtırmıthr. 
Müşarünileyhe harbiye nazırı Mareşal Peten 
bahriye nazırı M. Pietri v'! hava nazırı Ce· 

demio, yoook .• 
Fikir birliği neral Donen refakat edecektir. Ceneral Bel- · 

le d nı_u~asebe yapıyorsak her grada bir Fransız hava filosunun baıında 
n e J§tıbab kokan k r l ld w h . . . 

m kalm M k e ıme ere ıo ugu alde bava yolu ıle gıdecektır. 
az. 8 ıat ; sadet ha-

c çıkaralı: eaa11 kaylıetmerrıelı:- ı . 
Biz huoa ,,1111R1 1 

Bundan sonra dablıye nazırı M. Saro Mar 
.. v yoruz ve ıua • • • 

ize rakkamla 1 ld sılya faciası akabinde almıt olduğu cezaı 
tt . . cevap ar a ıkça t db" 1 • b•td" • • t• • 

e ınoırah duyuyoruz. İsteriz e ır erı ı trmış ve emaıye ı umumıye 
karıı.nıızdak.i kooperatif veya m\idi\rü M. B11.tuan Dus De Ron Bouchea 
'7ratıfler ıu veya lıu hareket· velisi M.Johanno ziyaretletler milfettiıi M. 

e ağızda ••luz . . s· d ' d" 1 d b l "nler M . vaııyehue düt· tsteronun a az e ılen er meyanın a u un· 
· evcudıyetle · f d w • • 

e&er .. rı etrn ın 8 dugunn beyan etmıştır l!I Yar@ft - ' o 

Orıl I . . Jynıılı dudak 
v er Hl81D z· } • 

f · · .ıra ıız · kooılC· 
ıo ne d L ' 

1 emc11. olduğunu ve 
olmak iktiza ettiğini her 

e gazeteleıe } h 
ıu uıuıta yazı 

~•olar kadar bilmez değiliz. 
~nınnn olunıun ki lıiz sual 

U11. ke d"J • 
l ' 0 1 erı de cenp vermek 
nını buldul"r. Bu cevaplarrn 

Yeli.izi" · 
. . ığı hakkında müıtekiler-
lllızab k 1 me tup arı ahrsak gene 

müteakiben M. Saro iki ğün evvel baıve· 
kile arzetmiş olduğu istifanamesini meclise 
takdim eylmiı ve şu sözleri söylemiştir: 

Biz şef olmak bayıiyetile efkiri umumiye
nin hiç.bir zaman kabul etmediği mukaede 
karşı flmrinde bulunanlarla beraber her tOr· 
in teyakkuz vazifeıini yapmıı olıa dahi 
meıl'uldur. 

Cd•ğır.. Alnıazıak kooı}Cratif et· 
a d" ,.....,..__ 

et ~0e1nd dedi - koduların oi- Borsa 
ıu uguna hükmederek 

;:: :~·Cp•ğıdz. Kokoperatife el- Hareketlerı· 
b er e ar aııından fU• 

' unun çifliQi iddiaaı ııçrı'-·•· 
ıt .ne hT · ı 

• 1 ınıyorea açıkça eöylen-
ve lı:eyf. . U •ceb . ıyetın mumi efkar 

eaınde kökünden halledil· 
elbette ü h • . f m raccı tır ıtıkıdın 
d .ddiaların doRruluğu tak-

.be ııe kooperatit in hataııım 
Clm ' caa ayrıca lıir kazançtır. 

~nıitD<>Jlaa, 

•• 
uteveffa 
ırat 

Baııarajı 1 inci say/ ada -

Pretaı p l' . 
t 0 un yerıne Bel-

11 nıevki kumandanlığına 
0raı T omiçi, 

oktor Radek Stazıkovi
)'erine iyindan J Ba· 

•nı· . . 
•nı, 

Doktor p t · . . 
1 e ovıç.ın yerıne 

)'. YlndaQ doktor Zeçi 

Bıa ederinı. Q •a . 
IQ • •ıyetnıme ve etnir 

elyı bizzat ben iki nllı 
0 arak d 

· nıle i yaz ·~ ve kendi 
d mza ettım. Nüıba-•a b" •• 
V 

"

. 1' 111 Kıraliçe diğeri 
• ıller H · 

1a hıfz d"I eyetı tarafın· 
ıh e 1 ecektir. Her iki 

_......_d:•u~ za!fları da tara· 
11 embır edilmiıtir. 

Alekıand K . p r reyorgovıç> 
renı Pol, müteveffa ln-

~DK amcazadesi prenı Ar
S arayorgeviçin oğludur 
ırpl!ların çok aevdiöi 
'' h11 yettir. • 

kat mağrur bir surette çekllmek iıtedıgı 1abık Zaırep mebusu dok· Fırka hararetli bir Yugoılav 
ıilik saflarda dahi ıadık kalacağını ıöyle· tor Pavelitch tarafından teı· vatandatı olan Navotti gazete· 
mittir. kil edilmittir, sinin m6dür0nü öldürmek ıare· 

Habıburg hanedanına tid- tile bu iıe baılamııtır. Gazete 
M. Dumerg meaai arkadaıına ve hüll6· detle merbut ve Sırpların müt mildürü Poıpichil ve Babiten 

meli mnıkülittan kurtarmak için aldığı ka· lıit dtıımana olan Franko harp tarafından tabanca ile öldlirlil
ran ilham eden yDksek biHiyatını heyecanlı ten evvel Sarayboınada öldü· müt ve bu cinayotin ikaı eına• 
bir lisanla tekrim etmittir. rlllmüı olan Franıuva Ferdi· sında tethiıçiler janda~maların 

nandan Avuıturya-Macariatan· katilleri ele geçirmelerıae mani 
M. Dıımerg bundan ıonra kabineyi ta· Hırvatiıtan imparatorluğu olmak ıuretile yardımda bu· 

mamland11acak olan kararnameyi Reiıicum· ıeklinde yeniden tenıiki pro· lunmuıl•rdır. 
burun imzaıına arzetmiıtir. Bu suretle M. 

Laval haric1ye nazırlığına M. Maraando da· Ş ki 
biliye nazırlığına ve M. Lavalın yerinde mllı· Alakası yok Bir ar 1 
temleklt nazırlığına M. Rollin tayin olun· Aanema11e 14 (A.A)- Oe- Tevkif edildi 
muılardır. Meclisin bitamında adFye nazırı nevre yolunda dün tnkif olu· Samoni 14 (A.A) - Zabita 
M. Şeroa beklenilmiyen iıtifaiını vermiıtir. nan ıahıın Marailya ficıaıı . .k t d ı·ıtirakı" 

. Maraılya ıuı aı ın • 
M. Şeroa'un iıtifHını takdim etmeıine aebep de al~kaıı yoktur. bulbunmakla maınun ve iımi 
hük6metin yapılacak itlerini teıhil etmek Anaameı~e 14 (A.A)· Poı· gizli tutulan lagiliı tabiiyeti· 
keyfiyetidir. Emniyeti umumiye mlldUrlDğilne Uıil ve Rayt.ıç . ~ila a~ıam ne girmit bir tarkhyı tevkif 

. B D R Marsilya adlıyeaının celbı ge . . daha kımse tayin olunmamııtır. uı u on etmııtır. 
valisi de yakında yapılacak olan vali tayinleri linceye kadar muhafaza ~lh· · ___ .. , .................. , __ _ 

na alınmak iizere aenesı ve 
araıında teıpit edilecektir. d k ı ı 

Senjuliyen e sev o unmuı ar· 
dır. 
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Cevabı 

es'elesi 
~~~~~--~~----marJlllilt-tı:t~+•••t-illll ..... --~~--~-----.....~-

• • 
ızm oğru, Yanlış Bir Neticeye Varması Ve : aksadımız; Bütün iddiala 

Kaf'i Şe 
vorilt>cek }1,f endi m; ı 

n vo 10 tarihli ııiiııhnlan· 

mzda irat (•ttiginiz suallere 
Teı il<'rek <'evnpların biiyH
cek b!r kitnp hacminden 
1111ksan olmnsı ihtimali yok
hır, 

•elmoı"midi ! ~iıın koope· 
ratifı,ilik olan bir gazotenTii 
tetkik "e tahkik cihetini bir 

şerait talıtl teRirindo, m<'ı'· 

lisi idare maıunmJ 750 Jira· . 
tarafa. lıırakarak her işittiği 

lUkarı umumiyenin tafei· 
Jıitım bilmediği velrnyii et
raf hen anlatmnk zaruri ol· 

dagonaan hu zaruretin icn· 
hatmi\ uymttk Ulzımgelire, 

lıiı;olmazsa, gay,eteııiıin bii 
Hin Hiitunlannı hirkaı; giin 
için hu i e taluıiR etmeniz 
lflzııngele•·ektir. Ve aika vo 
erkama istinat etmesi JAzını · 

gE.1len cevaplarımın bir giin
de ilnarı ıniimkün olmaclıgı 
gihi, gnzeteniıin lıey'oti u· 
nımııjyeRini ıle hn işe talı

si etmeniz miimkiin olnmı · 

yucağınclan si~i •e efk41.rı 

nmnmiyoyi iııtiıanla hırak

mı~ olmamak iizro hugün 
liik ce' 1tplarıını kı 31'a vori· 
yorum. 

:1ıezeyanı homon siitnnlarına 

geı;irme-.i iddia etti~i şiar 

ile kabili telif olur•mu . Rn 
kliı;iik ihtarı yapmaktaki 
hakkımı ff'ı<lim edoceginizde 
şiiplıem yoktur. 

Hakikntların anlaşılması 

tarafıııııdan tla Mamimiyctlo 
nrzıı edili~ orsa, miitemudi 
vo ay111 sualJorle vaıiyeti 

ip,Hlk etmiyor k siil~ iınetlo 

('\Wnplarıma iııtizar ctmeııi:r.i 

rica ederim. Tft ki, garaz· 
ldlr isnatlarla sizi ele toHtş 

. ve orıdi. ovo dii~ürenlArin , . ,. 
mahiyeti ıno) dana ~·ıkmış 

huluusnn. Hi\ şiiplıesiı ki , 

irndettiğiııir. snalleri masa 
ba. rnaa unlurmadınız. Hun . . 
ları size nakledenler vaTdır. 

Diinkii nn11hanızda c Qift
ı·inin hakkı • unvanlı mA. 
~ 

kaleni;ı: ele heniiz cevıqısız 

kalmış olmak iizre lınlfisa

ton şunları : 
1 - ôd~mi~ Ortakları niçin ka

çırıldı? 
2 - Niçin çiftc;i · 4 kuruta mal 

satarak haciz .nlbnda ! inlerken 800 
lira maaotan fedakarlık kim3entn ak
lına gelmiyor, bol bol maao ve har
cırah alınıyor ? 

3 - Kooperatif 'demek beraber 
istihsal. beraber ihraç, beraber intifa 
demek oldu~una göre, Aydın incir 
Kooperatifinde ortak mustahsil ile 
ortak mudiran arasında • tıpkı Şerif 
Remıi be.ylc muıtahsillcr ara&ında 
olduğu ~ibi • rcf ah mütareketi niçin 
yok? 

Bu rürıkii na lıanızda : 
4 - 1 !.!32 $enesinde kooperatif 

100 <lcrcc.clik ~ift litresi 54 kurutlan 
ıuma imal ctti~i halde mustahsildcn 
niçin inciri 50 • 60 paradan satın 
aldı ? 927. 928, 929 senelerinde 
asgari 500 bin a11lmi bir buc;uk mil
yon litre r.uma yapmıtken ve kiloda 
otuz. kuru~ kazannfitken inciri neden 
kepaze etti, tıpkı serbest bir ttıccar 
gibi 60 paraya müstağni lıir vaziyet 

ile İncir aldı ? 
5 - Rusya' ya yapılan • ~evkıyal 

ve suma imali i~inde tahsi iatirade 

yok mudur ? 
6 - Kooperatif ortak koğmak 

vaziyetine ' neden dıitmiiftür ) V: e 
neden yuzde bir nispetinde olsun ıs· 
tif aya sebep olmu~, hele <'.'.>demi ti 
büsbutun elden kaçırmıttır ? Neden 
yeniden girenlerin nİ'p~t.i, f~t i~iba· 
rile değil de, taahhut ıtıbaaıle gostc· 
riliyorda böyle kelime oyunu yapmıya 

lüzum görülüyor ? • 
Soruyoruz. Bu euallerı-

ya ı·ıkardı. l!'nlrnt )!l!l:! so· 
ne irıdo, idıHe meclisinin, 
maaşımın tenzili .toklifim 
hakkında, rosmoıı nıuluıso

heye verdiğim emirle maa· 
ş1mı 600 liraya tenzil ettim. 
Kazanç, buhran vo mm a
zeno vergilerini ı,nkar<lıktnn 

sonra, 8afi olarak: olimo 
400 lirnyi biraz ıni.itN·nviz 

bir ııara kalıyordu. Gerek 
Harbınmumidon onıl ve go· 
rek sonra, A' ı npa ııoyalınt

leri müstesna olmak iizel'e 
senede eliirt, heş tlefa yap 
mı ya me<"l>nr old nğum l ıı
tanbul ve Anknra seyahat· 
leri, adedi sayılnııyaoak ka
dar t:ok olan tlulıil seyahat
lerim iı;in lıaroıralı alma
dım. Hu seyahatlerin knı;n 

mal ol<lnğnun bir <lefö. lıe· 

np odor~ımiz, man~ olarak, 
elime ıreı·on ltıirnnın hakiki ,.., , 
mikt.annı tayin otıııi:;; olıır· 

sunu:r:. A -vrupn vo • \ mnı ikn 
11eyalıatlori iı;iıı koopcra1i · 
f in kalrnl et tip;i lıarı·ıralı 

uımlü ikin<'İ ıııo'"ki lıilot ve 
yeYmiyo l :i lirndır. 

Rurctda .N'asroltiıı Horn 
cauııı hilU•vosi aklıma ~oli· 

yor: .Meı k!lbe bin1o10 do biıı· 
mt e deı ı•ğlıınn ve karısırıı 
boraberııe biııclinm ıle, biıı

dirmoaıe elo rnualıer.oclon J ur
tnlma<lığı gibi, heu l1e falı ıi 
<;1'lıştım, ii...rctli ı; ılJ~tım, 
t..'\riztlen k ı.ırtul. madun. ~oıı 

tarizlere ııgradığı m , u za. 
manda altı ayllanbori rnanş-

ız, tahaisatSJz çalı ıunkta 

bulunduğum hir ılovrctlir. 
Bugiin <le kooporatifin tla
bili soyahatlcı iui ke aınılıın 
veriyorum. Hi~: ..-iiplıosiz ki 

mesidir 
poratifin kazan~ ga~·esi mi, 
yokı:ıa iıll'ir fiat.larını tutmak 
mı i~tcdigiai 1 ttilıadın yine 

bu giiıılenle gı:t:;ı;etelere vere
cet:ti i.,,alıattan giireceksini;ı:. 

Sııma imali i~lerinde şahsi 
alaka var mHlırt diyorsnnu:r.. 
KooForatifin ba~ında. bulu 
nanlar yurdun en namuıdu 
ov 1 ft t la nıh r. Sna.li n izin istih
daf ettiği ıç.ana~·ı nel'retle 
reddediyorum. Aksini iddia 
cdonloriu isim ve lıiiviyetle
riııi moydnnl\ koyunuz Ta.ki 
efktırı umumiye de namus 
miilearrızlarım gifrs\in ve 
arı hısın. 

iddisJarınııın l\amimiyetin· 

elen ~üpheye diişli.rmez mi' 
M.,vzun bahsettiğiniz bu 
kooperatife girme ve çıkma
lar, İttihada değil, dahilde· 
ki müıüakıl altı incir koo · 
peratifine teallf1k eder. Bun· 
ların isimleri ve istihsal 
ıniktarlan ittihat merkezin· 
de maJfıru elegildir. Diinkü 
izahnamemde bunu yekfın 
olarak verdiğim zaman bir 
kelime oynnıı yapmadım. 

Bitaraf oleluğnnuz halde, lıii· 
kumde noden bu kadar i~ti
oa.l ediyorırnnn:.r,' Yoksa mnt 
laka ittilıl\m edeeek bir kim
se mi arı~·orsunuz t tediğı · 
ııiz malfııııatı dahil koope
ratiflerden alclesami getirtip 
neşrettireceğiz. Hiikiimleri· 
nizde bir iki gün daha sab
retmenizi rica. ederim. 

olmak gerekti. ,, 

5 - Hn~ya konteııjaınn· 

dan hirinci ~ene kooperatife 
yiizde 30 Yerilmi:;- hıe de 
kooperntif vesika mubayaa 
etmok ımretilo ihracatın yii:1ı 
de 80 ııiııi yapmıştır. Arzu 
otliğiniz takdırde vesikacı . 

\arın listesi takdiıu olııuabi 
lir. Bu lıali giireıı hiikfımeti 

ınorlrnziye ikiıı('i Hene kon· 
t o ı ı,iaııın yiizdo 70 ini koo · 

pcıratifloro vermiş Ye bunlar 

dıı kfuııil<'n kooperatif' na
ınıııı\ ihraı; Nlilıni~tir. Hiç 
hir ferılin lınRmı.i ve şalıiİ 
alfılrn~ı olmadı~ını, ist ı krah 

otmoktoıı nl'l'riinıi ınennede

nıi) ornk, iJfııı ~derim. Yalnız 

Bil:ll zade ~abri ve Aydınlı 
t uet boy lor, lımir Ticaret 
Odasırn1an kendilerine veril
ıni~ olan n •Rika miktarında 

iııeiıi l•ondilel'i h:\zırlnmış 

lar vo koopcrntifimi~ bir 
kom is ron m nim bilinde nu . . 
iki ticarutlıaııeniıı lıeRabına 

Kooperatif muarız ve dii~ · 
manlarının hayli zamandan 
beri ortaya attıkları iftiralara 

ınaatteeııııii f, gazetenizde gi>r· 
tliiğiimüz ~kilde muhatap 
olamadıgımızdan <'e'Ç.ap ver
miye imkan bulaınıyordnk. 
::;iıe nihayetsiz minnet ve 

şiikran borcum vA.reln. Ye. -
siz bir te,-azu hu~iine kadar 
Aydın kooperatifini ne focl:ı
karlık vo ne emeklo mey 
dana gotirdiğimi:ô yazıp 

si>ylemiye mani ohln. 8iz, 
cok tarLr.kar da ol~a, irat. • 
ett.igi niz ırnallorlo bn fırsatı 

bize vermi~ oldu rn;.ı;. Yaza 
<·ağız ve g<l!\terecegi z . Ta ki 
efkarı umumiye yurdun on 
mofki1reoi evlatlarının, garaz 
ve kinin •e ~ah~i monfant-, 
lerin gözlori biirfüliiğii gün
lerde naRıl c;amurlara hula· 
mak istenildiğini an laRın! 
biitiiıı Tiirkiyey;i hi.iyiik bir 
ibretle aH\lrndat edecek olan 
bu i1ıahah bir knı; giin daha 
belHemenizi rica ederim, 
efendim. 

•f•I• Bizim kooperalt ~ 
c.lou iştibalı i~iıı utl 

hangi makfts 8ebopıc . 
. . . . . l ı }il 

~eelığımızın ı:.r,a ı 

Me~ 
gobe' 
tüller 

Kooperatifçi olı.Jl1 f~ 
t "f ·i\'1 gazete k(•opera 1 ~ • 

h . b" ki\ mekle ıg ır~ey ~ 

olaınıyaca~ı gibi 
1 tifı~ilik ale"Vlıindo bıt 

> - t 
la c.la birşey kl\ybe I 

Hl.·~·, kooı>erfltı ıııaı. " 
lırn(le bulunmu~ <t 

. b a f$erif Heınzı oy 
k• fırsat bilerek \>11Ş 

dc)kiilürdük. Bn fırf1 

1 çocu 
muşa 

ı~ 

lftkis kooperatif t•t 
ıliinen iıltl ia !arın pati,..~'._.. 
meAi ve lıa~ikatııı ıJJ 
çıkma:-;ı hu uRunıh1 

dık. 

Topçucıfdn Naı.ııli 
•• 11'~ 

ıııiirııı:1.ara YO muı • 
sulleri haricino çıktl 
vahrnı ba~ka hi r gıı 

. k ·ctı <le gii nderıne ~ ıı 1 

rakibe bize tariz 
. . l l ıttıO 

vermesım o gun n" 
kıl'tıramaelı~ınıı:t.t Ö 

' . n· ı!ll tedcn 
~iiylorıı. « ır " ~\1 • 

·ı sıan 
Hatırları arkasına g. ~rek b 
miifloriler • t:\hirİ11 1 ı~'Yola ç 
heple cı g-azotoye d0~1 •rlü Por 

1, :t J t• ,.. • 
sebep ala.11 ' cıpçııo.., ... gıbi, ~ 
mi bovo iaılo etlh·ıırll tı kabu 

Tal;minleri la~nıllc :halline 
I)""t '" btl absergil rııdıır. -,11 nn r'L 

1 ~ 
1~ası 

dnlara biz ınaı.ıa 1 •cuk ka 
nyılnrmı~ cleğili:r.. ~, Pt n ol 
diinoıı ri va votler k 0111' Cede e 

w ) k 
ce do iitedorı bor i Şrifı'Y?l 

11 alta olimit-de erı imiş. 

te' o nazaran k011 l'e 
. ;-alım~ merkeze Ril ~ Jllll!lllllllllll 
maa~ yekunu 2030 

T • l l''1 
l'opçnoğln Nazını , • 

Bu hozoyanları nakledenler, 
belki de bilmiyerek, ba~ka 

müftoniJerin nMdli ve şnur

~~ f&leti ohnuşJnrdır. Zin· 
eirleme nıiifteriyatm mcru
hıunı mcy<lana çıkarabilmek 

i•;ia siz, evvelil kimden işit
mişseniz. lıunun veys bun· 
ları gazetenizde bildirmek 
PeBMetini gt) terebilir misi· 
niz ~-

Maksat bir fcnalığrn h;a
loRi. olfüığnna nazaran ve 
hngHn\Hk hertarafın sami· 
m\yetindeu ~üıılrn otıniye 
\rnkkıtmz bulnnınailıgındau 
ıuuhakkılk müfteriyattan ib~ 
ret huhınan ortadaki dedi
kodu llİlkillerinin killllor ol-

nize tafsilfıt hakkı mahfuz 

olmak üzere : kıea cevapla-
rım ~unlardır: , 

yarin 1914 v., 18 senolori 
arasında. uğra<lıgıın t:ıı"izlerlo 

kar~ılaşacağını. 

2 - ÜJomi~ koııperatit'ı 
neden aynlmı~I ır? Buıınıı 
cevabını Onma giiniindou 
itibaren ga.zetolQrde ok ııya
bilece~iniz Ödemi~ koopM·a

tifçiliği tarilıc;osiıı<le bul:ı

cakınnı;;;. 

H 11Ayaya Revkıyat )'l\pmış ve 
bu suretle lıoın onların ilı

fl\('Rt ıııı ttmıin oyleuıi~, houı 

<lo komi . yonurıu alını,tır. 

gorok Anma ve gerek ltuRya 
jı;:loriııdo , ııofrtıtlo yapmıya 

r~echur cıl<lugum. hu tokzip
lori 11 aksini idelia cdol'eklor, 
ga~rntoniziıı ~atırlal"l arasına 

rri?Jlonmiyerok, meydana yık· 
7nRlı, hiivi) ot !erini giister· 

ıneli<lirlor. 

Topçoğlu: ~ A.ZMl 

aştan ~ayri ~t·ııcele ~ 
lira ikranıi,·o aldıgı 

dirilıni~tir •• Bbr, istiY11r 

biitiin bunların 111~ İkinc 
meydana ı;ık~ın. fl&~ 

duğunu efkarı nınum · . 
l . . ıyenın. 
le bıluııyo hakkı ,.0 ·1t ı· 
v.artlır. 

• 11 ıyacı 

U<inül arzn ederdi ı··ı f 
k -" . \ , mo -

u reoı koopcrnti foi . . ); anyan 
gazeiomzın, nasıl h"ır 

ıner. 
kfıre kudrotilo ınovdana , 
tirilmiş olduğunu l!uma g~." 

.. el 't"b f:;lt· nun en ı ı are1l nl\kleuil 
ğo bn~lanaoak olan ko<ıınte

ıera. 

ti fc;ili k tnrilaçelori ni ov,·oıtı 
• l 

tetkik eelıp ıwnra neşl'ivat 
• l\ 

haşlnnıış buluııaınnız. a 
mimi konperarifçilik ollıet. 

te ki, damdan düşer gibi 
ohnar.. Sizin gibi koop ra. 

tift;iliği şiar edinmiş ve o 

uuıı hayraktaT1ığını yapmıya 

çalışan bir gazetenin evvela 

<ledilrndndnn t.legil, Aydın 
mınt.aka ınm hakild koo· 
peratifçilik hayatını tetkik 

etınekten .haşlamaaı 18.zım 

, . . 
1 _ ı fi ı 4 senesınde teeıs 

etti~imiz Aydın İncir Mue· 
tahsilleri Koopeı·atif ini mii· 
tarekeye karar bilf ii1 fahri· 
yon idare ettim. Bu müd

det ıarfında icap eden Ae· 
ya hat maaraf larını kesem
den iiıledim. Sekiz ki~ilik 
ınec(iıi idareye ılüşenJ te· 
mettü hissesinin kizde bi· 
rinden baışlca bir Blmtim al
madım. Ozamanlar vaziyti 
ınaHyem miisait oldnğu için 
hunu hir •atan ve mef.ltu 
recilik lJorou bildim. Oza· 
nıanlarda. yine t"rize uğra.
mı•• yine tarizden kurtula· 
ınamı,tıın. On para men
faatın:ıı; hi · . . . . ' r ış ı9ın bır ınsan 
lıaatıııın b""t•· ~ 11 un faaliyetini 
tnheis edebilir mi t lflhetle 
ıı~ gi:.r.r " 
1•• • 1 ınenfaatları vardır· 
~ 1 , fahriy n b · . . ı n ı~rn başında. 
ça ışıyor deu· ı 
tifjn ik" . ı or. Koo_ı,era · 
ua~lang ıncı donei faailiy6t 
ainılo '":; o~an 1925 sene· 
sait b 

1 
Yotı ınaliyem mii-

u tının 1 lira ı aı ığından 500 
nal\ş\I\ h .. 

ettim. ıu2~ n ışı deruhte 
•eneai içinde, 

3 - Bu iic;iiııcii sualiniz 

beni biiyiik bir lıRyrcte dii

şiirc.lü. İlmi kooperaiif~ i lik 

yaptığını iıldia cdon g·nıefo 
niıde biraz iliınf;iılik, vo 
demagoji koknEn bulursam 

beni mazur gfüiin iiz. Koope
ratifçilik bolşoviznı değildir. 
İçtimai sınıflar iizeı:inaen 
bir silindir ~eçirerek ınsau· 
Iarı tek sınıf haline ı.;otir
reez. Onun i~.incle a~ l)alı~arı 
ve a:1ı istihsal eeloıı ny, kaım· 
nan, çok istihsal eJ.en Ye çıık 

9alışan çok ~az~nır. 1\ ·~opc· 
ı:a.Ufc;ilik i<;tımaı a l alotı lıor 
kc e say YO itıtilı ali ııj;ne
tinde faide ·rermok ~okliııde 
anlar. Bn adaleti lınyenmi
yenler bo~ovizmo git mı kto 
ve onu mfülafaıı otmek1<' ul· 
bette lıakblırlar. 

4 _ ı nhisa.r i<lare -indeıı 

alınan suma i~lerindo koo 

6 - Hayatta. yii:;ı;do biri 
ınısnr olarak olo alıp ·bun
dan ılolayı iıııı:uılnrı ınnalıa· 
;.ı:e et.nıek hatır ve hayaliın
Jon ~e~miş bir ~ey d<'~ilelir. 
Bii',,,,at gı\1.etıınİ;t,İn hangi ha· 
rokoti ,·ardır ki halkın yiiz · 
d<> dok 81\n doku:t. taıwiüino 
ııgramı. yalııız '!Jiı inin ade
mi uıouınnniyut.ini ('olbetmiş 

hıılıınsıuı'Y Hurı\tla hakkı vo 
konpoıatif<;iliği ~ıaı· ittilıRI'. 

01 miş ohrn gır;1;fıtoni:r.i.1 ve 

cfkan. ııınnmiyeııiıı inf!ftfına 
ıııiirıwaat pderinı. Herhangi 
hir kcıoporatif<;inin duı;ar 

old 11 gu hi r sıkıntı k dfŞHnnda 
miitoı·akioı ı;ormayesiııi geri 
alınuk iı;in yctpt.ığı şuuı·sui'. 

hir harek1Jttmı, veya horba.n· 
gi hir ınulıtori~iıı dahili koo
perati rloriıı idıuesin<le mevki 
alam nııaktan dolayı istifa

ımıtl:uı te'\"ellii t ede bilerek 
hu ) iizıle bir i~in dahi mu· 
:l\ıazo ot.mekliğini1. koopera
tif~~ilik omli~esini ta~ıyan 

lZMlR P.OSTASI- Muh· 
terem Nazmi beyin covahm· 
ıla çok tezatlar var. Bir 
taraftan sual sorduk diye 
bize hiddetleniyor, lrntti\ 
daha. ileri g-iderek « redele· 

derim • ~ibi kelimeler ~kul
lanıyor. Diğer taraftan d1ı 

lıakikatıtı tehevviiniino hu . .. 
ıaurotle hi~met ettiğimiz. i\\İll 

bize miiteşekkir kalelı;!mı 
hilüil'iyor, Nihayet koope· 
ratifçilikle Bol~evikliği ka. 
rı~tırdı~ımız iddia.Aile bir 
ta.rafta refah, diğer tarafta 
ı:-ıtırap ~eklinde te<•elJi eden 
vaziyeti ~üyleı·e geçi~tiriyor. 
Bunlara bir~ey elemiyecogiı. 

Yalnız ~u kadar Aiiyliyoc:e· 
~iz ki, biı; hesap Normakla 
ne kimsenin namusundan 
i~tibah ettik, ne ele bir hata 
işlemi~ olduk. Suıııa imali 
işinde, H us ya 'ya ~e\" k ı vat 
mes·eıesinde ~alııü al~ka 
'ar mıdır demE>k: namnssuı· 
lnk ettiniz dem~k dt·ğ ildir. 
Bn sualin Ctffabı Y" ( evot) 
Yoya ( hayır ) dan ibaret 

\'alaıı anılMın. Orts3' 
İı~ yol ;arsa eliizelsill.' Elen 
ıniiftoriyat hnlindek' 

kn lula.r hitam bulRu~· IVJüs 
• ·11~1' 

satlımız kooperataf~ı .. 
0 

Hub 
tiirlii Ş1.iheeleıı ll

111 fyon 
kalmasıdır. Vürudu 

l·~~aıui nıe8'uk~üıı 0 "erilir 

l'O: Bil Ti tarı rıe~ret ·~· 0~_1 il mımıııııu 
ıetu kin H~gilıi bır 

> 1 

tasan•ur olnnnycır, bİ~ 
neşretmenıekte ıınınl iC 
ku dii~iiniiliiyor' 1? ~ 

. ı . .. ' . ııı ıl 
ıete ı o, uı.;, rn::- ı:J 

. . l . kor 
vnzıyetırn ~ıı mı t 

tır' Fakat taRaYrur,, 
rnhır ki, bir ~aıoto 

lcki sır > tl • nilan uif ı· ı . ,., <iıı . 
ti\ ta1<1r. Oazetoııııı . ' 
icl<liayi cırt.aya atnı:'\{ \ 

vahını ne~rotmt·ktir· 
l··ı QJi·· \'t' ma ı ı ~ırası g • ~ 

hir ic;dn ba~gfü~torif~ 
ııu tln rapacagıuıı/. 1 • 

, • ,..,., ;t,ıı11 
mm 'l op(_;uogl ıı .. , •' 'l il' 
simtlidon lıaboı· voro' .. 

At 
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• 
Türk Çocuk Gazetesi 

Bundan böyle her ay batında ve 12 renkli sahife 
olarak çok mükemmel bir şekil altında çıkardacaktır. 

lkiinci Teırioin birinci günü çıkacaktır. 
n Merakla beklemelerini çocuklara tavsiye ederiz. 

Mefruşat Mağazası 
A. Nihat Fesçi zade 

Telefon: 2254 
Mefruşata .. t ll"k b J mu ea ı en son moda döıemcli ı:( kadife 

~~l e enh, Ingiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik 
er, asır Stor k t b . 

çocuk ara bal ve e en perdeler, ronz . kornız, 
muşa b 1 arı ve sandalyaları, tabın, otomobıl. masa 

• m a arı ve saire bulunur. 

lznıir - Yolhedestan 

• 
1Yu mara. 2 9 

P. 742 

1Muhterem 'Müşterilerime 

IZMIR POST ASI 

Balıkyaiı yerine 

YAZ GÜNLERiNDE 
İ<·ece.•'1-iniz eu h·i kuvvet h~tilıa ve o·onclik i][icı 

.. ..... ' ' ,e , 

kina Lütfi dir 
Her eczanede bulunur 

T •• k1 ur . 
- 1 

Pazan 
Hacı SWeyman 

Mahdumu 
lBRAHlM 

Hanımların 
N azarıdikkatine 

Mevsim dolayısiyle J stan · 
bul Beyoğlnnnn yiiksek 

.. terzilerine diktirmi~ en son 
nıoda iizerine manto par

desu ve roplarımız gelmiştir 

Meraklı ve menfaatini is
tiyen hanımların kuma~ 

1 a1 madaıı ve terziye nğı·a

madan ovvel bir defa, nıa
ğazamıza uğraınaları kafidir 

Adres: Odun pazarında 
kaa.tç1 Nafiz Must.afa ya
nında No. 3 

p, 763 

t5 TEŞRiNiEVVEL il)• 

ŞAŞ AL 
ve hakiki 

Istanbul Memba Suları 
Yedi seneden beri muhterem lzmir halkına halis 

ve taze Şaşal suyu temin eden ve Şaıal suyunu Izmire 
tanıttıran müessesemiz ayni zamanda Istanbulun Şeb· 

• remaneti ve Evkafın mühril altında getirlen saf 
Taşdelen suyunu Muhterem müşterilerimize tebşir ve 
tavsiye ederiz. • 

Umumi deposu: Abacıoğlu hanı 18 numarada 

NAİJJ 

1 SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 nnelik tecrllbe ve ameliyat ile nihayet Avrupa· 
nan en biiyiik boyahantlerinde sekiz sene tahsil gürüp 
şabadetoameler almış olan boyahanemiz mutahass111 
muhterem müşterileri için teminattır. 

Bi1fın1u1ntesisatnuiz asrı ve nıihan ikidir. 
Temizlenmiş boyanmış ve ütülenmiı elbiseler, derin 

bir ihtisasla ve son sistem makineler ile fenni şt:kilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem müşterilerimizi istifade ettiren ek makan rl ı
mız yaz için ayrıca tenzilat yapacağımızı da bildiririz. 

A DU 11JS Sarda boyahanesi Saınaın i. kelesi 
'reJefon şirketi karşısında N o. 21 P. !l88 1 

r..a'!I ................................ . 
Aypın denıir~rol unrnnm Aydın demiryolu umum mü· 

dürlüg~ ünden: ınü diirl iiğil udou: 
. . 3 10 934 tarihinden 31 12· 

Mürsıllerın vagonlara fazla Ö 
k .. ki' · ·ı 931 tarihine kadar demişten uru ot ve saman yu ıye·llı · 

1 · · t • · • h h · lımire nakledilecek yaş üzüm· me erını emın ıçıo er angı .. b h d 
600 

ku· 
. • b" . . un . e er tonun an 

t d Hacı Süleyman mahdumu İbrahim bir vagona hacmı ıstıa 11ının .. 
1 

k 
a' e enberi mazharı teveccübünüı olan mağazamı bu kerre p 02 yarısından fazla kuru ot veya ruşAucdret da ın~ca )tar. 
'~kn Yeni Kavaflar çarşısınd a 29 numaraya naklettim. iiiiiTieileiıioini:iiii3i2ii7i()iiiiiiiiiiiiiiiii•ii6iiiiiE saman yüklendiği takdirde d .. l! .. üınd emaryo u umum mü 
Yol bey~eJmilel 9 eylül pano yırıoda takdir ile seyrettiğiniz 11 .. . . ur ug n en: 
.. il çeşıtleri ve teminatla so nyaları ve divanları ile her vagon hacmının yuzde ellısın· 5 10·934 tarihinden 30·8 934 11 
.P~rtatif eşya çeşitleri ve por tatif kaı- yolaları bulacağı- Tire Belediye Reisliiinden: den fazla konan miktar için tarihine kadar Ôdemiıten iz. 

,_ıbbı, 1nikel, nikelaj·, bronz üz ~riae bertürlü mobilye ıipa· 4 ı· ı h · · tarifesinden yüzde on tenzilat mire nakledilecek tiHünlla be-
"• u ed .. . . t t 1. d 1 - Tahmini ketif bedeli 14 l 7 ,608" ıra o an şe rımız yapılacaktır. 

lıaıı· er ve gunü gününe sıparışı ı-uı eş ım c er ve memba suları tesisatı 1 • 10 _ 934 tarihinden 15 • Bu tarife 
23 9

.
934 

tarihin· her tonundan 900 kuruş üc-ıc ın~ kadar bili arıza scvkederim. Ayni zamanda bü- l l . 934 tarihine rasthyan Perşembe günü saat ı k 
ı . ._ rgılcrde birioc·ııı·g· ı· kazanan doktor Halil :)ezai bey f den iş'ara ahire kadar mute- ret a ınaca tır. 
lla 14 e kadar birbuçuk ay müddetle ve kapalı zar 
k .~•nın çelik üzerine bilcümle karyolalarıı ~somyaları ve uıulı'le mllnakaıa•a konmuıtur. berdir. K e ·ı 'dıe.· 

cs:aryo)a "ti . l ı l'k] 1 k d ;J § 4 ·10·934 tarı'hı"nden 31-7- eç cı er u tan l çeşı erı, e çe ı paspas.ar pera en e ve 2 - Proje ve plinlarla keıifname, fenni ve münakasa 
ede o bok !iz:ere satılır. Fiatlar rekabet kabul etmez de.. şartnamelerini vr. mukavelename esaslarını görmek 935 tarihine kadar Denizliden Kadı hamamı 
klty el v~ndir. Muhterem müıterilcrimin hert11rlü mobilya ve ml1nakasaya ittirak etmek istiyenler muayyen 
İfler~n~ ı~tiyaçlarını temin etmek üzere yeni mağazama müddeti içinde belediyemize müracaat ve teklifna· lzmire taşınacak anasonun be· 

her tonundan 1435 kuruş iic· 
Memleketın en temiz, en 

iyi hamamıdır. 
1 rıca ederim. melerlni tevdi etmelidirler. 

Yeni Kavaflar çarşısı 29 numara LGks mobilya 3 _ ıstiyenlere yirmi bet lira mukabilinde tesisatrmızın ret alınacaktır . 

lllll!llllllllDBlllllllllillDrnrnıı~ınınmrn~iıınruuı~uUnnllll:~-~~l;~:~ım~:ı:E proje ve dosyasının bir kopyas;, gön~7;mr. 4241 

kşehir bankası ~ 
§ 20 9 1934 tarihinden 30· 

6 1935 tarihine kadar mute· 

ber olmak üzere alsancak is· 

kelesinden ihraç edilmek Oze· 

re iskele avlusundan iskeleye 
göndeıilecek hurdanın beh~r 

Hertllrlfi tertibatı mü
kemmeldir. Nezafet ve ta 
baretine son derece riayet 
olunur.Fiatlar: 2-l 50 kuruı 

Seı·nıayesi: 1,000,000 Ti.irk Lirası 1 . . ~ 

1 k· . IZMIR ŞUBESi I 
~"°_' k~T;i8e'f°ci~~iva2363di Bi ... ında 1• oı tudn Baıı ka ~Iuamelatı ve Eıntea I 

Komiisyonculuğu .. 

~sait şeraitle mevduat kabul edilirl 
fy ububat, Üzüm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı 
lir 

0
: ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların 

er~· unda sahiplerine en müsait ıeraitl t ı 'ı ı 
1
' P 586 ınımıııııııııınııııııııııııııııııııııııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111ı11111 

Yaıı o·ııı lal'a kar~ı devair ve uıiies:esatta 
eı ' 

kullanılıııası icap eden yangın .·öııtliirıne 
aletlerinden 

TUFAN lle HIZIR. 
Aletleri her tarafta rağbet bnh~n eu ıyı 
söndiirıne vasıtalarıdır. Biitüıı yeclek 

aksaını lıuluunr 

Satı~ veri: İzınirdo Hükiıınet kar:-;ısıııda 
' . ' 

Navıuaıı Makiue ~irkcti 
P. 784 

tonundan 27. 76 kurut iıkele 
ücreti ahnacaktır. 

Bahçavanlara 
Selam! ••• 

Ege havzası bahçavanlar1nın 
yüzünü güldüren ve yalnız bu 
havzanın değil fakat gayreti 
ve fedaklrlağile Türkiyenin 

Kadınlar kıımı, sabahtan 
akıama kadar açıktır. 730 

Müateciri değitmittir. 

1 GÔZ TABiBi 

Dr. İsmail Selahettin 
Fransanın Bordo tıp fa
kllltesi giSz seririyatından 
mezun askeri bastaneıi 
g6z hastalıkları miitehas-
~s111 muayenehane: 
lkinfi beyler s. No. 81 

en fenni en inllnılır tohum • O ı• 
mağazası olan ızmirde Hüse- Manısa te 1 
yin Avni beyin "Meram" ma· Miiıteciri: SALıH 

47 
45 

DERECE 

DERECE 

Bar 
madran 

iyi yı.-mek, temı"z giyinmek • mevsı0mlı'k partı"ler gazasın1t lzmirde en ferahli, temiz ve nasıl bir ihtiyaç iıe iyi sulu ve bu meyanda bır çok yeni 
1 

M • -ıı'dir. Bı"r 
• L • h d k . . ucoz of e anııa ottn temız uır amam a yı an· iletler de gelmıştar.. f · f" k ı d i n 

mak ta bir zarurettir. Mallarınt mevsimlere taksim ue a mısa rr a an a ma m ı-
Banu nazarı i ibara alan etmek suretile her zaman terisi olacaktır. 

Keçecilerde : mağazastnda taze mal bulun· Fiatlar 25, 35, 50 kuruştur 
Tevfik Paşa duran ve mevıimi geçmiı mal Adres; Keçecilerde Lale si-

derbal imha etmeği usul edi· nama11 karşısıraa ında. P 646 
HakıJarı 

kin('j Suıuadan Yapılan 

1-takısı lT ·nzhı·•·u 
h 

Mürrıcaaı ıllalıalli · 
' 

Rakılarıdır, Sılıhidir. 

43 ])ereee Sakız Ha kısı 

İtibarile ~ayanı . Tavsiyedir 

Nazilli ~ladran Rakı Fabrikası 
A-1 üdürlüğü 

P. 770 

ff nen Avni bey ancak bu dilrOst ------•·---•il amamı hueketiledirki Ege havzaıı Acele satılık 
Nı mükemmel mefruşatle, bahçavanlarının sarsılmaz İti· 

d k Bj\SMAHAN~~'IlE a1ri teıkilitle bugün me01 • ma ını azanmııtır. . ... J!. 

leketin en güzel hamamı Bilmiyenlere değil; fakat 
haline koydum. milıterilerini bu yeni mallar· 

Muhterem halkımızın teş- dan habudar etmek maksadile 
riflerinde göreceği, memnun keyfiyeti saygılarile ilin eyler. 

Hisarönü "Meram" tohum kalacaklarını kayda lüzum" 
P magv azuı Telefon "3478" görmem. . 777 

Mtlıteciri : AL t RIZA P. 627 

Büyük ve kliç&kSadık bey 
~telleri ve kahvehaneıi efYa· 
~arı azimet dolayııile devren 
actle satılıktır. 

Müracaatmaballi Sadıkbey 
~teli mlldllriyeti. P. 766 



. . . ---

Fotograf 
işleri 

Çabuk Temiz lJ cnz. 

Refik LUtfü Mağazası Hükümet Ch·arında 

Manisa Milli Emlak 
sinden: 

P.703 

daire-

Mevkii Ginai Miktarı Kıymeti 
• H. A. M. Lire kuruı 

Muradiye G6ksu dağ 4 18 60 2750 
177 l Nolu kanuna tevfikan peşin para ile satılmak nze

re müzayedeye verilmiı olan yukarıda yazıh bağın 18 10 
934 de saat 15 de ihalesi yıpilıcağından taliplerin Maniaa 
Milli Emlak dairesine müracaatları ilin olununr. 4335 P. 789 

Altın damlası 
Kullanmadınızsa ilk tecrii· 

bede muhakkak 
Ben Bu Kadar Lfttif K okn 

kul 1 anına ın ı ş t.uu 
DEMl~KTEN KEN
DINIZI A IJAd IY" A.. 

CAKSINJZ 

Çok Latif 
Çok Sabit 

her lı nsust.a <·ok ınü· 
·emnıel bir kolonvadır 

25 
60 

• 

75 LÜKS 
100 
180 
Kuruşluk am· 
balajları 
vardır. Bir tecrübe sizide perestişkarları ara
ııııa sokar. Eczacı ba~ı ~1erit beyin şalıeseı·i-

clir açık olarak başka yerde satıılınaz. 
Taklitleri çok acliclir. Ret ile ~'erit isim ve 

etiketini görıneden alınayıınz. 
M. Depo S.}1erit Şifa Bczalıanesidiı' 

IZMlR POSTASI 15 

lmliiiliinimiliniiiiiilhhmhilmnmmmmmhmmilllllımmıfilllıilıııııllmmıluıımmilimıııliıı - -

~ KOÇTAŞSUYUIÇINIZ küçük ilinlar_..._ 
; [ 1,5 ] 0 ere c e !§ ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnnıııı ıınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
- = Gii vercin istiyeııler \ 

; Resmi mühür ve bandrollu damaca- ğ Güvercin meraklılarına: iş arayor: 
100 adet nadide Mısır • 20 Tuhafiye, elbise tic•''(. 

~ na}ar evlerinize teslim olunur = j adet Muhabere, perakende nelerinde tezgihtarhk 
- - satılıktır. . Alsancak Demir· ıair müesseselerde Y'ıı& 

~_=_Lezzet, Hayat, Sıhhat§_-= hane sokak 63 No. hansye yapabilecek bir efeO 
Cuma günleri öğleye kadar. arayor . Karataş M~, Su• 

~ P. 719 = -llJ!l!ll~~--!lll:l!Tliı1. ~2~6~- mektebi karşısında .. il' •• 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffilllllllUlllllllllllllllllill Ko llaj meı. u ntf bir Tii r k bey a partım anında JY•e U 

· 1 t · · Pertev P. 28 --genci ucn7. fıat e gaye ıyı Mors:ı 

Olivier ve şürekası Limitet tngilizce iiğretir. 'VVfir ett 

VAPUR ACENTESi Adres: hınir Posta ı M. Z Yemek pişirecek, ça~ı mühi ... 
] >. 22 · t · - b"l ce~ ~detmek Cendeli ban Birinci Kordon ve ev ış en gore ı e . . 

T IC
..-.:!91 __ _.~ıme~~ıa d 'h. ,ç rrnı§tır. el. 2443 hizmetçi ka ına 1 tıy :M n 

Tahmil için beklener vapurlar. Urum astaMıyim . Taşçıh k, dır. lstiyenlor bük O~ fduf~ k~ 
Loodra battı paçalcılık ve en temi;r, un b "e 

k t ,_ 1 d il tisa. Ziraat başmüdürü e, fiil tonro 
THURSO vapuru 20 B, Tetrin Londr11 ve Hull-e ç.ı ar ma.K ın~usun a 

1 
· 1,.1 eım vardır. ~ricııret matbn.· racaat etsinler. ....,..../.eltıandr' 

STORK " 30 " « Londra ya a.,ın" müracaat: P. 21 :nıeı he 
DAGO ,, 10 ikind Teş . Londra ve Hull -e D ··- - -- dcdilenı 
Liverpool hattı Hastane arkasında Damla Kir Jık h8~1 tını eu 
LESBIAN 3 2 · T cık caddesi No. ( 1 ) . (1 Yugo 1 

vapuru ıc e.ş Uverpool ve Glaagov-e Tütüu ve müskirat mevcut Çivici ' hamamı cı\'• ~•t ınee'el 
Tahliye için beklenilen vapurlar: bulunan dükkan devren satı· 1 numar~h hane kir•lı illin can 

THURSO vapuru 19 8. Teşrinde Anvera, Hull ve Londra dan hktır. Kestelli caddesinde a;;·•ıı ko 
OPORTO " 25 " Liverpool ve SWanıea·dan Taliplerin icindeki sahibin• Nazmi efendiye mür• 4..~ fn~d 
DAGO ,, ay nihayetinde Anvers, Hull ve Londra·dan l'·""' aı1 
Not: vllrut tarihleri ve vapurların isimleri üzerine değişik- müracaatlan r 5 

1
' einıt 

liklerden mes'uliyet kabul edilmez. P. 745 Alsancak Mes\1<1iye cad- •ınhuriy 111 'P'l r i 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfil!I aesi yeni 'l'iirkiye sokagmun 1\: i>pck a rıyor 11 rahuı et. 
= D kt - bo~ numaralı haue satılıktır. y b . b. k tla ~ <ırl 
= 0 Or ll ı~ katlı veui odalı ve elek· a anı ır ur ar. D 
ı;:::;:::;:; - .. • • 

1 
şecek rengi düz bit .J'ılvtı. eski 

( Kurt köpeği ) arıy0 .• . ırvnt 

=
=§ H • Fa hretıı· 

0 
=_ trik, Jıavagazı tesısat. arını rv. e 

ht\Vİ olan bn eYi is1ivenler 56fıt,. ın S " İzmir Bayrakla ~ 1 ır = - Alıoancnk Mes'udiye cadtle· 5 Ot ııv'yad 
~ lımir Memleket Haataneıi Rontken Müteha11111 ıJintl.e 131 numarada berber sokak No"..,, •tora il 
= R tk Mehmet Emin efendiye mü- Hasan Kerı larailya 
i Her nevi OD en muayeneleri racaatları. .. P. 23 !:Jrıeırıc 
~ lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri yürüyemiyen n~ " Lu h 

== k = H B k. •üatakil 
!bi1ha11a Raşiti çocuklara tatbiki ve rontken ue . a C 1 e 1 •tıır . 
e = t Şn h Kel tedavileri yapılır. Kestane şekeli, Acı b dem kurabiyl si. Şekt 

11
:dece da 

Ik. c· B l kak!fırın ka N 25 T l f 2542== Lokum, Şurup, Reçelleri ile htanbulun en nef 1 
ed 

illffinn111111ıttmuıİ111111nİımnuıu111nılııımıııııııııınıııı1111111111111İınıluıİ1111nıımiınıııııııııııııttnÜııımÜııııınıııııı111I Fan t az i ç i k o ı ata ve Karamela ç eşi ti eri •y ~:ğı ~ 
-Pulmosiro - Esat GELDI :::~:ı 
En muannit öksürükler 

Grip 
B onşit 

lçin çok mtıe11ir ve şayanı tavsiyedir. 
Her eczanede vardır. (P 767) 

-=======· Sıtmadan 
KURTULUNUZ 

YALÇIN etind 
toalav'ya 

htanbul şekerleme mağazaları, ıipariş veren tlllıı kalsa 
Ol•~ kıı lıil ol 

Dig· er pek muhterem müıterilerine çok taze • • tıg<ıalnv 
bu çeşitlerden bemen aldırmalarını arzcderiz. llrnıkta 

tzınir Şekerciler <·ar~ı:-;ı No. lH ~·~ı. ra ' , ot lıaaını 
Karşıyaka. Kem~ıııpa~a caddesi N o. l" ıornıckı 

P. 795 dir iti 
8l•nıaırı 

··----u;ı._mıı _________ .... ~tıı''Phrt11.ı 
Ağız tadı ile sabah kahvaltısı ve yemek yimek ı• Yuk. 

seniz mutlaka iri yapılı halis salamura t•Yhctnı 

d Z • • 11 hnk 
Bayın ır eytını ı.,"Y•da Lütfi ıııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııımuııuıııuıııııııııııııımmııılıMılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınnıııııııııııı!!!ll! 

1 Doktor Ali Riza i 
• O Bu inf' 

Alma'ısınız. Bu yerli mahsul, golus ayarında v"' L 11ıl1tç, 

daha faik bir derecededir. ~ Deva 

Kinin 
Komprimelerini 

Alınız 
= = ~ Doğum Ve Oerraht Kadın Hastalıkları ~ 
i Mütehassısı Telefon 2987 ~ Markaya 
ili .. = 
== Kestelli caddesinde 62 numarada bergun ;§ ~Dikkat 

Bu defaki 9 Eylül Panayırında takdir edilmiş ve.~ 
yerde rağbet bulmuş, hariç memleketler zeytinine 1 ~ 
tiyaç bıraktırmamıştır. Hatta nefaset ve sağlamhğı 
tün müesseselerce revaç bulmuştur. r 

Her bakkaliyede bulunur. Muamelemiz toptan ve 
rakendedir. 

DEPOSU : lzmir Sandıkçılarda 3 tiumarada oed~ 
ğaçlı zade Mehmet Nuri. T 3224 P. 756 1 saat 3 den sonra hastalarını kabul eder· § ~ 

'" "'m'"' m ""' n n u 'm' m un''' m n uıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıps 29 
. İcilecek eıı lezzeti• 

San'at - Yenilik - Ucuzluk Doktor Operatör .F S ~-Etbiseıerinizi şa k l . . . d l . d 0Ç8 U.7 t 
t k 1 ' P • •rınızı, evınızdekı per e erı, 0 a T · b • b h t • dur. Hazma kolaylık f;J 

la .ı~ arını, .rengi atmıı koltuk takımlarınızın kadife· a sın ey as anesı b•"· erını ve aaır eı t .. l çimi gayet leziı ve 'J. 
enek . t . ya arınızı daima yeni bir halde iOr- Bu ıuya devam ed r.J 

ıs eraenız lhaan b · lzmirin l ·· k hl " l · h d r. lstanbul 
1
. .eytn . en u ~s ve sı n ve erosa sız usns1 hastanesi o1np vücutça çok fay a.~,~ 
stnn Boya Fabrıkası bilhas~a kibar ailelerin Ameliyat için yegane tercih K:~::~ftıB~.:~i t'!~.;.; 

na verip boyatm ı ı · kl N l Boyaaının ıüzel ve ıabitl'w• a ısınız d·-· eyle< ı erl hastanedir T 1 f o. 3190 1 
zarafeti ancak iştek" 121, eşya üzerine ver ıgı I. e e oo: !;J. 
ferinin ameliyatı ile~i~·~~e:~.:e IOQ ~i·~;m ~;~ine- Tahsin bey, hastanesinde = """ ' 
ücrette bir maaraftır Ç 1 re mu a ı a ıgımız Sabahleyin 9 dan 12 ve ' akR,·aın 14 tnıı 18 e k,·ı<l·.ııı• Aydın demiryolund•"' 1 

· '•tma ücreti 1 H k · " v A. 2 8 1934 ·h· d " . .J 
Yeni gezdirmek için b h' • . a mıyoruz. er esı - tarı ın e IJ'. 

u ızmetı de · · hususi hastalarını kabul e<ler · · ı 1934 o• ·' lzınir: l{eıncraltı 1 i"rd 1. , eıırgemıyorum. rınıevve sonu ,..1 l 
eı e ı kalı ve kar~ısı N o. 8 Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin Dinardan Denizliye tıŞ' •pa 

muazzam binasında üzümün beher tonund•" ,J 'e "•Q 
P. 757 kuruş ücret alınır. """"''ivarl 

Tayyare Piyango biletlerinizi mutlaka SAADE'l'' kişesinden aiıoJı 
Çorakkaoı 354 No. da Hasan Tahsin. TELEFON : 3497 


