
~eni A.s:ı.r 
44 • GAZI BULVARI • IZMIR • 44 

imtiyaz sahibı : ALI ŞEVKET 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mll.dilrtl : 

N_o_._a ..... 17ı ... 'O,_,,K ..... 1_R_x_ıN .. c .... ı_s ... ~ ... N .... 1?._......,_.,......"""""~-P-'E_R,,.:Ş;,,.E_M_B_E_ı_ı _TE§!l_l~VVEL 11134_ ..,. 

• GAZETEMiZ ., 
' . 

. ',· ,.· 

ı~ 
1S.A..:E:II:F'E:: 

ISMAIL HAKKI 

Devam mUddatı 1 Tfl:r~ıya \ Hariç 
ıcın için 

1 ::ienf lıl< • • • • • • • . • 1 1300 j 2500 'I 
1 Alb avlık . . . . . . . . 700 130!>_ 1 

7 • teıon 2697 _J 
........ - ı ·········~············································ . Yenı ARır matbaasındıı 1ı,1~ılnııştır · Cumhuriyetin ve Cumlıarıytı nerıerıntn bekçısı, saoanıarı çı.tıı-r :nytlsı tfaz:;:;· 

----~------.._------~----------~--------------~,---------~--~--~;;;;;;;;;;.. 

oslavya Kralı Aleksandı Hz.n;n Son özü 
(Yugo lavyayı Muha Ed;niz) Olmuştur •• 
U././/././/./././././/.////././././/////.//////////7//JlTLZ=,,.u"-//U/ZJfL/~LYZ. 'Z////7//7/7/////////7.L//J"./7 / //h'//, 7L////.///////LL7/L77.//////IZTr/, _,,,.7/L/31L//LZh v.77.ZY. z.ıız:ı:ı:ııı:ı::ı=ı:.r.:ı-..ızzZAı 

Türk Milleti 
Derin Bir Teessür içindedir 

Su k 
• • 

anının 

Etralınd Jıft.hlm Bir Keşli 
olundaki 1 aretler ~akedonya ihtilal Komitesinir 
st 

şaretlerı Anlaş ldı - Suikastçılar üç Kişi Olduğu • 
ır 

Petrusun Pasapor undaki Vizeler Sahtedir - Yatakları Aranıyo 

Yugoslavya Ordu Ve Donanması IkincL K al Piyere Dün Sadakat Yemini Verdi 
Kısmi Seferberlik Ha beri Tekzfı Ediliyor - ak t Tehlike V ziyeti 

ilin Olunacak - Pren Pol Saltanat Naibidir 
Pariı 10 ( Hususi) - Mar j 

silya zabıtasınca yapılan tahki 
kat ••yanı dikkat neticelere 
varmıştır 

reketinden evvel hllkllmdarlık : 
aallhiyetlerini kabineye devret• , 
mit olduğundan kabine bu sa· 
llhiyetleri kullanmaktadır. 

Suikastı yapan Petrus Kala
men 28 Lylülde Fransaya gel
miıtir Pasaportu Yugoslavyadan 

Hllkllmeıın Beganname11l 
Belgrat 10 ( A.A) - Hüku

met Yugoslav milletine aşağı• 
daki beyannameyi neıretmiştir: 

Büyük kralımız birinci Al ek· 
aandr dokuz TetrinİeYvelde saat 
16 da Marıilyada alçakça bir 
suikasta kurban gitmiıtir. Kral 
mlittefık Fransaya sulh eseri 
için seyahat etmekte idi. Bu 
eseri kanile teyit etmiştir. Tet• 
kilatı esasiye kanununun 36 ncı 
maddesı mucibince Hk doğan 
oğlu hafmetlü kral ikinoi 
Piyer Hazretleri Yugoalaya 
krallıjı tahtına çıkmıştır • 
Kraliyet Hüküm eti ordu 
ve donanma Haımetlü ikinci P' 
yer hazretlerine aadakat yemini 
yapmışlardır Krallık oteriteıinl 

1 

muvakkaten lb:erioe alan hükü• ' 

öl·· mü Avrnpanın M. Bartunun 
Uğrıyabileceği En Acı Ziyadır 

Büyük devlet adamı Baıtorıun ü1• pozu 

Ankara 9 ( AA) - Marsil· \nuırı M Bartunun ziyaı dola· ıhazretlerine 
yada yapılan ıuikaat neticesin· yısile Reisicumhur hazretleri çekilmiştir 

::C,!s:=s=:::::::-~~'f~~jli[ii-:~q:c-.:;;-~~".e~~ de vefat adın } ran11 bariciye tarafındın Fransa Reisicumhuru _ Sonu 9 

aıağıdaki telgraf 

uncu sahifede -



.Safııre ~ Yeni Asır 

DABEBI~EBi Maarif Vekili Dün Mek
tepleri Teftiş Etti 

~;~!~~~:t:~;t::~~;d;::~~ü~~; "Şeker PS~~;~if::i;~·Bhiü!~~bünyaya 
Tarafta Enstitüler Açaca~ız"dedi Karşı üç Şeyi ifade Etmiştir,, 

lkı g ünden lıerı ~ehrıruı .ıuloı ıaıwı ~l ardır. -ı---------------

b•lonmakta olan .. &arif Tekili Hunda n ıonrıı mektebin ibti · Şeker Pancarının Vatanı Türkiyedir . Türk KöY. lüsü 
A bid i• lıey refakatinde müfetti' i yaçlarını Müdü r H ıuıp beyd•n 
umunıl Hikmeı b1ty .... Yeka!et ıormu,ıar, nrılen izahat ii zerio• Bu Modern Z iraatı Kavramaya Müsteittir 
kalemi mab1D1 mödiirü Nihat ıhtiyaçların derhal temin ediltı· ----------------
bey oldngu halde dün maarit cıgini Yadetmı,ıerdır. Nihat Beyin Gazetemize Beyana.tı 
mü111111Jerini n bir 9ok mık· Vekil bıy enıtıtüyil ziyaret Bir hnçnk ay eni E~kişehır, olırak tarluının kndrelıne 12 .

1 

lncır menl11ını ıkı c•plııdın 

leplerhı müzeleri tıftit etmi,tir. lerl eRnuıoıla lzmtrin eu mühim Kütahya, Adapazarı, Ankara 42 lira para geçmekt•ılır. !in nıütııleıı lı\zıın. 
Sabah aaat 8,30 ıla erkek mn ibtiyaçl,.rınılan birını dol parmak Gazi çıflliı:ti, Sını, llıle, Tokat ıeb~ple çiftçi fabrikalara hiiyiik 1 - Satış cephni. 

allım mektebiue ııtaı,ıer YI koymoşlllriır. Kız 1anat enılıtü, Turhal, Aınuya, Sıtmıun pan- bir ıaıııimiyıt ile haj?lanıııı,tır. lnoırin çıt tçi elinden alışı 
mektebi battan ba,a teltıt ıde. ıfinde ya' tahdidi menoobahı oıır zerıyatını kentrol ıtmeğe Fabrıkıtlarda çiftçiyi lıır nlliı t'e dı' pıyualar" HYkl çok açık · 
rek laboratunrları, bahçeyi Ti •dilmılı:aızi• banımlıı.rıruıza ••P· gittıgıoi yllıdıj?ımız mıntak11 ıı;ıbi kıııumakta , onnıı lı~r tiirlii ıır. ~lfhtabeıli gıli~i güzıl ışhu 
konferanı aalonooo gudiktın kaoılılı:, dıkif, biçki, yemek:, ütö, enılttii miiılüıii liibat b~y bu dndini dınlemekıe Ye çare bnl elınde bırakmak doj?rn dtj?ildir. 
ıonra trlebe derıhanelere girınl•· puta, kola Ya aaire hakkında hıınlide tetkıkatını hitirerık nıAklaılır. :;\eker pançarı ıutık Büliln ,,ı.rinıizılı kooperatif 
lerdir. Vekil hey ılı ılırdıane· aktalll lı:oraları a9tlmaaını müna. tebrimız• aYd~t etmi,tır. Tiirkiin milli ınahınlleri aruıııaıeauı olmalıdır. l\1llltabııl terdi 

11 'feşrinıı .. nı 193' 

Türk Milleti 
Derin Bir Teessür lçinde~ir 

(Ba$ıaraji 1 inci salııfede) 
M. Bartonun ö lünıüne gelince; 

dost bir d"vlet re isinin kalbi miı· 
de açtığı büyük yarayı bu büyük 
ziya daha fazla derinleşt i rmiştir 

Büyük bir vataoperper ol•• 
Barto Beşerıyet için en büyük 
felaket teşkil eden harbin diif 
manı sulhun samimi bir aşıkı idi· 
Geceli gündüzlü devam eyliye• 
mesaisi hep sulhu kuvvetlendit" 
meği istihdaf ediyordu. Milletiıoi 
ze karşı temiz ve samimi hi• 
lerle bağlı idi. Türk mill•l! 
bir günde, kendisinin ülkü•d 
olan sulh davasına bağlılığı• 
iki kuvvetli amilini kaybetmeoİll• 
iki dost milletin matemini duyı:ıd' 
nın elemi içindedir Binaenaley• 
Yugoslavya ve Fransıı milletlefl 
kadar kendisini de taziyet ve tı 
selliye muhtaç görüyor. 

:ianıa.ı.1 ~akk.ı lude mnalliıulerın ien takrir- tip ~örmüşler, derhal Maarit Dün burnunda kendi~ini gırını,tır. Biiliin ınilll mahaullı teşehbii~leriıı knrlıaoı olmam"• 
l ••C81•• erini allka ilı dinlemı,ıer, talı- Yeki.Jetine tılgrat la •mir Ytrmıt. r.iyaret ederek l•lkikatı nelic~ıi rınıı?.ın bırer v.ya ıki'er bu yeya lıdır. Fttrtler kooperatif Jer ka- ( V 
beye bazı lnalJtr •ormıı,Jardtr . ierdtr. etrafında ma l fiınııt iıtıyııı lllU bntta hflOZer t~ ~kkiiller ılrafıll• ıltor lllİİ<1Rh811i hıç bır Yakit sveç eliahtı 

Mektep müdürü Refet bey, Bo lı:urMlardın birinin Al. barrirlerıınıııltn birıııe N ı haı da topl•nıua11 ıledır ki ancak diişiineın•zler. laterae bu fertler Gdstay Adolf Bs. 
kındilarlne mıkteltın yaziyıti.,.. aa•cak cıbetınıle olacagı haber lıey fU beyırnatıa hnl•nmu,ıuı: ıklıHdi hHrpıe munflıık olornz. gökten ııım ı ş kadar ut n temiı y G l 'l 
ihtiyaçları halı:kında izahat Hr· alı•Dllftır. Bo defllki a.yalıatım pauoar Bene• Tilrk milli nıahıiill~rı olıonlar. Inoıroıli~imızin YB?.i• a.rın e ı.,.orla • 
ilkten so•ra Vıkil bıy Kıuataf Vekil bıy Kıı aanat Enatt. aahalarının teıkılı:ıne münhuır ho~linkü dnroşl"rı ile ıkı lıllyük reıını kurtarao1&k anoak koope· lsveç veliahtı Güstav Ado 

löıu .. ndın ıonra Tıo•r•t mektebiııı' 'd I' k h T h ı · · hazretlerile refikalan, kerinı•' orta mektıbinı gitmitltrdir. ~ ı ı. '·• ı,~ ır ... nı a mınla· gruba ayrılahilir. ratıl tır. Hene• Aydın koopera• 1 . . ti . k _,. 
· t t · 1 d ' d A . . . . . erı ve maıye en er inı yar ... 

•orada aektıp müdürü .A.Ynl zıyare • mı,., ır. kalarını gez ım. •rlıtte u,ak 1- Mımltıketıe işl~n•n ... i~ tıft ku•t'etlendırmelı .... bır~z hususi yatlarile ırelecek 1'1 b .. 
bey tarafından kar,ılanmıtlardır Borada talılıı d~nte idi.Enlll ınıntakaaını da kıeınen giirdilın lerı•oek olan 11nal malı,oller da mılll hankııları lııı iti• ala· ıust şekilde istikb•I olunacak• 
Talıhıııla ıınıflarda balondn · hiriııoi 11nıfa, ıonra üçünoii Şeker pa11011rı zlr"atiııın aon iki 2- lbr119 edilnn m"hıuller k»dır •tlhelidir. lardır. 
fıın• &'Örtn Vekil bıy Jlalettayiıı n dördüncll ııoıflara gırerek 1ene içındı göıterdıj?i j!enışleme Hirinoiıi biç terıddiit eılıl- 2 - lrıcıriıı çil tçilik i•leri · . Veliaht hazretleri Gazi kO' 
bir ıınıta ıcirmitler, den Hna· ıle11hori balı:kında talebe "' mn· n t.r:ıkki gözle görillmPue işit meılen aınai teşokkiillerııı ıner- ılir. Bu nokta pık açıktır, lncır nağında misafir ol•caldardıt· 
'ında bir muallımin takrlrini allinılırle bubıbaldı bulıııımnt· mıklı inanılacak bir ••Y degıl kezlerin• bağlanmalıdır . zıra .. tiınu çok ıptidııidir. Efeı ve Bergama, Kadifekaı. 
dlnlemltlerdir. Boraıla da tal•· !ardır, Son ıı.,ftıı nııkt•p mii · dir. • lkinciıi lat lrndretli koopora Dıkim, ılamı:,ılık, fıdan ••· asarı atikesını görecekleri za• 
beye m•htılif ıoaller ıorm•t· dürü Alıılollab bay, deral• m•şgal Şelı:ercılik biıtiin dünpyı tillerın etrllfına toplanır çıını Ye yetiştirilmeıi, tımar edilmektedir. 
lardır. Orta 111ektıptekl teftit bir balnnoyordo. Talebeye nriloıiş üç şeyi isııat etmittı. Şeker pan .Mılll bankaların hu ynllarda bıut kları tedavi, kurutma 
Hat kadar ıürmiiştür. Borada olan bir mo•oJ?rafın halli bak- carımn ana Yatanı Tiirkıyeılir. ıanuf ı akıyetı açık olarHk giiz uıolleri bftştaıı a,agı çok ipti Ali Reşit Bey 
da wıktebia ibtıyı•oları h•lı:kın · kında müzakere yapılmakta idi. Tiirk lı:ilylüsii en nıotlero zır,.at iiniindedır. Hütün çittçı mahsul d"idir. Rono ulalı edecılı: tıt•b 
da müdür beyden iaahat Vakti her taleltedın biriıini nsullMını kanamakta en mıi•· lerının bn yola baglanıııa11 icap hiiıler yoktur. Tşte incirin ikinci Dün Şehrim.ize 
almışlar YI memnulliyıtlı lı:aldırmıtlar, monografın halli ıeıt lıır millıltir. Türk gınoi aa- eder kanaatindeyim hüyiik ıneseleıi. Geldi 
ayrılmı~lardır. hakkında izıtbııt iıtemitler Yari- nayı :i.bidıleri knrmllk nışlıım~k incir Meselesi Hunılan yirmi 11ne eni :r•· Oııınlımriyıt Halk Fırkı• 1 

Vekil bıy k.uatatt•• kıs len i?.abaltao ınemuon kalmış• kudretındedır. H~ltıoki bn üç Muharririmıı iııcır ıııeı~ı~11 ti,•n nıf11 inciri bugün piyuadıı Mark•zi idarı bıyılı ızaaınd•• 
Hn·at enıtitüıüııe gitmişler, hır !ardır. t•yln d• bizde olamıyacaj!ını eo. •trıılında mathuatla deum et- bnlaınıyornz . lnoir ınüatelılilı:- Kırklareli ınıb'otu Ali Rı,it B· 
ıınıfı Te ıan'at şubılırioi ges· Boadan ıoura mektebin müş- nebi ıuntaba••ılar her fıuatta mekte olan miinak,.ealua ıfair l"rı yauş yavai incir yerine dün lzınir Yaporil• İltanb11ld•• 
tliktın ıonra talebe hanımların te111ilitını gezmi,ler, mıktıp ta· ıfiylıınişlNılı, lçleritule elan bona oı tıkirdı oldogonu liılı"t bey burma ikıııne etm•ğ• bıı,ıamış· ••hrimize gelmiş Ye Oıımburit•' 
mektebin bahçeainı toplanaala· lelıHinin miktarını ıormnşlardır. inan,.mıyanlar rnr. dın ıormuttor. l'iıhaı lıey: !ardır. lnoirin •~ki nılı11tini Halk fırkuı Yilayıt idare beyelİ 
rını Müılür Huip bı;ye ımret llıYcot yüs yedi taletı.nıo mik· Şeker aanayıının bilbuea lnoir ruıael111 yok ılıyı ıı;a nl'eoek l•••bbüılerı ciri,mık reiRI Yo.1gat mıb'oın At'P1 

mi,lerdir. So•ra hanımlara , 0 tarının artırılmuı için neyı ibtı. Eılı:ıt~blr yı Torba! bıyali~indı zetelerde bazı bıyaollt okudum. lftzımdır. Üzüm dı ayni nai- Doğaıı bay "' daha bir ç~ 
ınali ıormntlardır : raçoldnjfnna öğre•m•k ı..temi,ıer köylü fizninde yaptığı teeırler Memlekıtt .. inoir m•Hl111 ur- yıttedir. Hnt tarMfıodaı kartılaıımıttır 

- Bo enstithye bilerık mi •ir . .Müdür Ley oınbırıda lzmirin çolı: büyüktür. dlr ye hem dı bu m11elı "'' M1<barririmiz Nihat bıyı Ali Re,it bey .Mın•m•" 
ııldiniz n öJreııdiklerioizdeo ötadenberi bir ticaret li111ine Ilı' Şılı:er paııoarı ile ojfratan alınıp nğratılacalı: biiyiik bir letıkkürlı yıınlarındall ayrılmı,- rlderek orada i•t• edilmıkt' 
me•nunmoınoıızt tiyaoı bniand•jfono, imkıin n- kiiylöoün elin• her diinümde Ht mtaılıdir, lırdır. olaa Şehit Koltil&yin inlı:ılfıf 

Talelıı hanımlar; nıloe mek- rildiifl takdirde talebHin iki abiılHinl tetkik ı<lıctktir, 
tepteki tıdri11ıtın mabiyıti•i miıli artacagıu ıö1lımlftir. 
llyiki ilı bilmediklerini, fakııt Vekil lııy bo me11!e ile ala. 
dıralere ba,ıay ınca çok ınımııa• kadar olaoakları111 Yıdıtmltl6r · 
oldnklarını, bir •Y n hayat kadı- dır, 
nına lbım olan bilğil•rin lcındi· Bnracilln Tilkilik orta mılı:te· 
larlnı tamamın iiJtr•tilnııkte ol bini ?.iyarttt etmişin, sınıflara 
dnJono söylıınıflerdir. ıirerek dırıleri takip etmitltr 

Vıkil lııy d•mışlerdiı· ki: dir. 
- Şunn ıla biliniz ki kızla- Maktıbin miidüriinden yani 

rım; meml•kPt kızları mahtılif tufal"o bina n t .. ıebe tehacümü 

sahalarda y eti tınek ı ed i rler. F~l• at 
bilg ili hecttrikli ev hanımları. 
lüznmo mutlaktır n bn hnıneta 
nokııınlarııııız vardır. Sizler hı

rada çok ıyı, lıiiyiik bir ihtııuaın 
altında yAti eoekeiniz. Meoıleket 
ıizlıri lıeklıyor . Kız mektepleri 
boıoınnd~ lıazı tuaYt'orlarımız 
Tardır. 

V ıkılleti mi zi n kanutıoa görı 
Tlirklyedıı tek bir kız liıe11 ka
fidir. Fakat huna mokabii mem · 
lekıtin her Yılayıtindı enıtitü 

ler açacagız. A rkada,ıarınız ta· 
nıdık !arınız• ıöylıyınlıı kız enı 

tltülırine deYam ıtıialer. E11 
mühim Yaııifılerımiı b• ınılitü 
!eri tanıtmaktır. Enıtitülarien 

yetit•c•k haaımlarımızıu hıpıi 

bayatta kendilerine ioaltınıla i' 
b•labılir. I,te Vıkiletimiııin yap· 
mak ııtıdıjtı dı bono teminde• 
lbrrıtt i r. 

Hııe ti\zım ela• bıcarikli n 
kadınıdır. 

Vekil hıy enıtitünü• şapka, 
aiki, Te rtMim atelyelerioi dt 
~ızmi~lerdir. Talıahat n •Y iıla 

r11i deninde bir taraftan yemılı: 
pı,ırmek, puta yApmak, di&er 
tarafta• da iitü n lıke çıkar

mak ö~retiliyordu. Vakii bey b• 
faaliyeti biiyük bir znkle 11yret
tikten 1anra kendilerine ikram 
edı lan pıuta n kurabiyelerden 

bakltındA uzun uzadıya izahat 
al ını,ıardı r. 

Vaktin geç olması hasıbilı 

Karşıyakaya giaeınımi,lerdir. 

Hıı ı: ün Kar,ıyaka kız muallim 
mektebi ile orta m•kt•hi teftiş 

olunacak n diğer bazı ınektepltır 

görülecektir. 

Maden 
llati,.a.cımız Tespit 

Edildi 
lktiıat V ekAlıti tıflerindın 

İlhami Nafız beyin rıyuıti •l· 
tınıla bnln•an mütehaHılar be· 
yıti mımlıketln llnet'I madu ear· 
fıyatını Ye ibtiya9 miktarlarını 

t11plt etmişlerdir. Jl:Yt'lice , .... 
rimiza gelerek Rargama Ye Tor· 
balı ciYarındAki maılenlerl toıt-

lı:ik etmit ola• maden mütehu· 
111 hıyıti taufından V ekı\lıtı 
gönderilmit ola• r11porlar lın 
heyetin raporu ile birlikte tıtkllı: 

olo•ıcak n ıı:ap eden kararlar 
alınacaktır. 

Vefat 
Dolı:tor Bahtiyar Hiiuyin 

bıyin biraderi Nıoati bıyin dört 
be' ay deYam edııı bir hHtalı 
gınılan ıonra nfat ıttijfini lHI• 

ıürlı haber aldık. Doktor Balı 
tiyar boyle merbnman yeiıli 

ailtti•• taziyetlerimiııi ıuoarııı. 

Bornova intihabatı 
Asli Ve Yedek Azalık

lara Seçilen Zevat 

/lornoaadan Bir Manzara 

Bornon belıdiy• mıcliıioe 814ir zadı Hüınü Rıfkı bey 1970, 
aııa H9imi bitmı, Y• dün geoı Hakkı otlu Ethem bıy 1969, 
yapılan tııınlt nıtioHindı uıl Sırezli Sait bıy 1969, Eıki Meb
Yt yıdık ı\aalıklara ataıııda iıim· mıt Zıya "fınıli 1968. 
leri yazılı znat intihap olua Yedek Azalar 
m•ttnr: Ino• oflu MHtafa hey 1892 

Asil Azalar nnou Mabmııt bay 1892, Pabn' 
Oılıp BaYouakl M aıtafa ltıy 90 zaılı Mellm•t Ali bay 1891, 

2017, Kooperatif niıi Sami bıy Dımtr bay 189(, SimHr Uı,at 
1991, belediye reiıi Fıbmi bey h•y 188i, Yatar Et. 1883, eıki 
1991, lmam oglo Emiıı bıy 1982, bılediye reisı Etem Et. 1880, 
daYa Tekili baoı lzzet bay 1981, ManifaturaoıMelık zade HüHyirı 
Rıdnıı efendi 1981, labrikatiir O. 1875, mütekait Zekeriya Ef 
Bıhçıt bıy 1970, Fılori11alı Mııı 1873, mütekait Fahri Er. L871, 
tata efendi 1976, lterber Haklı:ı Abmıt Klmi Rf. 1870,manifatu· 
ıfı•dı 19i9, kunduracı Salih racı cözlüklü Hü .. yln Ef. 2876, 
efendi 1976, tütünoti Ha;ri ıfen Kohi b~y 1877, Baharatçı J<'eh 
di 1976, terzi Ethem Zübtil bey mi B. 1871, Kireınil~i hafız 
19711, unçber .Mehmet ıf111ıli 1975 Aiehmıt .El. 1769, Silrıyya bey 
I"nlalı Mnltafa ıfıncii 11'7S, 1871, telefon ~antralcı11 Mnıtafa 
Fırka raiıi Oemal bet 19711, .Et. 18611, Raaoı Mıhaıt Et l8i6 

Maarif Vekili 
Müzeyi Va Hafriyat 

Yerlerini Gezdi 
:\lııtrıl Vıkilı Ze:rnelı1bidin 

bey dün aıarıatika ııı ii zeeı ni, 

mimari miizeyi, lıın ir haf riya . 
tını n l{adıfıkal ııyi z ıyantlı 

ıetkıkat yapm ı,t ır. 

l\liizeler miidiirii SalAbattin 
bevin nrdı j! i izahati biiyiik bir 
alaka ılı dı ııleıniştir. liir.ede 
batıra dıfter i nı ılu1golı.rını şu 
ıuretle kayd•yl•mıştır: 

clzmirdı pek yeni karolmuş 
olan ıııiize f'il:lyıtin 11<,ıdıgı iio• 
uygnn olarak çok iyi diizeade 
Japılmı,ıır. Kuranları çalı4aıları 

kotlıılarım.> 

Faydalı 
Yamuğrlar 

Dün öı:tleden ıonra batlır•• 
..., bir miiıJ . tet d~Yl\m ıden yal 
mor hakktoda alı1kadarlarıı gt• 
ltn lıalıerlerı ~örı yağınnr bak• 
kında al i\ lrndarlara gılen habet' 
iare göre yağmur ~:tzillidenbtt 1 

17.ıni"• ıhıtrıı her tuafa fa!d•'' 
ıuretta clii ~nıii,tür. 

Diirık ii y a)'.: ınıır zeytinler içi~ 
faid eeız paııııık mahsulü içlO 
faideli olmnştur. 

Yağwıır Kasaba lıllttına d• 
kııınen dii,mii,lür. 

Mazhar MOflt Bev 
Denızlı meboıu tılaıbar MÖ 

{it bey ıliin lzmir npurile i'I 
tnlş .,.. T ıkıııderiyıyı gıçmittır 

ELDAllBA ~ I •. 
Milli KU1UPHANE SiNEMASI 

" BUGÜN YENi PROGRAM .. da 3 dejerli sinema 
yıldızı tarafından FRANSIZCA olarak temsil edilen 

BATA hakiki hayat 
filmi 

HELEN HAYES · LEWJS STON • NEIL HAMJL70N 
İlaveten : ARJANTiN' de bir gece. Danı ,arkıları 

__ ......,.,.,...~""""'~,,;ıı;;;;;:-1 ...... -.,,..""""'""""' ............... --
P ERŞE M BE ve CUMA günleri 15, cumartesi Ye pazar 

günleri 17 seanslarında SILVJA SIDNEY'ln 

JENNY GERHARDT 
Filmi tekrarlanacaktır. Bu seanslarda aynı biletle hır 

kii filmi birden görmek mümkündür. 
fiyatlar : 35 - 4.5 - 50 - 80 kuru~tur. _..;.. ___ _ 

Seanslar : 15.15 - 17 - 19 - 21,15. Perşembe Ye cu· 
günleri 13,30 da bqlar. • 

- Pazarteat GllnU Yent Program -



fent asır 

Yazan.; R bi. .A.ri.:t'. •..... ., 
-14 

Kal imin üs ündeki Sızı 
•• 

• 
enı 

•• uyu Gırtlağı kesilmiş bir cesel 
Uyutn ı,;or Tomris anı 1 

Dolabından ıacıvcrt eteK, -lnönü zaıerınin unutulmaz • H 1 • ) K ı• • • Ve 
bevaz yün kazak çıkardı teyzesi· hediye i ışte burada... Gazı azret erın go.§ av ya ra ıçesı arı 
niu ısrarlarına rağmen geceliğini Tomris Özün pelerinini omuz Velia htı Hazret erı·ne 'f aziyet Telgrafları 
ıttı o,ıan ge;•d . saç'anna bir larında tutmasının sebebini an 

ki tarak yürüttü Kızıltıh saçla- Jamısh. Hele yüzünün renksiz Istanbul 10 ( Husnsi) - Yu ettiklerin itimat buyurmalarımıhazretferi ve ger k hükiımet 
·rmdan geniş alnına dökülen kırını liii, se inin keıik dcrmansızliiı, goslavya Kralının katlinden mü- rica ederim. erkanı tarafmdan Yugoslavya 
ıı gölaeler gözlerinin harelı yeşil bunun öyle dediği gibi ehemmi· tevellit teessür çok büyüktür Gazi M. Kemal ve Fransaya taziyet telgrafları 

0 

ı d ·· lntibitp dolayısile çekilen bay Yu r 8 veliahh Fehamet· çekilmiş ve milJetin hissetiiği enıinlerinde birleşiyordu ytts Z bir yara Oma ığını iOS go avy ·· k d"I · b'ld' ·1 • f 
GUneşin bu kızıllıh ışıkları teriyordu. raklar matem aliimi olarak ya lü prens Piyer hazretlerine: teeıBıur .~n ı ebrıntJe ıHırkı .mı.ş ırt: 

rıya indirildi. Paristen gelen son p d l . h ti .. k 1 h . u munase e e a ımıye ı 
altında yüzü insanı eriten, ya Genç kız hemen Doktora haberlere göre. Kral Aleksandr 1 ~ er ~ı aşme lu ra t a~f Milliye gazetesi yarınki nüsha· 

lstanbul 10 (Hususi) - Ka 

racaahmette gırtlağı kesilmiş bir 

ceset bulundu. Cesedin hüvıyeti 
henüz be•li değildir. Hadi eye 

vaziyet eden z bita ve adi ye 

tetk,klcrdc bulunuyor . 

Ankarada 
intihap Başladı 
Ank.ıra 10 (Hosuei) - Şeh-

rimizde bel dıye intıh batıIJa 

kan bir süzgünlük ile içe sinen döndü: .. .. Hz nin son sözü cı Yugoslavya ~et erme arşı yapı ;n .ay:~ smda suikast haberlerini yaz bnşlırnmı~tır. 
bir hal almıştı. - Goruyorsunuz yal Asıl " y l kurla abul etmez derece e ~·Dl s . madan evvel, umumi teessüre Pamuk Fınd k 

k b k •• b b • . k tJ" t d y&Ş8Sln ti UgOt avyayı k t •• b f J taztyetlerl• •• L . 1 
Tomris başını ar aya ra tı. yuz aşı ey sızın ıyme 1 e a- rımz. ,, olmuştur. as munase e ıy e f h" 

1 
şu sahrlarla tercuman olaca.dır . ' · 

GISzl rini kapadı Şimdi içeri gi· Yİnize muhtaç görünüyorlar. Va- Ankara 9 ( A A ) - y . min k bulünü zatı va fımande e "Karilerımizin aşagw ıda oku 
k . . 1 ugos "d . t f • ti y 1. 1 renlere ilk heyccamnı anlaş ıt geçumıye ge mez ~a.nmm: 1avya Kralı haşmctlO Alekıaudr rı en rica ederım. e a . e CD yacaklar1 acıklı telgraf hava- 18 ar ÜKSB meOJge 

tırm kt n korkuyordu Yarayı muayene el tınız mı Hazrdlerinin vefah faciası üze büyük kralın dostu sıfatıle ve dislerini son dakikada aldık , . . · 
Kapı gıcırdadı, ayak sesi ri Coktor? rine Reisicumhur Hazretleri ta bütün Türk milletile beraber Türk milletinin Yugoslavyanın e ( t 

yakla tı. Bir el başında dolaşb. - Evet, eğer sen hastaha rafından aşağıdaki taz:yet tel· zatı faimaoelerinin ve dost Y ~ derin ıstıraplarına iştirak etti 88 am~ lr 
- M şallab küçük h oım ar• nede olsaydın gece daha ge ğrafları çekilmişti:: goslavyamn matemine büyük bır ğini söylemeğe lüzum yoktur. .A<l na, 10 (AA) _ Houa-

lık iyileştin ve kalktm öyle mi? lir gelmez a~eliy~t yapılmış ola Yugoslavya Kraliçesi haımtt samimiyetle iştirak ediyorum. Türk milleti Yugoslav milletinin mızda pamuk uıı,ıar1 dün çok 
Gillerck doiruldum: cakh Amma Öz bey senin has· lü Mara Hazretlerine. Gazi M. Kemal en çetin müşkilat karşısında bar retli olmııetu r. Evvelki aa-

- Yirmi bir gün hasta yat· tahğını duyunca önce seni gor Marsilya Ankarada Heyecan daha :ı:iyadele en kudretine iti bah kilo 
0 

32 huçub:tım muameltı 
ııım doktor, mekte ısrar ettiler. Kral Alekundr Hazretle Ankara 9 ( A.A) - Yugos mat ettiği gibi bu milletin büyük 

Bu günl rin her biri bize Ne olur a olsun Tomris ha· rinin şahıslarma karşı yapılan lav Krah Haşmetlu Aleksandr kralmm e erine bağlılığmın sar· gören Mmr pamukları ak ama 
dogrn 33 karnı, olma n diin 
abRh 34 n 35 lınru a kadar 

yeni bir t rih yarath saniyo mmı görene kadar acıma daya suikast ve feci cinayeti en Hazretlerine karşı yapılan sui sılmaz olduğundan da emindir 
rum da hiç bir~ey bilmeden na bilirim dediler · büyük bir teessürle haber aldım. kast havadisi, Ankara da büyük Bu hazin ve feci hadi e mü na 

., yühelınittir. Koza flatı da kiloıa hasta yattığıma acıyorum O vakit hayretle yuzune Hiçb·r insanlık bi sinin kabul ede bir heyecanla karşılanmıştır. sebetil ' Türk milletinin Yugo· 
5 

buçuk knrnşlor. 
Bira% ark da halan ve görün· bakhm Omz~nu parçalayıp sap· m"ycceği bu v hşiyane barek tin Belediye intihabatı münasc slavya dostluğun&. bağlılığını v.e 'l'rnh?.on, 

10 
{A.A )- Fındık 

miycn gölge yaklaşh. Genç ln· lanan uçlu hır kurşunun acısına scıkh neticesini duyunca bütün betile baştan baş" donahlmış on karıı yüks k vefasını teyıt 
1 

\ k " . t ki" 
b k d d · b . K d on YN ı ınço "uru a 11 ı ı . zın önünde eğildi Sonra bütün u a ar yanabilmek için Türk milleti benim duyduğum de olan şehir. bu haber üzerme e etmek isterız. ral Aleksan rm, 

k b. d · k d 1 - k tılrnnkta<lır. Yumurta piyae m-ruhuna iman aşılayan bir sesle: g rçe ır öz emır olma ge· rin teessürün ynını hissedecek men aydınhkları sön ürü muş, Türk milletinin e onun büyü 
k · <1 iiç cfört giindenb ri terakki - Acılarınızı dindiriniz Tom· re ti· tir ve dost milletin matemine iştı reisinin kalbinde yaşamakta olan 

h T · h 1 b nrdı T pan n pıyua ının açıl· ris anim ikinci lnönü zaferi omrıs eyecan a: Zatı haşmetpcnahilerine kra 1ın rak edilmiştir. Bu elim ha ere büyük h tırası her zaman payi 
düşmam sarsmıştır.Biz lzmir yolu - Fakat ne beklivorsunuz ve Yugos~avyamn bir dostu sı- bir az sonza dost Fransamn ha dar kalacaktır. Kendi toprakla mıuı iiz rin lıy tlnr yükl imi~, 
nun öncüleri vatanın bu güzel doktor? Haydi ne yapmak Ja. fatıle en samimi taziyetlerimi riciye nazırı M. Bartu cenapla· rmda su kasta kurban olan mi lı..rznrom n Bayb11rt bnvnli in
parçasma yüz sürmek, ona yak- zımsa yapınız, hem bur da ya arzeder ve gerek benim ve gc rının d aldığı yaralardan müte· safirinin ve b\jyük Fransız va d n 11mnrta gchn 46 başlaınıt
J şmak ülküsile yanıyoruz.O yolun pmız. M dem ki bir kerre daha rek Türk milletinin zatı haşmet essiren vefat cttıği haberi de tanpcrveri M. Bartunun ölümün tı r. 400 k11ru a atılan 400 liik 
kapalı geçitlerini tırnakları- benim bakımım' iyi olacaklarına penahilerinin ıshrabma ve Yu inzim m edince hissolunan umu den do'ayi dost Fransaya yü· y rh arıdıkl r lıcır adn lıugiio 
mızla açtır c k, örülmüş si- in&myorlar Gene kendilerini goslav milletile bütün Balkan mi tec sür umi derccayi bul rekten taziyctlerimizi bey nede 525 kuru,' knılar muam k> gür-
p rlerini dişlerimizle kopar- yalnız bırakmamak, bizzat gözet· milletlerinin mntemine iştirak muştur Gerek Reisicumhur riz. mn tıır 
t k h .. lii... .. . k . . 1 s . . ............................................................................... . aca , er guç gu ımanımız me ıslıyorum şte emıh ağa· •11

•••••••••••••1111••••••••11 • 11••••111 • 111111111• 11•••• 11 • 11 •• 11 • 11••••••• 11 ••••1111""" 11"""" • 

e a,kımı%1a yenecek bu beyim de var.O da bana yardım 1 ı• ( r to sveÇ el , tı 
yolun b şında beki yenlerle ed r 

mutlak ellerimiz birleşecektir, Bir az ötede duran Semih ugv u·· stan ulda Bul nacaktır Sel rı· ı· z n 
Tomris hamın ienç zabitin fütursuz hali, dim 

Özdemirin ateş gibi yanan, dik duran başı derin bakışlari e bu Ş ı•kJ llj d T 1. c Ed.ld• 
b •ç•r gibi • pı •••• b kışı ... dayanılm•• •<•v• bu kadar da· en ı er 11 atem en eıı ır 1 1 Güstav Adolf Hz. "Türkiye Ha-
bu ~özle~~~ ~!tında kendisi~?~~ yanmasına hayran hayran Iataııl>ol 10 (H11 ust) - Limanımızı ziyaret ıd oek olnn i~ı • • A •• E • • D d• 
ne ıstedıgın: ve ne bekledıgını bakıyordu Baş parmağının ucunu Fran ız torpıtosn yarın (bugün) ınbah gel oektir. Fr n iZ balırı- kıkı T ekamule rmıştır" e 1 
genç kız bildiriyordu· dürten bir nasır için evin ıçinde yelileri ' r f ine b ztrlanmıA olan ıııenlikl r Yııgo lavyn kralil 

T · 1 1 b" b ... " 1 tanbol, 10 (H11 u i) - in ç v li btı Gii t v Adolt Ti .. omr_ıs. n ayış 1 ır te es- kıyametler koparır, annesi sıcak Irrauıız Haricıye Nazın M.Bartu'nun öliimü dolay11ıle tatulan 
ıumle ehnı u%attı · pnn e c na pi arı yaran (Bugün) hu od vapurla ş hrimizd n 1 z-

- Ö 1 . k • l sular taşır,pansımanlar yapılır ve matemde tehır edıtmi,tir mire hareket edeo ki rdir. l\li nfiı ler eynhatlarını miit 
0 

kkir n 
. . Öy e ıse utlu 

0 
aan i•· nasır kesilene kadar müşkül bir A 1 H ı• • d ·· · · k 1 ı J ı· b h l · lışınız z bey. Sözleriniz bu kap . . . . . t y 

1 
n e yapına!..tadJrlar. Hogun gnzetecıl~rı a m c n ,. J t azr t rı 

le ranlık yolun ilerisinde ~ltm ameh!at y~~mış .~ıbı te~ ı~ınde n a a ava Si beyanatında 1'ürkiye hakkındaki rnli,Rlı d 1 rini anlatwı, Ank . 
•ııklı bir dünya yaratıyor. Ve İf kaldıgını duşü~d~kçe ıımd! ~.u K • • • H I k 8 • radaki nrlık y yapıcılık kudr.tini büyük ta dirlerl izah eylı-
te bu dakikada yalnız bu dilek Ye c~su~w~.d~mın onunde adeta~~· ahve lstıhsalı lçın azır 1 aş ıni,tır. Beyanatının onunda GiiıtaT hazreti ri dtwişlerdır ki~ 
bu inanla yeniden kuvvetlendi· çuldugunn duyuyordu. Tomrasın } d y • M }" K J - Memleketiniz hakiki tekaıniiıe eri,ınıştir. 
ğimi duyuyorum. davetkir sesi le o da söz söyle· a • - en• a ı an un ar T. S f. l. kl . 

Ben -de_ .. si~inle birlikte yü- mek v~silesi bulduğuna Hvindi Ankara 10 ( Hususi ) - Ziraat Vekil eti mütehassıslar1ndon Atına ve ıran e ır 1 erı 
rliyen bolügumun başına ko~mak İlerı ahldı: Tekmal Antalya havaliıinde yaptığı tetkiklerden sonra bu mmta· 
İstiyorum.. - Ben hazırım Emrediniz kanın kahve ııtihıaline elverişli olduğuna dair vekalete raporunu 

Doktor genç kızın, yanaiına Doktor, ne lazımsa yapalım. Za vermiştir. Antalyada kahve yetiştirmek için baı1rlıklara başlandı. 
parmağıla dokunarak : ten bu maks tla ayrılmış bir Malt Kanunla~ 

- Hele dur, o kadar acele dai e · ld w b"l" Ankara 10 ( Huıuıi ) - Yeni hazırlanacak mali kanunlar ık· 
t K r mız o ugunu ı ıyoraunuz. . • . • k ı . 

e me... ur,an çekilince ben ha- Öz.demir bey. burada Tomriıin tısadi vaııyete uydurulacaktır. Tetkık heyetı bu ma sata rapor 

ber veririm: dikkatilc iyi bakılırlar. Ve rahat lar ha21rhyor, .......... . 
- Onu ne vakit çekeceğini· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• · 

tderler sanırım.. bir kağıda acele bir ıeyler ka ıizden başka birine yapılacak il 
zi sorabilir miyim? Doktor Nejat Tomrise. raladı. Semihe uzattı: bi öyle kımıldamadan,hankıtsiz 

- Her halde hemşiren Tom· - Demek sen kuranı yine ı · d k duruyorsunuz ki: 
risin yardımına güvenmen için k - fonu muann o tora ver 
bu ihtiyar doktorunuzun bakı- kendin çe iyonun. Küçük hanım. ve hemen c vap getir, oilum. - N•tıceyi anladıktan sonra, 
mına muht ç olmadığını anla- - Siz reddetmedikten sonra.. Bir ara Ôzdemirin ne diye artık sancı duymıyorum. 
dığım gün. Özdemirin gözlerinde şükran ceğini nlamak için yüzüne bak Tomris yan gözle bakarak 

- Doktor! Uzatmaymız.. ışıiı b lirdi. Genç kıza: tı.O sakin, mütebessim duruyor ilave etti: 
Ahmet bey kızının saçlarını - Evet senin yan1nda pek du.. O vakıt dayamı gücünü - Rubi telkinler, maddi ya 

okşadı: çabık iyileşeceğime inanıvorum ölçmek ister gibi bir elini acı ral rın acıımı unutturmuş •. Evet 
- Bizi o kad r korkuttun demek ister gibi derinden bir yan omuzun getir:li.. ben d bu dakika bu tedavinin 

ki Tomris şimdi bu cezaya nefes aldı. - Ey siz, Yüzbaıı b y? Siz kudretini anlıyor, Ve aıhk am li· 
k ti nmahsın Hem baksana Doktor biraz düşilndü, ıonra ne dersiniz? Sanki bu ameliyat yatının yapılmasını bekliyorum. 
bölüğünün yanından ayrılan yal Yaramın üstünde yumuıak bir 
nrz sen değilsin! Her halde harı ~ elin bırakacağı eksir kudretini 

~ Hepimizin Gög· sünü Kabartarak Seyr deceg· imiz Büyiik ı bın bu pek nazik anında yüz· timdiden duyuyorum bu sakat <o 
başı Özdemir bey sana Türk Filmimiz lumun lzmir önünde bekliyen düş· 
havadis vermek için alayının ba Leh ebı·cı· H rhor mania tekrar yarı-.:n çıkabilcec 
ş1nd_an ayrılmamışlardul... gine inaniyorum 

Öz başını egw di Pelerini al· Doktor takı'arnk: I Tekmil Darülbedayl Artistlerinin lştlralclle yapılan b b" 
bndan 801 omuzu hafifçe 1 - Ol Ol Desenize ana ır 
aibi oldu .. mükemmel Operet. 1 iı knfmamış! O halde arş ileri 

Tomris merakla sordu: Proğrama ilaveten lzmirde ilk defa (UÇAN ŞEYTANLAR) kumandan bey. Bir sa ta kada{ 

- Yine n r nizden Özbey? Tayyare muharebesi filmi. (FOKS dünya .. havadisleri) sizi güzel bakıcmıza tes'im eie 
Ö:ıd mir sağ elini aol KOMİK MİKİMAVSI Bunların hepsi bugün LALE Sinemasında . ,. götürerek: ~·~~~.;· ,-

• - . • . ~li'o."f"t .•• -Sonu Var--

Eşref Ve Y akup Kadri 
Tayin Edilmişlerdir 

Ruşen 
Beyler 

Ankara 10 (Hu oai) - Enie beyden inhillll f'den Atine elçi
liğin• Tiran elçimiz Ro en Eşr t bıy ve 1 İran elçiliğin• de Y kail 
Kadri b y tRyin olnnmu~lnrdır. 

TAYYARE SINEMASi 
• • 

BUG-UN9 
CLARA BOW,un En/es bir Filmi 

Güzel F 
1i U P' Jı A 

f( in rn Hov znten mevcut olan ölıı· tini 
hu filmile flh tlıl tirmi fir 

f l·ürkçe Sözlü izahatlı FOX . UBN L 

Niki Tüccar: arikatör kom· 
5EANb SAA l "LARI : 
H r rün: 15, 17, 19, 21,15 
Ouma ~ünleri : 13 t ilfıT ıeanu 
P r,embe aUnltri ı 13, 15, 17 dt 

-----~ 

meldtplilır scaıısı 
. . --- .. 
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·Son Dakika: Ttırkiyenin Her Tarafında Küçük Hberler 
Paris'te Yugoslav Mahallesi Basıldı Belediye Intih~batı Var :~::·:~~;::~Ti-

- -~ - • ~ ..,.-- T r 

Mühim Vesikalar Bulundu Halkımızın Aıik~-y~ Hassasiyeti ::;:~ •• ~·:r::;~0 ~t!:1:~~:~ 
. suı·kast rok Bu··yük Ve Heyecanlıdır ~~d'~:nm:411~!;.rüfcrıerin tamirin• v esik8i&rın· .. ·Tercnm:esi "" ·Hikmet Bey Bu 

Şebekesini d I"'!. karacak Hı.fra 10 ( .A.A. )- o. l:l. F. .ı\l•wl•k•t •IUltWalınıla halk• ı~mir merkH jandarma \l(i-
ın ey ana ~ı luıl•d)ye aıall 1l&Oızetlerİ ilan mtOO&Otll film gösterildi 'U tn• lük komandanlı~ıoa tayın edtl• 

- f'ı:lılıı· BoJıeilD ••hrin dört yeri atlı tlh"P itlıri hakkında muhtelif mi• olan yiizba,ı Hikm•t bey 
Paris, 10 ( Hususi) - Marsilya zabıtasının tahkikatı ve araştırmaları dakikadan da ikava ıııti "P hathror. batıpler tuafındaa confuanılar diin c•tmı, "' yeni nzifetın• 

daha mühim neticelere vanyor. Suikastçıların önce zannedildiği gibi yalnız Pctrus•dan ıbarct J notmlu 10 (.&. A} - Helıdıye nrı1di. ba,~aını~tır. 
olmadığı, Uç kişi oldukları -Ye auikath miteakip diğer ikisinin kaçmağa muvaffak olduklar.• 11çıruı hararetle deTam ıtmtıkttı Antalya, 10 tA.A) - Antalya Maden K«SmOrO 
aolaşılmıttır Zabıtaca şiddetle aranan bu iki kaçak suikastçının isimleri "Şeni., ve "Kramer., dır. hütiin b"lk ıeyiuı O H. F. nam n mttlbakstıoda bttlıdiye foti· Dün TılAyıtten mülbnlcat• 
Ayni zamanda suikasta teekaddüm eden gecede üç caninin oturdukları ote•de geç vakte kadar z•tl.trıne vermekt•dir• R"y nr· babatı hogiln ba,hyor. Bir giindı cönderılen bir tamımd• bu 11n• 
uyanık bulundukları meydana çıkaralmışhr Suıkaıt hakkında son mukarrtr•h. ot• ~e ''dıkl~r1 ın• iti hu akşam hittocıktir. bitecektir. Şıbir bsyraklarla do· !tülün hlikftmeı dalrelerindıki 
aoJaşıJmııtır Otel garsonJarı ayrı ayrı isticvap o uomuıJaroır Zabıta kaçakJarın ız erı uzerındedır. A kuray , 10 tA.A) - Bo~un natı!mıştır. ıobalatda madın kömürünü• 

Yugoala1111a Mahatlesl Basıtaı bel.,dıyı ıntlbahına ha' anıyor. Trabzon, l'O (:l\.A.) - Htl• ya1n1m111 bildirilml,tir. 
Pariı, 10 ( Hu·uıi) - YugoslaY mahallesi zabıta tarafından ansızın buı 8 ak araştırmalar Adıtna. ıo (A:A) _ Bıledıyı tliy• intıhabı bo ubab ba,ladı. Fakir Çocuklara Yardım 

yapıldı Yugosla• %abıtasınca ,üpheli görlllen ba~ı ~ah11lar zabıta neıareti ~&tına ahndıhu. intıhnp tnoünıenı l{PO• de çalı'" Ak,aıoa kadar bıtMt.ktir. O. B. lzmir Hili1iahmer merkezi 
Bu araıhrmalarda bırçok Yeıikalar ve enak ele geçirildi Bunların tercümeıı yarına kadar rak ı.lün Hbah ıaat g dı reyle· farka narnzetlerini11 iaiml1rını tarafından birçok fak;r mektep 
ikmal edilecektir. Bundan sonıa suıkast şebekesi daha kaeı surette anfoşılmış olacaktır. rın tıttnifıni hıtırmlştir. 'l'aenit havi liıteler hır yert daftatılmıt· çıcuklarına kitap ve tlefter 

Kralın Cenuzesi Dün Dobrovnik 
Kruvazörüne Nakledildi ____________________________ ... __________________________ __ 

Kraliçe 
Bir 

Mary'ye Paris'te Mühiın 
Ameliyat Yapı acak 

ııetıo,.•lnd• Hli n yedek heledi· lir. Talebe Te muallhnler bando tevzi eylemiştir 

'6 m• oııt11 f,zı\lıuı derhal neşre- Uı yer yer tlolaşarak nutuklar Bera et Elti 
dı im ,ur. •Övlem•laı n balkı reyini kol· 

Zoııt!a ldak 10 ( A t\.) - Zon- tıuıınaga ht,vık etmıkt•thr. K .. çeoilırde keb.eci Oıman 
ı?nhiak heleflır .. intıhahı hogfüı Şebrlmı2de çıkan YıalyoJ oıtu Mııetafa ıfeo<llnln kabn 
.... , ıvor. Hiittln r ·1 undıkları gazıt11i günlerdcıu b1ri ne,. ıiadın dört aılet 11ndalyı çal
hliyhk tezahürat •• mf9rHıml-. rıyatlle halkımızı tn tıeridı acıı iddia edilıu Muta •fendini• 
ıntıhııp ınıntakalarınB gönderli- olfltı medeni hakkırıı tıtimalt, mulııakeınHi göriilmii• •• ıHti· 
dı Şebır ha,tan ba'" bayrtıklar· reyin\ verıneJt• <lavet etmektedir. o•d• aandalyeltırln çahnmayıp 

1 Ja n dt"frıı dl\llartfı donıttıldı. U muıui Yillyet mıctlıl ae9i- rehin olarak lllındıfll tmlatıldı· 
llRlkevı bahçoı ı rıc11t diın geoe hii mi de yakında başlıyaoağından Rıhdan buaetrnı k•rar nrıl-

Pariı. 10 ( Hususi) - Kral 1 Bahriye nazırı M. Pietrı ve ma ( harıciye nazarı M Barthou'nun 1iık tophuıtı yapılf\nk korıfo merkez n mülbak .. t nllmzetlerl· ruıştlr. 
Alekıandr hazretlerinin cesedi reşal Peta1n Belgrada kadar cenazesi saat onda Parıse nak· r"nı1ar V'4tıltli. Muazzam bır fe alo tetkik n le1hıtla• bllşl an· Baplıha,ne 
bugün DobroYnik kruYazörüne cenazeyi takip ve cenaze mera lolundu M Bartbou'nun v11iyet· 011r alayı yapılıh. mıştır. Otoh"Aslerl .. 
konuldu. Ceset Yapura nakledi• ıiminde Fraoıa hükumetini tem namesi bugün açıldı. Büyilk deY· k d 

1
• • • •ı•ih b t Ş Umu.mi bRpllban•den mah· 

lirken aıkeri tazim merasımı ıil edeceklerdır. let adamı \'Hİyetnamesınde "öl· An ara a n a a en 
n ı nRnQ • kftm Ti mıflrnflıum nakli için rapaldı. Fransız reisicumhuru M . rar ae. uv '· . düğilm gün hiç bir merasim ya 

P 10 H ) R ıikl • y } k kullanılmakta olan otobüı ihti• Albert Lebrun ve nazırlardan M arıı. ( ususı ~ cısı palmarnahdır., diyordu. rı &pi JD1YBC8 
Tardieu, M. Herriot, bahriye cumhur M Lebruo Kralıçe Mary Kabıue feykalade toplanh· • • • yaoa kafi ~e)mıdlC-iodın bir 
naıın M. Pietri, harbiye nazırı ve naz rlar saat 18 de Marsil· d . · t k"k A ~ l{ A ltA, lO r A.A) - l' ugoıla•1• krah bazrıtlerile Franaa <ltobiiıiin daha aatn ahıınıuı, 

sın a vuıyetnameyı et ı ey· ' . . . 
maretal Petein kruvazöre kadar yadan Parise hareket ettiler . f . . hıuıcıy• nazırı J\I. Rartnaun ülümlerındın lıaaal olan dırın te11- tnabktııu n nınkofların mab · 
ıider.k cenazeye aon seJim Kraliçeye Pariste mübim bir lemıı, Bu kadar eci bır suıkas ıiirden dolayı hngüo yapıımaeı kararlaştırılan h.ılediye seçimi kıruıltre n hulBaelere bu iki 
rumini yaptılar. Kruvazör ıki ameliyat yapılacaktır ta kurban gitmış olması ve va· 'ınlıklerı yapılmıracaktır otobüılı uıtkılleci tekarrur ıl· 
dritnavt, iki torpito muhribi ve Yenl Kral Parıste ı ıfe ba~mda ölmüş bulunması 
birkaç torpitodan ibaret bir Yeni Kral ıki nci Piycr haz· hasebilc vasiyetnameye rağmen 
Fransız filoıu tarafından Yu retleri bu akıam Londraaan Pa milli cenaze alayı yapılmasına 
goslavya ıularıoa kadar takip rise hareket etmiş o up valide· karar vermiştir 
edilecektir. M. Lebrun Kraliçe ıine müliki olacakhr. P:ırıs. 10 (Hu~ımst) - Mösyö 
Mary •e nazırlar Dobrovnik Barthuo'nun Cenazesi Barthou'dan münhal kalan hı· 
mür.ttebatının derin teessürü Parlıe Nakledildi rıcıye nezaretini M. Doumcrıue 
arasında gemiyi terketmi,Jerdır. Paris, 10 (Hususi) - Fran11z deruhte etmiştir. 

ispanya Kan Ve Ihtilil içinde 
----------------------------... ~--------------------------

Şimdiye Kadar ölenlerin Adedi Beşyüzü 
Yaralılar iki Bini Gec;miştir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Her Taratta Divanı Harpler lfe Başlı~or 

Suikast Haberiııin 
Balkanlarda Akisleri 

M. Titülesko Diyor Ki: ,,iki Büyük 
Adamın Zıyaı Beni Altüst Etti'' 

Çalmıt 

Sinekli caddesinde 38 ııuma· 
rah fırında hamurkir Şevketi• 
baıı euasını çalan Zaim tutul· 
muıtur 

Karaıar1 kavga ederken 
Gazi bulvarında Giritli 

Jı{aarıt, 9 ( A.A ) - 8aııta 2000 yaralıdan ibaret oldugunn yflrlerde bombalar ahlmıştır. Şeb- t 

Katalina dağına sı~ıomıt olan göıteriyor. rin ia,11i ~ittikç• güçtı,iyor. 
aailer tıelim olmagı teklif etoıit· Rar11lon, 9 (A A) - Vaziyet Yıyeoek taşıyan Mabalar ba11n 
len• Lıberta krnnzörUoiin atıfl defltıııımt,tir. F111tao aıker K•I· atıte tutnhıyrlar. Orta iltasyoo· 
kıım11itıl dilımişlHdir. ..A.ıtnri· mHi hıkleniyor. da ııkı bir 9arpıfma olmot To 

fa.ta uller 52 nıteri tatıyan bir Onmarttııindenbtrl Rarselon- altı ki~i ülmii' bir çok kim11. 

MHtafa oğlu Hiiıeyin •• Ali 
oğlu Ahmedin karıları birbiri!• 
kaYga ederlerken Hüseyin y•• 
tişmiş, taş atmak suretile Ab· 
medi başından hafifçe yarala 

mııtır. 

Nara atm•• 
Çorakkapıda sarhoş olan Ki· 

mll oğlu reşat nara attığından 
tutulmuştur. 

Mustafayı Yaraladllar 
Gazibulvarında Hasan oğlu 

Şakir ile Nezir oğlu SUleymad 
ve Mehmet oğlu Mustafa ara· 

tllmyono tlinarnitl• havaya ata. da 2000 den art.ık odllm taT"kif ler de yaralanmıttır. 
rık u•ferJerln hıp birden ölümüne ıdilmi,tir. Banelon uileriai Pnerta Dol So!dada ayni 
••bap olmotlardır. ıorgoya çtk:ıoık olan dıTanı · ıor•tt• badi1eler ohnu,tıır. 

Üflntıral Batıt aailtrin barın· harpler bu gün jşe başlıyacak- A Toıtariyada ord11 ilcırilıoıek
dıkları barı&kalarıo üzerin• ah•if lardır. Bn <livanıbıırplerın ölilm tedir. Palınoiya yakınındaki ~ir 
açmak emrini ., rmlştir. Ba <Wrt cezıuına lıiikruetmeleri ihtimal köyde aailer hır kı,ıayı uçur. 
barakadan ikııi tulotınnştnr. A i haricindedir demliyor. Katalon ınnşlardır. SiYil ·mubafıalarıa 
]er hfdU. ıçıııdfl(\ırler. Dıger ikı ya dahiliye nezaretinde yapılan çolak çocuklarını k111ui,ıer n 
earakaıla bnlunsolar tealim ol- araıtırmada 1000 katlar tiifık 8 bir (jkıüz yurdundaki çooaklarla 
moflardır. GreToiler Sıbilıdeki undık dolaıo bowba 125 aan- rahiplerin çoğanu öldlirmilfltr· 
tarihi 'fırııııdat ldliaeeıni yak· dık dınamit dahi\ bırçok ıilib dir. Madrit ile hudut ar&11n. 
mıtlıuclır. Saat 22 de .l\tadrlttı elı gıçıniştır. dakl ,1ıaendlftrJer yıoidıo i•l•· 
ıiikuıı nrtlı. .M,.drit, 9 (A.A) - Hagün miy• baılamı,tır. Yabancı gazt. 

.Maılrıt, 9 ( A . A) - Dlin ak oldakça seniz gt9tiği haldı öi· telırln muuleketı girmeai 1•· 
tam çıkanları bir iıtatııtık ibti lıdın ıonra şehirde tekrar sokak eaktır. Dinnıharplar i'ct baola
JAI knrhanlarıııın 500 ö'ü ve ıntıbutıheleri ha91Rmı~hr. Rir çok mıetır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\'aıınk; Nushamızda 

Başlıyor. Bu beyecanh tarihi roman Nizamettin Nazif beyin kudretli kaleminden çıkmııhr. 
Baştan bap esrarengiz •• hayrete ıayan maceralarla doludur. Behemehal takip ediniz. Bü· 
vilk bir zeyk ve heyecan duyacakııoız. 

sında bir mes'cleden kavga çık· 
mtf, Şakir ve Sllleymao Bıçak!• 
Muştafayı Arcasından hafif su 
rette uaraladıklarından tutul· 
muılardır 

Jilet Çalmış 
Aleanoak ta Burnon ca<ld•' 

ılndı bnkkal l\l uetafa efendınio 

dtikkaııtul' gir.en aahıkahlardaP 

Salıh ogln Heoep G paket jıl•* 
bi9aaı ç.,ınut ve inlulmuttnr. 

Esrar Satmı' 
Keçecilerde esrar ıattığı gö• 

rülen Hacı Mthmet oğlu Febdlİ 
tutulmuştur . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yı Romanya mılletının doyduı?d 
btiyök acıyı hıldirıniştir. Ho 
manyanın hii\•iik dolto BartuııuO 
UIUmü do ! ayıPıle de Fransız lıii· 

Kıal Karo/ ve kmdtşi Mkola ktımetiııı tazıyot telgrafları ç•· 
Hflkrtf, 10 (.A..A.)- Sinaiada tnkaladı ııuehalarla bil(]iroıiş- kilmlştır. IHitürı reııni bınaıar• 

tlün •ktam Hat 23.80 da ·~·R•· lırdlr. Bu haber bütün ınımlt · matım hayraldarı CJ•kilmi.,tı'· r 

da ki tıhli& neşrıdtlmir: kıttı eltın bir tH11ür uyanllır· M. Tıtoleeko Biikı 0~8 gttlııı"" 
Ba$nktı M. Tatart1ko Hı M. mııtır. Kral Karol ile batnkll üzere Sinaıadan nyrılırktn ~ır." 

Titültsko kat'i onabırıı bnglio M. TatarHko ., • .M. Titiileık• ze1tccilıre •n l\ÜZlt~ri ıiiyleuııştıtı 
Ttrtc•gini ıöylemlttir. 800 bAdi- Sinaiada mUzaktrı halinde bu. Btr denin en biiyfik kraıı•· 
atlar dola1111Jı M. Tltül11i:o 1unurlarkın ha haberi almı,ıar. rındırn birinin n 111 böyıİ~ 
bımen ınüıait bir cevap nrmi' dır. Kral kız kudıti YngoılaY E'ranıız adaınlartndan birlıaoıO 

.,. hariciye nazın ııfatilı dı 1•· ys krallçeıi Mariye hımen bir birdınbin fümeleri eni aıtti•: 
•in ıtınittir. asiye telgrafı göndermi,tir. Bat •ttı. Bu çifte ıiyı yalan~ ıntll 

l:<'OKREŞ, 10 (A.A}- Yıı · nklldt Yur11lın1a büktim•· değil ayni umanda oiharı,nnı 01 

goılaya kralı .A.Jıluandr Ilı Fran· tin• bir telgraf çıktrtk: ı.loet bir malımdır. .Milletimiz bl 

aa barioiya nazırı M. Barto•o• "' mffttıfik f •goılal' millıti· zlyalarııı hliyükli.igii önüocl' 
öldiirüliöklui haberiaj cı1tteltr ala aıradıtı ftol mattuıdtD •oıa. eltilmekt.tıdı r. 
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i Casusuluk Hayatım 1 - ~ 

: Marthe Rl,ar· ın Hatıraıar:l § 
• • • il'" 

i:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılllll:: 
- ıt - •• 

ücadele Başlamıştı Uçü Birden 
"Siz Bir Casussunuz" Diyorlardı •• 

Geçen sayıların hOIAsası: 
J· ı ansız kadın tıı ;yaı rcııo ınden 

Jıfaı the Rışaı 'ın casııslıı~unaan şürı· 
lıeleııen esl:ı bıı aıkadaşı keııdısını 
mu!.abıl ca~ıısluk daııt>r ~cfı kıırıı· 
len La duya ıhbar ttmış ı•t bıı suıetle 

kap//enle tanışan \laılht R 1 r bu 
daııenın hıııntlıne gırtıtk lsvıre 
haıektl etııııştıı. OıacJa Atıııan/aıı• 

ıneşhuı casuııı, Matmuzel Doktor 
olması mu!ırtmrl bııluııaıı Onda 
1'tbrutt namırıaa bıı Alman kızı/e 

yardım edebilirdi. Yemeği mü· 
teakip Şarl ve Taddee töınine 

karşısında yerle 2tiler. Gerda 
yazmağa koyuldu. Benimle mcş 
gul değildi. Mınaya mutat kısa 
gezintisini yaptırdıktan sonra 
erkenden yatacağımı söplediın. 

Mina avı çok severdi Dün bir 
tilki izi bulunca yerinde dura 
mıyarak koşmak istemişti Ge 
celeri tilkilerin büyük parka 
kadar geldıklerini de biliyor 

Avrupa Hey~ean 1I~inde 
Korkunç Suikastın Uyandırdı" ı 
Teessiir Çok Derin Ve Umumidir 

Bulgaristan 
Çok Derin Bir Teessür 

içindedir .. 
Sofya 10 ( A • A ) ·- Kr1&l 

Alek nJrın feci iiliinıii IJllber· 
lıütüıı ıueıuleketo "•ldırııu •. ı -Londrada Bulunan tt Yaşındaki , ~ur". 

tile yayılmı, Ye çok derin hır Prens Piyer Bz .. Kral ilan Edildi 
Suikasta. Ait En Son Tafsilat ... 

ac\ oyanJırmı~tır. Hıitüıı tiyatro 
"" sıoeınalarla Ye bütiin uınaınf 
mahaller derhal kapan~ 

tanışmıştır. 

Şarl yeşıl boyalı ığne!erı gös· 
ter erek: 

- Yeşiller Alman. karalar 
Belçika, kırmızılar Fransız, ma 
viler de lngılız askeridir de•li 
Sonra laübali b:r samimiyetle 
koluna geçti Brüksel üzerine 
yeşil bir iğne koydu: 

- işte nişanlınız burada .. . 
Gözlerinde alaylı bir ışık 

dum 

Paris, 9 (H.R) - Kral Alek
sandr Hı ile Fransız haricıye 
nazırı M Bartbou.nun ölüm lerıle . 
neticelenen şeni su kast bak. 
kında alınan tamam 1ayıcı haber· 

B k d 
. d !ere göre katıl baik arasından 

u a şam a aynı yer en ge- f k k h . 
k M. . . d k ırlıyara ralı amıl bu unan cer en ına ızı tanı ı gece a . • 
1 - d k - b 1 d B otomobılıo çamur.uguna atılmış ran ıgın a oşmaga aş a ı. ey b' . 

b d " M M' d' ve otomo ılın yanında at üze• u e yere ıoa • ına . ., ı· . d d 
1 d. rın e urmakta o!an kaymakam 

ye ses en ım. V 
D .. k k" "k dog" ru ıyole kılınç darbelerilc keodi-oner en uçu eve . 

'd Ş I' .. d" O d • s ı nı yere ıermeden evvel kralın 
gı en ar ı gor um na og • . 

k t V uzerıne bır kaç el ateş etmiş-
ru oş um. e . K 1 d 

O
.. . ~ı~tır. 
ıım lıahnı g- elılijti Yakit bii 

k ılnıet aznıı toplantı h"lincl~ 
bulunuyorlarılı .Matem alameti 
olruak ii1.ere kabıne toplantıı 
na lıemın nrlıayet Terilnıi•ti 

parladığını farkettım. Duruşun· 
da, söz &öyleyişinde fevka lade 
lik vardı. Neticeyi sabırsızlıkla 

bekliyorduın Yazıhaneden çı · 

kınca bitişiğindeki odaya geç 

K .. - b' t'lk' arka tır ı ınç arbe& ı' e yere düşen - opegım ır ı ı . 
•ından ko•uyor. Nerde oldug" unu k.atıl ateş etmekte devam etmış S 
~ Y B 1 Btl~ıalla Mateme Bliıiinen Kıalın aıayı 
b · ı . d" h k k tır u suretle tam on bir el si- 1 k k' . 1 ld b b · t 

8ofya 10 ( .A. A ) _ Kra.l 
Horiı Y ıı~oıhnya kralı A lek. 
ıanılrııı iiliiınünii halıer alır al. 
maz krıılıçe Mariye derhal ıa. 

miıııı hır tazıyet telgrafı t:ün. 
dermi,ıır. Aynı zamanda kral 
mü,anri !ıl. Orııa! Yogoıla.,ya 
••laretıııe ~iderek kral namıua 

tazıy~de bıılunmııştıır. Ha•Yekil 
M . Gargiyef ile Hariciye nazırı 
M. llatalof tıı YıııtoılaY vı 

Fran•ız lıüldlmetlerinı .Bulga. 
rı•lanın tazıyelerini bildırwış

lırdır. 

ı mıyorum. ıye ay ırara ya· l"h S 'k . . . lunu kıran kortun çıkarıma va ıtsız oma a ere er cınaye 
d t. S . . tt' - · a atmıştır. uı astçı ıkı polı& d . . M B t 0··ıu··m·u· oın an geç ım esımın ye ıgı .. .. h lk .. üzere hastaneye nakle ilmıştır. ve . ar unun 

k d ve uçu a tan olmak uzcre beş . - L d d" ı h fir d a ar: k. . . 1 Kend:sinin yara11 bıdayette agır on ra ıp oması ma a ın e 
M. M' d' b - ışıyı yara amıştır. d . h ı· kt 

tik. Burası ampuller, küveller 
dolapları dolduran rengarenk 
titelerle geniş bir laboratuvara 
benziyordu. 

- ına ına ıye agırı· P . _ • zannedilmiyordu Fakat kraldan erın eyecan tev ıt etme e· 
o ıs ve suvarı m"f 1 • 

yordum. Şarl'dan uzaklaşmıştım k .
1
. . u rcte crı bıraz sonra octa ölmüştür. Bın- dir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Az &onra Minada yanıma gelmişti atlı ıkı . nç etmek_ ıstıy~n halkı lerce halk belediyenin önünde Prent1 Plger Kırat ilan yede bu heyecan pek büyük ol· 

- Şimdi mesleğinizi öıren· K .... k ki b 1 zor u la tutabılmıılerdır Katıl l:.dlldl t H t ft b ki uçu eve ya aşmış u unu y . · beklıyor Hepsioın yüzünde de mu, ur er ara a ayra ar 
d ugoslaTyalıdır lsmı Patrus Ka . · 8• B 1 9 {A.A) K al yan a indirilmiıtir yor um. le d' 1898 d z rın bir elem okuıımaktadır u· e grat, - r Y • 
B d k 1 · men ır. e agrepte . . k d f h b · b P · 9 (A A) M ·ı ura a ya a anırsam garıp d • . . tün bayraklar yarıya indirılmış Ale saıı rın ve atı • 111, ura arıs, arsı ya· 

dim. Doktorsunuz.. Yahut ta 
fotoğrat, dedim 

dostlarım. bana De yapabilir 0ogma~tur. ~esfekıd tıczarettır, tır da muazzam bir t•taaÜr uyan· daki auikat havadisi fevkaJide 
erdi. Heya geç kalmıştım . Şarl zerın., e . mayıs ayın a agrep .Polis tarafından meydandaki dırmıştır Derhal toplanan mec · bir heyecan tevlit etmi,tir. Ga· 

Tebessümle cevap verdi. 
- Her iki&i birden... Şid · 

T dd d d te verı mış bır pasaport vardır . h ·ı t ı h • .. b larl h b • detle kapıyı kapadı. Bu gizli ve a ee aynı zaman a ev en 28 9 9 
. , ku'libeye ibtizar halınde nakle lisi vükela elyevm berai ta aı z:e e er usnsı nus a a a erı 

1• . k ı d y ı d k ' ı 34 tarıhmde vallorbe den .. .. 11 d k' p · lıalk bild' · 1 d' aburatuvarı bana göstermeğe ne çı ıyor ar ı an arın a na F . . dıleo katil bir az sonra olmuş· Londrada bulunan yaıın a ı arıs ına ırmlf er ır. 
den lüzum görmüşlerdi?Söz:erini boylu iki adam daha vardı Ka· ransaya geçmışt _r. Kralı ~amıl tür . veliaht Preu Pieri kral ilin et· Gazete idarebanelerinin ÖDÜ· 

. ı • d ld A " 1 t bulunan otomobıl beledıyeye 1 ah li b .. ··k b" ve taTırlar1111 mesleğımin bana ran ıga a ım. gaç ar •· ına • . Sulkatıtçı Evvelden Beri miştir. Teşkilatı esasiye kanunu ne top anan a uyu ır 
. • . . . .. d'. M' d k dogru voluna devıım etnıı•: kal f ı h d ' · 

tmrettıgı ıtimataızlıkla kır•ıla- çom um. ınanın a ses çı ar· . ' Aranıyordu mucibince nihayet kralın va&i· bayret ve ne ret e a ıseyı mev· 
1 .d K . Y - 11 · ı bınden ve karnından yaralanmıc .. k -'· di 1 B"t .. m:ıa ı ı ım apıten Ladu'nun maması ıçın agzına e erım e . , v Paris 9 (A.A) _ Kralı ol yetnıımesinde gösterilece o!Ro zuubabs etm .... te r er. u un 

··z.1 • k • k d O .. t d d olan kral beleclıyeye muva•aıııt ' k · fı d 'd ı b ki ı· ti. ı •o erı ulagımdan çıkmıyordu. apa ım or a aın, ora a d .. .. .. · düren Petrns Kalemen. Yugos· üç itı tara n an ı are o una• ayra ar matem a ame o a• 
Es . d me c di t" d .. h b ı e er etmez olmuttur k y· . d k b k . d' ·ı . t' M b' rarengı.z astlarımın bu libu· v u ye ım en şup e ı • K G . lav polisi tauhndan Fransız po· ca tır. aaıyetname e yo sa u ra yarıya ın ın mış ır e us· 
ratovar hakkında yaz:acaiım mek etmeden geçtiler. Konuşuyor· ralın ii~lerını_ .l(aparken !İsine bildırılen fÜpheli eşhas üç kişiyi tayin meb'usan ayan · an meclisi koridorl•nnda meb'-
tubu ele geçirmek ümidile libu· !ardı, Yalnız fU cümleyi duydum: Kralın ?0' 1~rını orada m~v meyanında bulunuyordu. meclislerine ait olacaktır. uslar Te billıassa lualin hususi 
ratuTarı ziyaretime müsaade et· - Acele etmelisin • Zira cut ve derın ~ır heyecana da, Kralın muvasa lalı mnase be· Mart1Uganuı Hegecanı doıtu olan doktor Po:ıen meyus 
tiklerinı tibmin ediyordum Şarl yarın hareket edecek. • mliş olan ~'.r kaç şah_siyetı~ tile çok sıkı tedbirler alıomıı Marsilya, 9 (A.A) - M. bir haldedirler. Doktor kraldan 
karııık müphem baı.ı iz:abat Benden konuştukları muha ö_n~nde Buşdo Ron beledıye reı· Otellerin bütün kuyudatı Bartunun nakledildiği hastane- babesderken •Mnlıarehe UDUUI · 

verdi. Fakat Kapiten Ladu'ya kaktı ıınınd_ka~ısdı .kabpatn_ııştır Kralın tetkik edilmiş Ye her tarafa den evvel• yalnız bir kolu kırıl- da o kadar büyük te likelere 
h - b. z Bire Kar,ı ae, cese ı şım ı sledıye salonları · d - · · · t' k h' ..x .. - - • t' k. · enu:ı: ır şey yazmamıştım. a· b' . d . b' ıüplıelilerio fotograflarıle bır ıgı ıçın vazıye ı pe va ım ıı;v• sroguı germış ı ı, ınaan oa11 
ten yazılacak ıey de bulama• Gece tuvaletimi bitirmek üze· nın ı~ın e geoış ır diTao nze· lıkte iki lizden fazla taminı gön• rülmemııti. Fakat ameliyat H· ölüme karşı mücehhez zanneder· 
ınışbm. Şu halde fimdilik ümit• re idim ki ansızın kapı açıldı ve rıode~ır •. Kr~l'.n yiizü sanki uy d .1 • ~· nasında aeylanı dem YUkubuldu di. Kral Aleksanclnn vefatı yal· 
leri beyhudeydi Yemekte he· Taddee göründü. Beni evin ha· ~kuda ımfış gıbı_ ~akin~i~, Kralın erLı mışdı. 9 (AA) _ Halen ğundan kendiıine kan zerkedil· nıı Yugoslavya için değil pek 

k. · f t 1 b - - ı ı tara ında ıkı kışı selim on ra, . 
nüz: Almanya ya hareket etme· ımı 11 a ıy a aştan aşagı ıuz:- · t' d b ki k d' H 1 ·ıterecle bir kolleJ· de bulunan miş fakai nazırın her an dalıa ıevdiii Frama içiD Ye belki de 

. d" G .. 1 . d k. d 1 1 vazıye ın • e eme te ır. alı ogı . . 
mış. olan Taddee ile Şarl bara· u. oz er'.n e ın a ıa arı 010 üzeri çiçeklerle doludur. YugoılaTya Velıabtı 11 yıı,ında zıyade zayıflamasına manı olu- bütün auupa için tamiri kabil 
retlı bir müna.kaıaya aiıitmit· Tardı Tehdıt altındııydım. Artık Od b' k.. . d 1 b 1 oama.mıstır. M Butu aaat 17, olmıyaca.k bir :aiyadır,. demif· • b h d d. M anın ır oşesın e ak saç ı u unuyor. 
lerdi. Sözleri aruına bir çok undan f~P ~ ~ emez ım. u· bir ihtiyar ağlıyor Bu Alekıa· Yugosl;nya lualının katlinin 40 ta ölmüştür. . tir. 
b~eç ıö~l.eri karıştırıyorlardı. hasara adılmıştım Fakat henüz nclra çocukluğundan beri hizmet Yugosıa .. ya dahili v_a:ı:iyetinde Bu ölüm hudutsuz yenı ~ir l'o.lonya büyük el~is~. M. Si.•: 
Kliseler ışı mevzubahs oluyordu. mahvolmuş sayılamazdı~ D~.la- etmekte oıao uşağıdır. veya bevnelmilel vazıyette ne heyec~~a sebep ?lmuıtuı Ôlum povıkı ve Amerıke buyuk elçısı 

Şarl: ba dayandım Maskesını ylizun· Hariciye nazırı M Bartu ko· tesır yapacağını tahmin henüz haberını Kanebıye caddetıoe M. Traus hariciye nezareitııe ııe· 
- Öğleden sonra gideceğin den çıkaran hasma dik dik bak •••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• asılan ilindan haber alan halk lerek Kral Aleksandr ile bari· 

yere götürmen lazımdır. Şuvartz tım. Duruşumda bu hareketi is nuz dedi, Az sonra odaya ıtiren Şarl hiddetten köpürmüştür. Bahriye ci nazırı M. Bartuuun vefatla• 
kardeşl•re telefon et . Kendi- tıhkar eden bir hal vardı Kapı Kahkahayla güldüm. yük1ek sesle sordu: nazırı M. Pıetri ile belediye rei· yed dolayı taziyette bulun· 

• Ü b · • · t üdll - · rın an lerini ~imdi bü d b ki' tekrar açıldı Garda ye kıaa - Yanlıt yola saptınız efen· - ç haftadan beri ura· ıı, umumı emnıye m ru, J• 1 d 
Y ro a e ıyorum . 

1 1 
muı ar ır. 

Ge d h .. k·· 'b· .. boylu iki adam da odama gir diler Casus değilim Hiç olmaz duınız. Ne bekliyorsunuz? neral ve amıra ler ceaedı sa lm Brtıluelde 
r a, erguo u gı ı ıu:ıel Ô 1 • 1 · 1 rd· 

parlak çe.bruile a. k · .. ' dıler. Mina havlamağa başladı sa böyle bir isnadın bir dakika oce hakarete mukabel• et amaga ıe mış e ı . Bru"ksel 9 ( A . A) _ Kral 
çı mavı ııoz .• ŞenUkten Matune . 

lerini srözlerime dikmi beni Sustur~um. Yarı çıplak vucudu için bile ayakta duracağına inan mek lazımdı• . _ . Yugoslavya ıefaretıne. SuaJı 
F d k 

_ ş mu goıterenn gece gömleğrle mıyorum, Eğer cuus olsaydım - Bütün bu maaallar da Parıı,6 (A A) Kral Alek Kr 1. Mare•alı Kont Bonwt d6 
ransaya aır onu•aıa""" ıeT - d d k tı· b b · btltün Pa a 1 v • .. - muca eleye hazır bulunuyordum. önce sizleri bilecektim• nedir? Yarın gidiyorum, bunu san rın a 1 a erı . .. d ek b 1 taaiyet 

ketmek, . bu suretle Şarl ve Gözlerim ateş saçıyordu Bir dakika ıusarak lliTe et· pek ili biliyorıunuz,.. riste tavsifi imkinıız birh hkeye ~=:ti~o;'.ı:~:~ye O:~~ M Jas· 
Taddeenıo mOnakaşalarını din Taddee: tim. Gerda söze kan•tr can uyandırmııtır. Bedba t. ra· • f "d k t . t· 
1 · K k Ö . . Y • lı ka11ılamak için huaretlı ha· par da 1e arete !1'1 ere aııye 
emek.Jı~ıme meydan bırakma - or mayınız matmazel, - nce, IGtfen şunu tesrib - Evet gıd.,onunuz •• Fa· zırlıldar a ılmakta olu beledı te bulunmuıtur. 

mak ıstıyordu dedi. Bir fenalık yapacak deri· edermisiniz? Şu bana tevci et kat bazı haberler taşıyarak • . :_;::;.y~p:::::~:.;;;~;;;;;;...:.;,~;;;;,,9_.,, _____ _ 
·- F ransadan size ne anlata lilı. tii'iniz ıual resmi bir isticvap Hiç bir ıey, hiç bir ıözünO:ı 

Omuzlarımı kaldırarak ce· mıdır? bizi kaoaatımızclan döndüremez. yıın matmazeı. Oradaki hayatım 
çok sakindı Bir kilni.kte .. alı••· vap verdim: - Evet •. inece ne yapmağa Siz Fransa hesabına çalışan bir 

7 
.,. - Cidden çok sevimli bir ıeldiğinizi bilmek istiyoruz. casuısunuı:. 

yordum. Orada yer, orada ya· miıafirparYerlik bu... - Söylemiştim. - Evet bir casus. 
tardım . O Y J - turunuz matmazel Alay - a an söylediniz. Kari Üçlerin her biri bir defa ay 

"•.. etmeyiniz Sizinle göriifecekle Matbu eTlidir. iki çocuğu da nı sözü tekrarladılar. 
Bu ahşap köşkte ı d s· · 1 h b ne er ce· rimiz. var. var ır. ı:ııo e iç ir zaman ni· Hiddet ve uabiyetimden çeh 

reyan ettivini öğrenmeğe ~erak -Bu Kıyafette dıril elbette. ıanlanmamıttır. reme kan hncum etmi,ti. Valiz 
elmiştım Fakat üçlerin nezare Geyinmem için biraz: bekliye Nefes alnıak için bira:ı: din !erime bakıya ardı Bu nazar 
t. d k d ledim Ayaklarım sabırıız:lıktan 
ın en urlu ma an nasıl bu işi bılirdinız h lardan anlad& ki onlara el sür· 

~~!arı. mütemadiyen çiziyordu 
ıı;örebilirdim? Bir çare vardı: Genç adam kızardı. Gerda Dort çıft göa üzerine dikilmiı, müıler Te daha önceden beni 
Yorgunluğumu bahane ederek Nebruttun dudaklarında. zafer beni tetkik ediyorlardı mahvetmek için bir ıeyler koy 
odama çıkmak sonra gizi' tebessümü belirdi. İki • ya · _ Gerda, Kari Mather'den muşlardır. Taddee, Şarl, ye Ger 

k . k 'B .• ıce bancı te h'r edilmif fevkalide beş yıldan beri haber almadıg"ı da Nebrut'un l!lveçte ne yaptık par a ınme .•. unuıı ıçın de 
mablük gıbi bana bakıyorlardı. mı size ıüylememiı miydim? Harp !arını biliyordum. Bundan hiç 

villanın . iki ihtiyar sahibinin Ropdöşambrımı g•ydim Te havuından uzaklaşmak arzusu ifÜphem yoktu Gerda Nebrutt, 
geç vakıte kadar oturdukları ıükıiııetle yerime oturdum. dur ki araıtırmağa aev Kapiteıı Ladu'nun haııa o kadar 
salondan geçmek icap edecekti. - Sizi d nliyorum. ketti. Zaten ne diye ıize bu methettiği Te ııümune olarak 
Oıı 1 arın nazarı dikkatlerini cel- Kısa boylulardan biri Fran izahatı veriyorum. Benden ıu ııöıterdiil Fruleia Doktordan 
betmedeıı geçmek güçtü Sadık sızca olarak: al ıarmata ne kaldunız Ye ne bafkaıı deiildi.Kapiten Ladouı 
)oldaıım Miııa bu bu111ta bıına - Siz bir F ran11z cuutusu· de 11fatını.z Yar... - Soıııı Vıu-

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 

Hepimizi• büyük bir HTİDÇ "" heyıcanla belcledigi Oombu· 
riyet bayramımız Y"klatıyor. Yapılacak tenliklerin zairler üzerinde 
llelell•t •Dntamıynoakları bir tekilde olabilm11i içi• beş dalı:llı:a 
ııınn çanak mehtabı, reakli, lı:andilli deaız yıldızlı, orlı:81tıralı, 
narin haya hoınbaları, yakut sömrüt, gömüt yağmorln, çadırlı, 

timtekli haya fit•klerl, enni ~fit çarkıfelek Te yer top fi,eklerl 
ıle lkl Boya havı gündüz ,enlik fi,ıklerinizı taze olarak iluar 
ettirw•k u .. r. ,imııledıu hildiriei:a bn ınretle çok mükemmel bir 
eylence tertıp n ayni zamanda harp malfı.ll1rlmiu bır yardım 
yapmı' n bttm de halkıoıı1a tam m!loıuile bir Onınhuriyet bay
ramı i•CHİ ya,attırılmı' olunur. 

Kata.loğla.rımızı lıteJ'İDiz 

Telefon Numarası: 3893 
Slparlflerı izi mektup vey tgrafla aptıdaklı adrese blldlrln 

Adru: Barut lnhl.aarı Acentut POt1ta Kutuau: (242) Izmtr 
T raf; ızmlr Barut Acentesi 

(B. ıl) 6-15 lfi98) 
, 
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ödemişte intihap Bütün Hakikatler Ortaya Konacaktır 

;Balk Seçim işine Büyük Topçu Nazmi Bey Ş~rif Remzi Beye Ve Bir Gazetenin Satırları 
alaka Gösteriyor Ar~.~~-~~.~ ... ~!.~~!::~~?. .... !Yf üfteri~~~.~ ..... Ç,.~.!~P. ...... Y.~!.iyor 

Beledıye Reısi /\'utuk Söyluken 

Ödemi, 10 tH usaıi) - Öde-\.:•cPnin geç n kti ııe kRdAr. ny 
,nişte balıdiye intihabının \'ıöyük atımına i'tirak etlen ler ıtgal 
bir bıyıcanla <hının etmekte ol

ilog11ıın bildirmi~ ve tırnlikler 

yapılmakta oldoğnnu illhe et. 
miştim. Fillıakıka gıoı geç va

Jutlara kacfar beledıye öııiiode 

halkın mi ili oyuu larla seçim 

lfine gü11terd1Ri allka ı:örülmege 
deger. Sokaklarda kuif bir ineao 

kütl111 da,allarla uolıttıyor. Se· 

9im iti başlamadan eynJ mey 
danltkta hirikıu halka reiı Muı-
tafa bey tarafından bir hitabı 
Irat olunmuştur. 

Dün yine belıdiy• dain11ini 

ediyordu. 
R a Ilı: ın j n t ilı R l)a I! u~tt1rd i ı?i 

ehemmiyet biiyiiktiir. Oumhuri · 

yet Halk fırkaıı namzetlerine 
ıey vermekte tıreddiıt etmiytın 

miintehipler, meçim işlarintle ta
mamen şonrln hareket etmekle 
ve lüzumlu buıuiyıti gii11tt1r 
ınektedirler· N etıc• bak kınt~ald 

kanaat fırka namzetlf'ri lehine 
olmakla beraber al\ııdıt?ııı açılına 
ırna gösterilen eahHsızlıkta 11-

çıru clıımmiyetınin halk iizerin 
clekl teeirin• aynca hır .uııımu· 

yet verıyor. 

Aydın Mıntakası şam
• 

pıyonu Dün Geldi 
Uşağa Gidecek, Cuma Günü Al
. tınordu - Göztepe Karşılaşaktır 

Uşakta yapılacak elan Tür
kiye birincilikleri Garbt Ana 
dol• grup mü .. bakalarına i,ti
rak edtcık ola• ..ly~ın mı•ta

ka11 tampiyonu Söke takımı 

diin •kt•mki Deniılt poıtıuil• 

t•hriıaise g•lmi•l•rdir. 

Sökenin r•n9 t~kımı ilk defa 
olarak Türkiye biriaollikleri 

maçları na. i,ti ra k etmektedir. Hı
n üz kur'a çekilmıdiii i9in hangı 
takım ile kar~ııa,aoakları ma. 

l-Am d•fildir, knr'ada lzmire 
dütmH dı Denizli nya u, .. k 
••mpiyonlıuııaa çtkana hakikt 

knntltri ıınl.a,ılmıf olmAkla 
ka)ruiya<ıak iyı bir n•tice alın!\ 
lan ela ibtımal dahilıııe güı

cektir. 
Bohımynı t~kımının gttlm•· 

•Hı üzerine lik maçlarına ha 

zırhklarda bulunan talnrılları
mızllan Altınnrdo • Güıtepı ta
kımları ha Ouma günü Alun 
cak eahuında sıkı bir ekzıniz 

rnaoı yapacsklardir. Çoktanberi 
karşıla~mıyan bu iki tllkımımı 

zın yapacağl bu ınaç b•nhaldı 
hı1eoanlJ olacaktır. Qiinkii her 

ikiıi dı formlarını hlılmuş gı-

bidirler. ····-katil Nihat ''Evet Ben 
öldürdüm'' Diyor 

Kumrular Cibi Sevişiyorlarmış, Fakat 
Kıskançlık Her Şeyi Yapmış 

Münakaşalarda. Namus Ve Şeref Dlethumlarına Kıymet Vermek Lazımdır 
Yarından itibaren Kooperatiflerin Tarihçesini Neşre Başlıyaca.ğız .. 

Yeni Asır Gazetesine degil, Aydm ın ntııkaiının ha toııına olmak üzere unede dürt olan vet11ka. miktarında inciri 

Renıaı bıyın cnııhını oku- kıl<i kooperatifçılik ha1atın1 tet- br~ dAlft yapmıyıt meclıur oldu- kendileri hazırlamışlar Vfl koo· 

d 1 b kik etmekten ha~lanııuı lazım auın Tstıınbnl vo Ankara seya- (Hıratıruız bir komisyon mnknbi. dum. Aılı inkar • ı ımiyen ır " 
g elmez m i_v di Riarı koopeutıf batleri, adedi sayılaınıyacıtk Jca. lindı ha iki ticarethanenin hen-badi"ınin t•Yil ile ıbemınıyettın • 

d b ~ilik olan bir guet•nin ·tatkik dar çok o.an dalııl ıeyabatlırim hına Rnıyaya. ınkiyat yapmiş i katın!\ çalışıl ıJ!ının .veni ır ""t 

fi lahkik: cıbetini bir tara.fa ıçin harcırah ıılınaduıı. Bn seya· vı hu surtıtle lıeın onlarııı ıhra· delilini to~kil eden hu yazıları 
h d bırakarak her işıtli~ı hııtlerırı kaça ıual oldn~unn bir catını temin eylemi•, hem de ytmiden mevznuhıı. ı fi ıp aynı , " 

heıtwanı bemtın ıiihrn 1 arına ••fi defa besaıl t-dersoniz, maaa lromi11.vonann almı•tır. Gerek 'eyleri tekn.r etnH•j':t• lüıum J "" ,. " 

bıuetmıyornm. Hu hapta fi/karı çıruıf'iit iddıa ettıt,tı şıar ile im olarak, flime goçen paranın suma 'e gerek Rusya i9lerinde, 

umuwiyenin ıdındigı kanllatte l>ılı telıf olar mn' Bu küçök ılı · hakiki mıktarını rayin etmit olur- nl'frl'tle yapmaı?e mecbur oldu· 

ı l ~arı "apmaktakı hakkımı teslıııı eıırıuı. AYrnpa Vf'I Amerika llf- 1tum, bu tAkziplerin aksini idıf i a en kiiçiik lıir şiipıem yoctnı; J ıo. 
lıiikıuii 0 V~llıu! ıdHe~ınızde 'iipherıı yı>lctnr. yl\lıt\tları içın Kooperatifin kabnl edt-cekler,gazetenizin utırları nrl\ 

N. Topçoğlu Dünkü nüshanızda " Çiftçi eıııgı harcırnh utiulii ıkinci meTki sınR giıl"'nmiyerek meydana çık· 
• \nin hakkı" ünvan!ı makalen"zde lııJ~t Vf\ yevmıye 15 liradır. malı, lıii'fiyetlerini ~öıtuıneli· 

it • 

Nazmi bey lzmlr Ticaret
1 
henüz cevapsı7. kalmış olmak Burada !\:uıre<ldın bocanın <lirffır. 

Postasındaki Neşriyata da ,u üze hülasaten şunları hıldiyt1sı alclıma gelıyor: .Merkehe G _ Haratta yiizde biri 

cevabı vermıştlr: l - ôae1nışoıtcıkla11 niçin kaçc- hırısı- de \ıınınue <le, oglıınu ve ku~nr olarak tılı ahp bnnd"n 

J~ fımdım; 11/dı? lrnrı8ını btHaberce hindırae <le, dolayi innnlıuı muaheze etmek 
9 vo 10 tarihli Tic:ınt Poı 2 - .\ıçm çiıtçı 4 kunışa mal hirıclırmeııe de ınııobcızeden knr· hatır va lıaylllimden geçmiş 

ı ı satatak haciz olıırıda inler !:en 8CO lua 
ıasının İrat Cllıgı f!Oı\ HrO Yeri tıılaıııa<.Jı~ı ı:ıhi, hen <le fahri hir~ey (]e~ifıfir. Ri?.zat ga?.ltl• 

maaştan /eaakiu /ık kiınsentn aklına ·ı ~ 
ltcek cevl\plıırın lıiiyiic~k bir ki - ,;elmıyoı, bol bol maaş ve harcttalı alt· ça ıştım, iicretli çalıştım, tarız. nizin hangi hareketi Tardır ki 
tap lıacmiadfın noksan olmaıı nt}ıoı? ilen knrtulaın:ıdım, Son tarizlere bRlkın riizde dokılla dokuz tas· 
ıhtimali yoktur. Efkfuı nmumt· 3 - Koopuatu deme/\ be1abe1 ıs- o!!;ıadı~un şu zaınada allı uyJan- vihine u~ramış yalnız birinin 
yenin taf!ılatını bilıneditti veka- tılısıil, bc10beı 1!11aç, bera'ıer ıntı/a de- lı~ı i maaşilJT., tcshıiufsız çalış- ademi memnuniyetini celbıtmiş 
yıi etıaflıcıı anlatmak zaruıi ol mak oldukuna göıe A)•dın /net! Koo- malda hnlnndnjtnın bir devrıdır . hıılanınn~ Borada hakkı Tıt 
du~andan ho zarnretın icabatına pt1utıfınde oıtak miistahsıl ile oıtak Bugün de Kooper~tıfin dahili lrnoperntifçiliıti şiar it.tibaz etmi~ 

. 1A 1. h - 1 müdban a111s1nda - tıpkı ŞeıiT Remzi olan ı?azetenizin " tfkarı umtı· 
uymat'- az1m ge ırae, 19 o mazsa seyııbatlorini kıtıf'mden veriyo. ·· 

.. 1 b beyle mlistahsrller maı;ında olduğu gibı- miyenin inıatına müracaat ıd•· 
gazetf'nizın bütün ıutun ıarını ir ıeıah müşareketi niçm yok? ının, Hiç ,nphe1iz ki yarın 1914. dm. Herhan~i bir kooperatifçi· 

kııç giin iı;ın hıı ite tah.ııı •tın•· Bugünkü nüzhanızda da: u 18 ıenıleri arasınd" n~radı· nib diiçar oldngn bn ııkıntı 
nız IAzııngelecektır. Vt>eika ve 4 - 1932 senesinde koopefatiı gını tanzlerlo kar~ılaış11.cagı10. kar,ıııoda miiterakim 11rmaye· 
erkama iıttinat etm~ıi lazım ge· 100 deıecelik çili litresi 54 kurnştan 2 - ()Jeruiş kooperatıfı nt· sıni geri almak i<;iR yaptıRı 
len C.v .,,plarılJIJD 1)1 r cYt'iı•·1 e ı'b •, .. rı suma imal etfiıti lrafdc ntrin incili 50 -60 l ı 1) b k b .. "' ,u ,,.. s ~ <en ayrı nıı,tır. ,nnon oıaYa ını şunrauz bir liare etten l'eya ır· 

·· k ·· ı d 1t b. t poıadaıı salın aldı? 921. 2 t, 29 sene-
m um ıın oma '"1 ~ 1 ı gaH e Onm1' giiniindtn itihl\ren 1!14Zt· ban!!i bir muhterisin dabiii koope· 

le1inae as~aıi 500 bin azami bu buçuk ~ 
nızııı heyeti umumiyeaini de hu telerde olrnyabiltce""iniz Ödemi• ratı'flırı·n idareeınde mevki ala· mıl~·on litre sumu yapmışt<en ve kıloda ,., •t• tabsiı etmeııız ınömkiln oJ. oitız kwuş kazanmışktrı incbi neden kooperatifçiliği tarıbçeıinde bu· mamaktan dolayı iıtifaaında• 
mıy~ca~ından ıizi u cf karı umu kepaze efil, tıpkz seıbest b11 tüccaı t?tbi lacıtk11nız. tevellüt tdebilec6k bn yüzde bir 
miyt-yı ıntızarda buakınış olma 60 pD1aya müstağni biı ı•azıretfe inctr · 3 - Hu fü,ıüncil ıoaliniz b•· için dahi muaheze etmekliğinia 
mak için l>ugiinkü cnapluıını aldı? ni hiiyiik lıir hayrtıtıe dii,iirdi.i. kooperatifçilik enditesini tatıyan 
k · 5 - Rtısya}1a J101ulan sevkıyt1l 
ısaoa vRrıyoruın. İlmi kooperatifçilik yaptıttını iddıalarınızrn umimiyıtinden 

ı•e suma imali işmdt şahsi ıstifade yol.; 
Hakik.-tleri.n ırnlRşılmaaı la- mlldur? i<ldıa. eden ı:azetenizlle bir llZ şiiph•y• dü,ürmez mi'r M•l'zoa 

rafından da ı.rJmirnıyetle arza 6 - Kooperati/ oıiak koı•mak l'O· ilimıiz!ik, ve dımıgoji koknlO hsliaettitti•iz bn kooperatif• :ir· 
.ıdiliyorsa, miiteınııdi vo aynı ziıetine rıeden düşmiiştfü ? Ve rıeden bnlnyoraanı b•ni mazur goru- me ve çıkmalar, ittihada deg-11, 
uıullerJe vniyeti iglak ~tmiyı ylizde bir nisbetınde olsun istifaya se- niiz. Kooperatifçilik bol~nLzm dnhildeki müıtakil ·altı incir ko· 
rek aiildlnetfe ceuplarıırp" ınti- bep olmuş, heje Ödemış l>iisbiillin elden de,!ıldir, fç. tiınai sınıflar Hze· operatiline teallnk eder. Bonta
zar ıtmenizı rica eıJerim. Ta ki /kaçumışw? /Veden ı•cniden gilenlerırı ri.ndın bir ıilindir g•çirerelt rın iıimlıri ve iltihaal miktar-

• nisbeli, fert ilıbaıile değıl de, taahlıt1t 
gar~zkAr uı~a.~lar tı?.ı de telAş "~ itıbmile gösteriliyor da bö}·le kdime im~aııları tek 11nıf halin• getir- lan iltibılt merkezinde maH\m 
endışeyı duşurenlerın mabıyetı oyunn yapmıya lüzı.m ~öıüliiy01? ınız Onan içinde az çalı,an, deJ?ildir. DiinkU izabnamırad• 
nıtıydana çıkını' balııııınn, Hı~ Soroyonnnuz. Hu ı-;uallerirıize va az i111ih1al eden az kazanır, banu yekfın olarak un1iğim z&· 

şiipb~eız ki irat ettigıniz ıualleri tafı:iilat bakkı mahfcız nlınf\k liMre çok iılıbsal edf'n n çok çalı,ao man lıir kılim• oynnu yapma• 
waaa hetındR nydıırmadınız, kıta oenplarım ,anlı-ı.rdır: çok kaz~rnır. Koopuatıfçilik ic,ı· dım. Bitaraf oldujtanaz haldı, 
Hunları Mize nakledenler nrd•r. 1- 1914 11eneaıııı1e tni11 et - ti mai adaleti herk11e 19.y Yt hliktimde nedtn bu kadar istical 
Bu hezeyanları nakledenler, tiğiuıiz Aydın lncir l\liiılalı•il- istıhııali niıbetinde taide ..ermek ediyonunuzl Yok11 mutlaka it• 
uel ki de lıilmıyerek, batka müf- !eri kooperatıfıni mütarekeye ~eklinde anlar. Bn adaleti hı· tiham edecek bir kimse mi arı• 
terilerin nfıkilı n ~unrıtız aleti lc:ıdar bilfiil falıriyın yenu\iyenler bolşeTizna ı,:itmek- yor sonuz~ htıdi~iniz malfimatı 
olmuşlardır. Z«"ncirleme miiftı- idıue ettım, Bu miiclılet zarfında te n ona miidafaa tttınekte ıl· dahil kooperatiflerden alılt1ami 
l'iyatın memlıaını meydana çı icap eden ıeyalıat ınaıraflarHıı bette haklıdırlar. gıt.irtip nışrettirecıg-iz. l:HikUm• 
karabilmık için siz, en·ela kinı- keaeın<len üdedını. 8ıl<iz ki~ilik 4. - lnhiıııar iiaruinin alı· lerinizcie bir iki giin daha !!ab· 
den işitmi~seniz, bunu nyB meclııi idareye diişen tematıii narı sama işlerincla Kooperatifin retmenizı rica ederim. 
bunları gazetenizde bildirmek biHesinin tf'kiz<le hirindın bR,ka kazanç gayeai mi, yoku. incir Kooperatif maarız n clii•· 

~e>laretini g(isterebilir midini;,-,? bir ~an tim almadım. O zamanl'lr Ciatlerirıi tatmak mı iıtıtdıjtini manlarının hayli ıı:amandan beri 

Dolaplıkuyudan sevğiliıi 15 !arımızı yaptırmıya başlıyacakhk. Maksat bir fınalı~ın izalt1i vazıyeti ınaliyıın miifıait oldogıı ittihadın yine hugiinlerde gazı· ortaya attıkları iftiralara ma· 

vaşlarmda Leylayı öldüren Nihat ArkadaşJarım mütemadiyen ol<lngnrıa. nazıuı:ın "' hP-glinliik için lıuna bir vatan n mefklire- telere nrecegi izabaltf\ gtirecek- alt•oasiH, gazetenizde günlüğü· 
üçüncü istintakta isticvap edil · bana telkin yapıyorlar ve beni hır tarafın uıuimiyetinden şlip- cilik borcıı bildim. O zamanlar dil ıiniz, Sama imali i'lerindo ~aluıi ıniiz ~ekildt muhatap o)amadıj!l• 
miıtir. adeta çıldırtıyorlardı. hı ıtmiyı haldrnnız hulunama- yia11 tarıze ngramı~, yını tari ı:ıl ın alaka Tar mı<1ır7 Diyonıınuz. mızden cevap nrmiyı imkan bu· 

Nihat cinayetini fÖyle anla · Leyla da son günlerde bana dıgındnn, muhakkak ıniifteri,rat - koı-tulmamıotını. On parn menfa- J{ooperatifin ba,ında bulauanlar lamıyorduk. Size ııilıayetsiz min· 
tıyor: karşı soğuk vaziyetler alıyordu tan ibaret bulunan orta~aki dı - atıiz biri• için bir inı;tn hayatının yurdun eıı namos!u eYlatlarıdır. net n şükran borcum Tardar 

- Leylayı iki ay evvel ka O akşam kavıa ettik, kendi evi' di kodu nakillerinin kimler l>iitiin faaliyetini tabıie edebi- Sualinizin ü1 tibdaf ettiği marıayı Y ıuiz bir ten.zu bugüne kadaı 
çırmııtım. Adliyeye verilerek me gittim geceyi sabaha kadar oldugunn efkarı umumiyenin dı lir mı7 nefretle reddiyorum. Akıini iddia Aydın kooperl\tifini ne fedakar· 
tevkif edildim. Bir müddet ıon buhran içinde geçirdim. Ertesi bılmi11 hakkı n ihtiyacı vardır I~lbet le gizli ne mefantleri ı<lenlerin iıiın n hiiviyetlırini tık ve ne emtklt mıydana getir

ra tahliye edildim. LeyJiyı çok sabah teessürümden rakı içtim Günlil arza ederdi ki, mtf. nrdır ki fahri.ren lıu işin ha· m11ydan" koyunuz. Taki, ıf karı dij:ti mizi yazıp eUylımiye ınaoi 
ıeviyorjum. Onunla evlenecek· vcı evlerine gittim Leyla soiuk ktırıci kooperatifçi arıyaa guıe ,ında çarı,ıyor dedıler. Koope• umnmiye de ııamuı miiturrız · oldu. Sız, çok tarizkı\r da olııa., 
tik. Kumrular gibi sevişirdik. muamelede bulundu: tenizin, naili bir mef kurı kud ntifin kinci dnrei faali1eti !arını gön ün " aalaııın. radettiıtıniz 11uallerle bu !ıraatı 
l:.eyli iphk fabrikasında çahş1r - Leyli yıpma, bugün ka· retile meydana gıtirilmi~ old•t:to ba.langıcı olan 1925 seneain<le 5 - Raıya lrnnt•njanınJan bize Yerıni~ olclunuz. Yazacagıı 
ve akşamları trenle Basmahane· ğıtlarımızı ahyoruz evleneceğiz Onm" giinünd\n '"'itibaren n~klı- Taziyeti mali yem miiuit lıu 1 nn- bi rinoi 1tnı koopernti fe yüzde 30 ve gö~terecığiz. T" ki efkarı 
fen gelirdi mes'ut bir yuva kuracağız, de• dihniyı batlanacak olan koope· madı~ından 500 lira maaşla bu 'erilınio iıf'dı Kooperatif veaika umamiyı ynrdnn ın mıfkftreol 

B r akıam anıızm Basmaha - dim bu sözüme verdiği cevap ta ratifçilik tarihçelariai unla tet- i•i derabtı ettim. 1929 11n11i miibllJH ıtmık ııırefile ihracıL· el'latluının, garaz ve kinin Tt 

n~.ıe gittim, tren geldi. LeyJiyı çok ağırdı kik ~dip ıon ra n11,ri rata ba$1a- i9ind•, tafıilA.tı bilahare nriJrcık tın yüzde ulcunini yapmış- ••hıi menfaatlerin gözleri bürü· 

yanında Hüıoü isminde bir genç kavga ettik o komşuya kaçtı. mı' bulonuınız. Samiınt koopı- •erait tahtı t11irindı, rnecliıi tır. Arzn tttiginiı takdirde iüitö günlerde •atıl çamurlı,r• 
olduğu halde beraber gelirler· Arkasından koştum yapma Leyli. ratifçilik ılbıttı ki .lamdan dü idare maatımı 750 lııaya çıkardı. v11ikaların liıtui taktim olu- bolünml\k iıtınildi~ini a11lasıu 
ken gördüm, fena halde kıskan diye yalvardım yüzüme dik dik oer gibi olamaz. Aizin bibi kon- Fakat 1932 11nısınrlı, idare mıo· nanilir. Bu hali gii.rın Hükt\- Büttin Türkiy•yi büyük bir ib· 

dım. Sıkıştırdım ve bir daha baktı: pıratif9iliğı tiar ıdinmi~ n onan li•inin, maıa,ımıo ttıı:ıuli teklifim mıti merkeziye ikinci 11uı retle alakaJar ıdıoık olan ba 

onunla konuşmıyacağını bana - Arhk seni istemiyorum, bayraktarlığını yapuııya 9ah,an hakkında, kad11'~inulık göıterı- koatınjanın yiizde yıtmitini izahatı bir kaç y,ün dahM b~klı· 
vadetti. Fakat itimat edemiyor dedi bu söz beynimde bir şim. bir ır•z•tenin ıTnlA dtıdikodnc1ıuı rek mubalıfıt etm11inı rağmen kooptratitler6 Termi' .,., banlar mtnizi rica ederim, ıteRdim. 
dum. Her akşam Basmahaneye fek te1iri yaptı. Bıçağı çektim •111• 11•••••11•1111 ................. ••1111 r11tn mnba11bıyt f'trdigim emirle da kamilen kooperatif n"mına Topçuoflu Nazmi 
giderek kendisini alır eve geti· ve vurdum. Ben masumum diye hapiıhanede ömür çürüteceğiz·· maa,ımı 600 liraya tınzil ettim, ibr~n •dilmi,tir. Hin bir fırt1ın ... , ._.,,._ .. , ~ 

y ... Karde,ıne abanca çekmlf 4 

rirdim Ben de onların evinde dilim varmıyor. Evet öldürdüm. Hemşirem Lemamn işte kat· Kazanç, b11bran Te mon11nı buınaf n ~abıtt alakal! olmadı Dolaplıkuycıda Yunf dtd• 

oturmağa başladım Bu suretle Ne yapayım. Taliimde katil iyen alikas~ yoktur O benim nrgilerini çıkardıktan •onra, Hı- gını, iıtikrah ıtmektn ••fıiml oadd11indı Bllrfit o~lo Oımanla 
de bir müddet beraber yaşa oJmak varmı.ı. hiç bir şeyime karışmaz ve beni fi olıll'ttk 400 lirayı bira• mütı· m111edımiyerek, iları ıderim: karde•i .M.tibarrem aruında pıv 
dık . EvJenmek için mahkeme- Ne yazık ki orta derecede çok severdi. ca.Tiz bir para h:alıyordn. Gerek Yalnız Bilal zade Sabri T• ~Y· ra m11eltıindın ka.-ga çıkmıf 
de yaşlarımızı da tashih ederek tahsiJim de vardır, şimdi bun Bu ıün hadisenin şahitleri barl>ı umumiden nHI vı gerek dınlı I zzıt btoylır lzlllir ticaut Oıman, Mobnrume tabancı 
büyülttük Cinayet günü kaiıt · larm hepsi söndü, bir biç oldu, dinlenecektir. ıonra, Anupa 11yıı.hatleri miiı odaaınaan kendilerin• urilmi' çıktigind•n tutulmuştur. 
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Sümerbank Yerli Mallar Pazan Memurin istihlak Kooperatifi . 
Ortaklarına Kredi ile Satı a Ba lamı tır 7-8-9-11-14.-l6-IS 
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Suikast Etrafında 
Mühim Bir Keşif --·--·--Baştaıaıı bumcı sahi/ede -

Kısmt Seferberlik Yalandır 
Belgrat, 10 (A.A) - Yugo· 

S•ı ""hl slavya Ajansı Bildiriyor: Mussolini Almanyanın Tamamen 1 a anmasına A•ker kıtalarının har k ,, 

A 1 v ff J ve kısmi seferberlik hakkınr~a . Muhalefet için Fransa ile n aşmaga azıraır ecnebi memba'ardan çıkan ;,n. 
------------ tün haberi ri en kati bir şe· 

cThe Nntioru gnzet ıı ya ffi,t r .Ma11oliai Almr,nyanın y . doıtluk paktı imzalandı. Ba iki kilde tekzibe mezunuz f.u b • 

zıyor: niden eilı\hlaıımuı, moıbedelıri dnlet birle,modık9e daimB g<»z- berJer bir takım gizli uaksat-
llafiflt'ltti. Anopıda huılurılar :1raaı tadıli n Mılletler ooıni1eti itle· den il ri &:"itmiyın deniz 11ilah larla çıkarılmıştır. Bn ı;ii;ı;ler Hırnrıvi 1 bd'd' h k

0

k t l 1 
lJ, .. ii r k iit nı•k I • k ıı" n l•c•- \ . ı tobe.,ii ın m ii naHlıetl erı ne y•ıı i hır ı•k i 1 zinde Hrl netice! er •ide tm•y • rınıu la ı ı • ı a 

0 
ın ı. 1 ehltke ltaztgetı 

• 
1 

n llAtta yiiıiin<l• ıır 'e nılı•affak ol"ayclı o korknn9 MilJ tler oomiyetinın olb nzi- p · 10 (R d ) N j:ını zanueııi. llarn•nn '"""" · ••rınekte olan c r•y .. nlar •• • • arıs, a yo - azırlar 
·eyr ı•(iı iildiL Iı'Mıt: . 1 J J b d••ı>ıu Arı ""cb•.aes !!U··na filen Ti hükmen f11ini müeHir bir şekil~ ifa ede. meclı'sı·nı'n bcyannaa.csı· meml • dan lıu ıııiitlıı~ uı:tr17.Hrnyı • " d d Muvaffa· tesır er, ıene ere en eı .. y.. .. " 

ı 
- Rardeşım, '· lenhlı•ır etmı·,. olacaktı, Ha ı'şcle oeıtıııe kar111 olan iiınitler yeni- k t ' h f d d ıien H 

0
" rı arı ık da yan anııy•'" <: b · ı h e~ en eak in lılr ılüıına n lıkta H • , • ' e ın er tara ın a uvarl ra ı I' kıyot giiniiııe kadar iJy e za • ınuva(f"k olaınayın,ıa Dollruı'a 1 Y . k 1 b _ Orsart't Joze, ceıtııreı . 

11

Z b .. ası mıştır. enı ra ın eyanna-l[let ltjr• kallıuımagıı ınec onıı. k d ! 
b .Nazı' Jeri mR"'I O p edecek bir 11 

•· mesı ncşredilinceye kad r 
e buradayı~ ''a l'1te lıRkın ii tiimiiz &flnllt. ,; 

1

. 

1 

· 

' 
Al l ccııarl ço ·' " b' •et ı.ıkarmak ı~in ıooa ııt erı k 1 -ı·· ·· U ki k t lla•ırıııHııı mı ıı• o . ııını . ŞHn•fı han• biri ır • v v ra ın o umun •a ama . 

cnk, o ... ıtıııııın clii:-;,· mıınının hiltt ı l üz lira eznuğe teş•ık etti. Hıtleri <lnnt şcbbüsü muvaffak olmamış ve 1 ırı•a getirecek o sa nın Y 

böyle hır öl ii m ı le ö ıııo. 'n i i• • eder k kendi i ııılen A vnıtn rya- haber yıldırım süratilo meml • lll "'ıın ederılım! l ld • k H t d d k 1 

!arın o za " lık h ıutıkla"tı· vıu ını :ı 1 ete yayılmıştır u'"ku"'m t ıno ı~ııı en ar •• •• · Hanrıııın teh• üıııü ka ·a • " • e ya· 

ınan aıtaç ar il• 1"ıı"nhlar ii?.•· ICaknt dıktaWrler beşer hiHi- rın memlekette lehlıko vaziyeti " doreceaırıe Yardı. . . 

· .. ·· k y, Tıı·•t .. .; knr · .. 1 ı · yntırıln dal••,alarıııı 1·~rı çe.-ıre- ı· ıa~n edecek, ı"cap ederse o""rfl rın yuruy•r•. ; • ~ J' ttl - ı1:vıt, J rııpnırı önunc o >lr .. r ~ 
tarmasını ynbııt hep hirdan l .ıoıuım altın oluııııı bir me:der. idare ilan olunacaktır. t ı 11\YUZ u 1-1·1tler'1n Vt>ne<lık'tı halan- K l Al k d H 1Ut1inı zilıaiu., koymnş 11

• t riı' -. ra e san ınn ayatı fı r"" iCjİO hin tauoımı .,. · .. t d B·,ıllokı· bn dii.ıürıco kanlıur· ,. t dtı~ıı zzınarılardn A VD& urya a Birinci Kr l Aleksandır 17 • ... _ Evf't ()yledir. Oı banın ıu- ,... d k H n iıst tarafın· ı kı' ""' nzı ı' syıınının ıuenedehilme- Ka"nunue•vel 1888 senesı"nd ycı tu . nvıızu , ıiin 1ı~zıneleri hır ııdRmııı ma ı "-' .. 

do rakibini giırünoe • rtı k '.1 ı ın · 1 on 110 ~ii•ünd • altının yi Um it •ılı P atıned i gi 01 ny.n doğ~uşlur. Babası birinci Peter 
ı h korku uıııı d• ıınotarak h•· 

11 

ursa 1 hiiylo bir ı•yi ar?.n edıp otınodı · Karagorgoviçtir. Validesi Krali-
m n tab1ı1acaı11nı Hauriy• dog- topraktan farkı kil r~ıaz. r '-' 1tini bura4a ıniinaka,a eıltıcek ç Zora Karadagv Kralı Nikola· Bu aralık Hanrı etra ına uır " 

rulHn •• d•rbal ılteı •iti. ... 11.dırdi. lleryen ile Ahmet degiliz • Hitler, A •uılorya Alusso/ıni nın kızı idi. Kral tahsilini Ca 
Eğer fınt bir ba roketi• il er yen goz g ya mbon un yanlarınd• i J6 A !manya' aın b i r 1 • t ın • k don can lan malı. l tt• A nnpa hl r- nevredo yapmııtır Sonra Petro. 

Banri1• bir kakma ynrmamt' aj:ta ve .. .. r-e· Jmsueandaki tabif meyilleri· lit?i için oiddt teşıbböl!lte balon- gratta askeri tabsini ikmll et· . kor o· olmadıj?ını gorun"' . a· k d' ~lıayıh Hanrı, kan~oron ·' . - Hir tarata mı ı:önderdini>. . Kont a6 ŞambıDn no muhalefet ıt11y ı, on ı ınadııı nnl yapılmROt ll&zıın~e- miştir. 1914 to kral Peter hula 
nan u ta "ök•ü orlaoında n Y ıyı 1 ıonra F ran•a i lı 1 ıaı Y8 .rı bir- ııınki ini oa r•mıt olaoak tı · .Mnı· len t•.rler hn n !ardır· Da ha ıaaılı iken naibi krali ve baıkumandan nıkti. ılır kakma il• beraı.er : ~:~in a~ızılan kola~• bir birine yakıa,tırma.ki.•dır. Son ıolini onan Hzorindı tHi.r yap· miişkiilM ta nrdır. Bundan haş olmuıtur. Balkan harbindo, Bil· 
kor,an yıne Haıırınin omuzun- J ld lardı B"ız far- zamRnlarda Mu11••lını ile tetir mı, olabilir; Fakat bo t•11 r ergeç ka A nopa kapitalizminin has- .. k h t mu-hı"m roller"ı 

' 
.. •ler 111 aşıyor · k . t b' yu arp e en 

dan eıyrı llJ gıçtı. "J k b 1 1 de Ohaınlıran auırnıdRki miiza. Ya ki nlaaoak bir hare •tı • ır .. talılitau kalkıp 11bbate kavoş • - - tü 1 ı kııa .-,armıda11 '-1 o mu .• ar• gormu, r. 
Tam hn m•d• 'l'iınu ı orın kereler, kat'i lıi r aıılaıma ile den ilori •id••••· bıtıoeğını göatermılidlr. A nnpa 9:?9 S•neıinde Hırvat ger. d' Neredeler ao"ba' . · · " f d k"J ilk .. lıücnınnndaıı aanılan mor ıun 1 . k .. ıııtlcılenmıt olmıubıllr; g•rı.r• Hilların •lr• ın a 1 er kapitalizmi iadei afiyet •lınıdlk- . 

1

.•. y • 
1 

hd t' . 
ha.-uzun içim• diişm•11in ını' Tam bu eıntu]ı ur •Q yn?. k ı ihtilfdlar ~ncak teferruat muvaffakıyetleria t11hirkar giin-

91 
ilt'lride hatta öniiınüv.deki gın ıgı k bu.gots.ahvl!kanın •a d~ ını 

metre ileriden hir ailfıh ı11i gttldi. a an p 1 kt ı .,.. , sarsaca ır c ı arzen ınce 
Ahmet ağa: d" Fe.rit ile Hanri .. lbıılün dik· üzorindı olabilir. ~'akot •iti lorindı "na• o oııya pa ın iki iiç sone zarfında neler •n- kk b" d"kt 

1

• 

1 

.. k 

1 

. 
- Vay anam ı.ııy! Şı m ı kat güzl•ri hi r . k•t daha ·~ı hlı. eheınınıyeıı haiz olan nokta, koridor ıtaıoknıuun kabul et. knholocagını do~rn lıi r şekild muv.• . al ır ı A .or u . esıa 

••yret ı;iireıi! . N • olılnAunıı >ıtlaınn k için an la, wa ann•ud ur• miıtord i. Bu ılbi r ti ınd i orta ~·-n tahmin etmek lmkfını yok t n r. elmı~tır. 1.9~1 . d ".'ıllete 11yaal 
Qiy• batırdı •.. A.'tık _J ~, .. in .. ,; ıı geM ıJ?i tarafa ku lok ka 1 ki mem lıket a ruında ha ile- kalktıktan ınıı ra gerek kondı11- Fr nsa taıiıtllgı dün •• k ol n r- hiirrıyotlerını ıad ıla beraber kııı tu lnıak yolu bulun buton ka- hartlı la r. lli r ı•Y zo lı o r •im•· dilmesi lfızımgel on lıılli lıaılı ı ki n in .. ,.orok11 M u .. o li n l'nin a bn ha roketin bodıın lor ara ı memleket siyasetinin yükıak 

ıı•nmıııı. Kortan da kalmayınca yine• o larRfa a .. ~ru yllrilmıgı mHı!o nrdır: LiiHi• gayıetlerine rağmen Ilitl• iılori iizorindeki toıiri hrikııl- kontrolünü muhafaza atmiıtir caaı rn•t mı1danı Timıab lora haıladıla r. !<iri noioi Tn n n•takl 1 ıa ı ya o- ruı ha ri gt•Ml tooi ri ni ı:ü nıl• S fino Ade olacaktır. Kom iin ••tlorl n Harici •iyaset bakımın don kral agıldı. Yine bo ""•da knlakl"'ına Jarın hukukun• dair n'9befen kaybetmekte olduğuıın gördii er. ayaklanm .. ı ;ı 1 Hltler mnkifn- Alek•andr bütün komşularıyla Şimtli Mtık fütnnuzoa hU· ~ir , .. geldi, Ahmet ağanın IHi •lı•mmiyeısız olan bir meHle, Dij?or taraflan dablldeki zaafı don düşilrtil oık oluna A nUp dostluk misaklarının mürorici 

ouml• ldmiıi J ozoni n bnd • ndn idi._ Dab ! Deh•! Dahi diğtri dalı.. zi yad• ehem mıyoti da nazi iıyanı ı taoil etınış bak kında 
11 
ındiye kadar taşıdı- olmuştur. Küçük itilif vo Balkan 

bir parça •t kopırmıga, kimill d haiz olan deniz kun·ıtlerindttki oldu. Banda hayret edilıo. k 1tımız kanRatlerin lıepıl kıymıt· Antantı misaklarınının öncüle· h b Yin.- bıa~ırıyordu. Bir • ne " 
bir kolona yahut İl" aoa~ını · niıpıt m11ıl11idir. Mn11olıni hı'r11ıy yoktur. A11l bıynt edıl•· ıı'z kal•oaktır. rindendir. • .. 1 ! ö de Yambo hır atıa ... n 

bütiin bütün koparıp yut••I" gönun er 

0 

• .' At Avrupanm şarkında Fran oek ,ey, M111&olinınln bunu Önümüzdeki ıeneltr uınn- Üç çocuk babasıdır. Londra-yolaruulan tutma' getırıyor. ın 

haşlAdılar! rl -' b net 8 1ta ile Ber- Maya muarız olmaJ:a T• İtalya görın'emeıidir. Alman haberlere mh•etle tahmin edildıği gibi hıup d tahsilde o!an Veliaht Pr na ı O d k iki yanın a • r h 1 J 1923 B 1 
A ınan Y "' I" ın ayan ıoa ınl A b mıt ağanı ıı oma zanda nilf ozıı için bir ulı• açmaga gön, .M n11ıolini, bngün A mı n • Hnıleri olm yıp ı a dalı i 11 harp Pi yer 6 Eylül te, e gratta ınanr.aral .. dan ıniydı! Tımıablar ~ir tüfek! lleryınln do kez•! azm•tmit bnlundukça, deniz m•· yaoın tam bir ınretıo ıllllblan· oenelori olnraa, etio•nin n ot · olan Prens Tomislav 19 Kônu tarafından yenirkon Jozonın: Atın üzerinde bir lnıan n6ıı oel ıinde hiç hir fedakdrlıkta ma ına mnlıalef•I etmek iizore oağını kim oj?ru olarak keı nusani 1928 de, Pren• Andra 

- Oıkl Oıkl ••r. Herıfi ICgerin iizerlne karın bn lnnamazdı. Mu11nlini l<'ranea Fraoıa ile bi rlıtıniy• bozırdır; ti remez. V 
0 

So•yet Rnıy ile 29 haziran 1929 da doğmuşlardır. 
Dan 1 lıar•t olan inil til tri de iiıt ii yiiklımit 1 

•r. ili r tarafta Hı ayni nü f oıa ına lı k o lan !tal- Ve yine bugün lı'ranoa il• bah rı .Japonya a raıında bl r mu baro be, • • • 
bir kaç uniyede bitti. kolları bir taralla ayakları Hıybı yanın Anapa n trika kıt'a tetrıki ıHaaiyi kabul ed ıek H oyanın Miti tler c•ıniyetin• Tarama Oeı gİsİ Yalnız iıılltllori mil Kanbn· gibi ıallanıy.orl . . .. .. larınia ayni ııofnzu talep otmıkte ındi inden daha .. ngi.n ol~n ciımlı olmaıına ra•m•n, A «o· 
ruıı •üoudnnda bilı eıer kal- Ta afendılırının onuna gı. haklı olılnğonu göot rmek igin •• Franauın daha büyük bir denız panın nlbunu par9alıy.cak bir dagv il a)arıbitti ın d l. clurdolar . .Abm t ağı: . h ı k h kkı ı 

a 

1

• ıno . ıı'zı n leroe nğra~tı. Şimdı haşuama- kuTntinı a ip o rna · a banket ol r. Halk Fran 11., İstanbul 9 ( AA ) - T. D. Batta 11imııa1ılar, çamur üı . _ Bnyurnn fendım, l f . 
1 1 

dir 
1 

• 
1 dığı bn işten ricatederek talyanıu ittira etmı' .-az ye • • J talvan dollluğonon açaoa- T C U Katipliğinden: 

tüne •lıun lamı 1 lıi r kaç damla prazan 
13 

"' •rıın · rakibi kad• r ku neti i elınadıgın ı Franıa ile 1 tal ya • r~1tııda gı ·iyi yollardan ziyade f e· • T amma dergi inin dağılma· kanırıı da yalayıp 1 •tılıalarrndan - Rn ne! JA f d" 1 u hugiinkü Anupa'da bo vazi · t 'riki mHal, bılbaua ~0"'!'t na ihtim lleri daha zıyade lan bitmiştir. Kurultaydanberi ~a. ile ıı,.raber yutmu~lardıl - Fakir 81\ HT •en ı ııuır .. .. . . . . 1 ti ıtı11e 
• m • r . . , y b n ağ bıgiıiı yıtı •nk11lmeyl um ıt •tmed ı ğını R •ranın do mi lı r oenıı Y . gör önünde tat uyor. A vrıı panın yeniden dergi i•tiyenlerin •on - 13 - oıktlerı. am onn . . i . ,· t . 1 . . il . Avrapada hır . d k . . d k ' I . 

.. rkada . Vakıa Atııı iiMrindeki fakir tıra mı9 o nyor. gırmuı ~erını,. . . gerek ıktıı en Te gere 11 sıya· list si ile bu lıste e ı ere verı-Şn ıuuthı, ınanzarn a ~ .. , .... 
1· aıı Fakat ba kararı MuesoJini müddet i91n Teııı bır heynılmıl 1 ıet n inki•af etmekte oldan-n a,i. lecek dergiler devlet matbaası 1 .. . k cltrin hır Sfıl!lrın o ııeu . k v h 

""" .. uzerınde . P~ Ynmlıonnıı gozlorinde ı .. iaç kendiıi nrmi' detildlr. lln bn- münuıbıller iıt mi dognraca. • kl&rdır. İktııadl inkişaf hiraz b. salış yerine verilmiştir. Tarama teı
91

ur hasıl etrnı,tı. .. . k ıtı"ırıe~leri parlı.-ordıı. ıuatR yardımcı •• tRleb11i olan tır. Bo ıiıtemd• herkH Hıtlerın ranhk •• ileriıl tıbıniıı edile- dergisinin ciltlctil n takımlan n · b" "d ı t dıışııııere ... • · Al 

aylı ır ınıı '• Nuıl olmatlal Anlatalım: Adolt Hltftr Amll olmu,ıur. aleyhin• dönmüı " manya'. m•z • aiyıttıdır. Yalnız Maı1·11t- Türk kitapçılık limited şirketi 
hor hl r 1 t •f • k k ii re ıl a I ıf ı. Efendileri o 1 d i i T ıttı n ba hH .M o 1101 ini A mı t u ryada Nazi bu amn lıa t I • agıoı • d.• n lı~ rı 1 er kapita I i zmi n y• rln i, n i 1ı •yet tarafından satılmaktadır. iki cil-

B o rad ıt da ıiikOto Uk .boaan batl•dıklarını görünoı .Ahmet ioyanına kadar Hftlerfo A•nı- korktotn ihata nzlyıtıne dııt· komünizmin lutao eına konidir· din fiatı on liradır. Dilimizin ya· 
)'ine Boryın nldu. Hanrının ya· aga, lloıyenlı Yamhoya bir ita• tnrya iıtiklAlinı karşı bürmet müt olaoakttr' Harptan nulkl lor. Bittabi eiyall inkltaflar, ik- rınki açılmasına temel olan der. llına •oknlarak: • .. rot edip onları Y•n~na •ldıkt~• ıdıooti .Adini tntmıyaoafını •n· munııne ıiıtımiain yerine AY- tııadl dıflflkliklero bağlıdır. ginin yazanlarımızın pek çoğuna 
. - Diltününüz kaplanım, '.~

0

~ ıonra ormana gırmıtlor, bir mıı· lıyamamıştır Anoak Almanya rupa tarihinde yon\ lılr teorUbı Şim•lki halde Anapa ıiyu.•t dagwıtılmış olduğundan artık ye-tüntinüz! Bn kanburıın n• kot zılureye batl•mıtlard1. Ab .. et . · "l . ı·L k · ı ı k 

. iH y niltoaunu AYoıtnryaya, .a aoa- olan muvazenHız ıa. 11m 0 •· i•leriade yeni bir moTazıneeız ı niden dağıtmağa yol kalmamı1 . yılrokli bır adam eldnıt•n• • a•a Bor1enl• •rnhoya: . L k b d ı d k 
1ilniinüz. Sizin naıtanıala ölüm· • - Ulan Kurt! Ulan .Maymul rl.ıtana dotru tn~I etmedlgı taa- oaktır. •• oırt An•padan 9ı ma ey tır. Bu gün en yazı ar a ulla . 
dta kurtulmayı kabul ıdomıdi Deoıitti• Şaraıla kollarımızı ka· dırdı İtalya, rakıp olarak ~ar· Almanya boaa tahammül •t- nelmtlel bir ınabarobı korkoonn· nılmağa başlanılan öz Türk söz· 
do Timoah tehlikeeinl do anotta. J 1800gımıH ftimize tt1ıııda ya!nıa Franıayı goro. moH bile, ba ıiıtım dnam •d•· dan Azad• iıtirahat nziyetiu !erini ve daha bir çokl~rıoı 
Son kıırşuua ıl•in üzeriniao ~=~~:~n~ınaunıı olar! Bir kanbnr bll•ı. moz, Almenya ya Nazi idaroıl doğra tımayUt cöıterfyor. Sair toplıyan derııiyi almak üzero 

ııktı: aıbarm•klı bor it bitti rni! Muıolini •nel& Alman'ları altıada ••yahut onların yorlıti ıerait müaaadı ettiği tılcdırde cemiyet ve devlet matbaaaıaa Dıdi. Hanrı ~•tıaı ıalladı: ~ _ Ey 111 yıpalım ••uin, ikna tarikile ınkatmek n min· tntacak idare altında •rgeç A•· .Anupa on Haelik bir 10lb n•- mör•caat adilmiyerak doirudan 
- Euı! Sen olaaaavdın l•ınl koca öküal . nettarlık ıneobarlyetilı kontrol rnpanııı t•reitinl kabul •i•r~k tloHindo bn müHzon11izligi doğruya Türk kitapçılık limited kendıadn •nel illeki- dünyaya _ Ne mi yapalım! Hıç od•· •lmık ümidini b111ı4i. Iılube· Anupaya iltihak •••cıktır. amoml birlik eiıtemin• çnir- şirketinden alınması rica olunur. Khdorecektı! .. kan bur horaya yalnıs cıllr deleriu t dili n ıllAhlanma clhi O zamH şlradiklndın da~• yeni meyi lüaomlu n t•yanı arza u "'"" 

Ahmet ağ• •Y•ıl• kalktu ~~; Mnılak arkıiatl•rı n~iır. iki büyük meaeledı onların mH· bir ılıtem ortaya 9ıkaoaktır. bulacaktır. _, __ (ta)yada D k d b . · özlıyor d f iı" ol·1 a. HRtt• .e.ımaolara Birlik ıiltemi. ltger bu•• maı· - ütünm• le geçirecek nk· B il« ıtrafımıı • ızı f - • u • ~ ı\ ld Al d U A Af tımız yok. ftiınizo lıablım.Olan • ~ di töylı kolaçaa ıde lftlrak •tıait olmak için millet- har olnreak, yakın bir ' 1 . • manya 8 mumı 
Tttkuatta •n •he .... mı'•ıtll bı'r ••1 lar. ay ' ler etmiyeti11denol."•kilmeei bile harp teblikHl tlo bertaraf ellıl~ Tehdı•t'-Ar Sesler 27 l uıı J ... Y ı· ··u f klerı acı, Eylfil tarihli bütiin tal-vl •ua o da kanburo• •oraya halt. Um. h t ,.1 k aburun mir&1 dU•ündü n milletler cemi1•ti- miş olar. Ko.-nt 1 mu • 1 

,. 

8 

.A ın• a"' " r Jnız onun J;uudra, 9 (A.A) - I.ıondrR· yun gnzetol rinden: f,•dıRı atla iizerindın ıarkan tU· b ktı•ı tiitıİıı omuzladı. Fi· nin Almanların talıplorinı göre olmıyan •• otra ı kya k . ••ki Almaa ıl9iJi1tinın lıayr k ltalyada pronsHdi Piemontenin •kur Ot• tr r f kt ıra • · d'ı tad'ıl 1.:ı·ıımeıı'nl.. kat't ıarett• ttoınüzl rin• karşı oyma my•- " . . ı a ı ııeme gere 'ekl "ı1ti bılin• gıçır . •. . u .. h k 1. k 1 d 1 1) 
• 1 dnletlerlı ç•nlJmı, gönderine mır. ul eller · uınııı Hr ·ız çoongu c oıtnrwaeı o a. , .. 

0
•. BtırY•n ile Yam\oya Jl'trafı aTcılar gıbı ara,tır IKzım oli\u!2n hakkında İngiliz· ti11 ıa,ıyan ' ) 

oı. Ü ı. d b 1 d ol"n bir Alma•ya ınıleroı zafer bayraklara (1.'a lmını serbest yıeile1 Italya hükfiıneti miiorim-
1.!0Z i•areti etti. çii hirlik waıta hatl11.dılar. lerl• açık müfaf'erı • o un u. 

lllDlo, llerlodilor J . ıniıı bıraktıfı lzltri ~u Bitler lıir Hn•, efınıllıinin ıi· iimidil• mtioadolı dımtz. hır kın) ibareıinl taııyan b yaz lor için nmnml bir af llfın I· 11

~ •ınıda ~onl ilt Forit, lnııo•
0

"1ınnlara b•karuk gide gıde yaa ti~• uydu n Alm•n huh· Elbet ki bn Yaktindeu nnl ir b yrak çı mitlordir. Huna ıni tir. 

ıne.-kıe .. · H J · Salardaa a1rıl- Lanun mu"da"aaıı i"'i• yapılacak .,.. hıddiadın fazla bir tahnıın. gören •lQIUk erkannıdan biri Fakat Trabloıgarp eyaleti . ınunROıp özleri• anrı - nibayıt • ozonıo • •· , d d .k Jd .;ı • 

n ın ı azı• to ii nın ii g hl er m•ğ • d ığı 1 ore lcadar .,. rd ı lar. m üoıdılul l(u .. oliui10 ~tr•.k t ı, ~lr' Frauıa ile ltalJ• ara11• h •mın ora •n •.'J!!l lını ır. bu al tan i ı li •n • •. ıı m "tir' QalıflyorJal dı. _ Sonu VaJ -
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Ihraeat Eşyanıızın Son 
iman ya Piyasası için Mübayaa Edilen 

Fiatleri üzeri de Durgunluk 

Vaziyeti 
Bütün Mevt.t 

Vardır 
Üzüm Piyasasının Alacağı 

Mütalea Dermeyan 
Tahmin Kabilinden De Şekil Hakkında 

Edilemiyor - Satışlar Gevşek Surette 
Olsa Hiç 8jr 
Yapılıyor 

:-;on halta zarfınurı borıaya lalar ı?eçen Rene ııınbeıılünden ı l•rı İHb aşaj!ıra nnkledılmi~tir: 

lıayılattirilmit muhtelif tücc .. rın düşkıin n bilhnhu a dalıa ufak Tırnak 110 329 4.30 
ışyuının haftalık aatış mik daueli olmıuına rngmen geçen Tırnaklı 2ti2 292 312 

yaıtı pıyaea11 yeni mahınlüıı I bayeat keyfiyeti tiatlerin daha 
ıdrakin• intizar•n tirudilik bir fazla iütiirülmHi imkaııını nez•1-
ıükün u tenkkaf dnreıi ge· lımi• bıılnnmaktaclır. 

tar n fiatlarını bunlardan ıene fiatlerinden çok yükıflk • pelıtli 101 273 273 çirmektedir. [ İncir fiatlerinin bn~ünkü 
ibr•Pat ınuadını tetl<il ey- lıatlerle kamiJ,n denebiltcrk de Kaba 98! 235 322 
liyenltırin hııftalık ticari nziyet· recede ntılrnıttır. • tngin 4. 253 2.53 
)erine• bir hafta et'nlki Tfl g•· Yakıırıda arzeyledıgimlz gibi Yekfio HS!J 
çen ı•nınin ııyni lıaftuına "it elde nıeTcut bakla ınıktarı an Geçen ıPnt- l~~rinievelinin 

muamelit ıle lıılmııkayue her cak dahili iıtıblakata kli.fi mık ikirıci lıafta11nıla i~P: 

TflÇlıi atı okuyucularımızın nı.- tanla oluak heup edılıııtkte Tırnak (;~7 4.00 ,4.0 

Boraa haricinde yaptığımız Tuizeti Hbabının temamamile 
tahkikata göre; hafta zarfında anıa,ılmıttı için mubterem kari
Hatlı Te kümeli zeytinyaırı mu lerimizde11 incir ibracatile m••
ameleleri olmamış T• bütün gnl iki tiiccarımız araıuıcla T• 
muameleler dahili iıtihlakit için ıazetemizle cereyan eden müna 
perakende olarak bir iki btn kafayı dikkatle takip Te müta\ıa 

zarı itlalarına arzediyoraz: olcluı:ıuodan hakla tıatlf'finin • engıo 17ti 250 380 kiloyu tecaviiz etmemi.tir, bayurınalarını rica ederiz] 
hoadanböyl• tenezziilü ihtımali KahB 10(1!) 211 
)(ÖrölmemektPdi r. Rofoz 98 192 Arpalarımız 308 

192 

Honaca ne.ı eılılen bülteıılu· Pamuklarımız yek ôıı 20(i0 
clın .,ılatılclıırına göre ıon Iiafta Y ııkarıya ı~aretledıjtımiz rak-
lçinde bor.adı< eatılmıt olan ar- Soıı hafta içınde lzmır bor- kanıların tetkik ... nı!italeaıın· 
paların neTi Ti miktarları ile aaaına ıatış b11yan:ıaruui veril dan da 11 niRşılac•ı?ı iizere &oıı 

Yeni mabıalüo piya1aya ar
~ıua kadar zeyıinyaııı piyaauının 
bugünkü Taziyet muhafaza ed•· 
cıııi kaııaatı izhar eclilmekt•dlr. 

lncirlerimiz 
fiatları bernçbi zirdır: ınek euretile kRyılettirilmiş pa- hafla palaıııııt pi1auı ııda g•~en Ba11n• incir ınahıuliinün pi. 
Nni Miktarı aıgari azami muk eatışı oıikıarı kilo~ıı 37 38 hafta .. e ı:•ç•ın Hnenin hu b"f y111aya arzı gününden 9/10/934 

flat fiat kıırnttın beheri 200 kilo itılıa tMına nazaran nıabıiiı \ıir ha· akşamına kadar İzmir bon11ına 
Utak malı 302 3 25 3,2ö rıle 7'1.8 llalya prı elı hırincı r•k•t eoerı Tardır. Halt• mııa- talı• muameleleri rHmen kay· 

c • malı T• keza kıloıo 37 knroş!Rn ınftlf'ri oldukça hararetli utı~lar dıttirılmiş olan muhtelif incir 
Eıki 1atı' 1000 3 00 3,00 T• beberi 100 kilo breahil" 18 olııınş iıe de fıatlarda "sulı bır miktarı 1107'2 ÇnTala baliğ ol 
Y•rli malı '35 8 80 3,375 harar birinci kaba maldan ıha tebı'd<liil ı:üriilmeınışur. mu• bnlnnmaktadır. 
Yıl.tin 1787 rettir. Esaaen palnmut lı:ıtları 02011 .Mııbtelif neTilerclen ibaret 

Bandın bir batta nvel iH Geçen balta i•• aynı liatlarla zaınanlardanlıerı iıtıkrarıoı mn· olan bu miktar inııir horcla11 ela 
borHda •uht•lif neTilerden 6753 n 94 halya1ı ndeli elınRk üzere hrıfnzR ~ııı .. kledır, dahıl oldnga halde ( ile Hi ko-
9aTıl arpa llbf olma, Ti hazır 638 balya pr~ıe hiriod Te kitoı11 Pt1laınat mnhuıliiniin Jzmir rot arauncla mötebaTTil fiatlarla 
Te alelade ıatıf)ıuda u,ak maJ. 38 koruştaıı 67!) lıarHr kRba bı- pıy••t1~ına J<üllıyetlı miktarda Htılmı,tır. 

Çekirdeksiz 
üzümler 

193' .. neıi ilk çekirdebiz 
üzlim piyaaaıının Izmlr bona
ııada a9ılmaaı cilnli olan 4. ARnı 
toıtan 9 Te,rlninnl 934. •k••· 
mına kadar İzmir bor1a11nda 
1atılıp lteyanname1i Terilmek ıa

retile kayit Te tHçil ettirllmi' 
olan miktarı 15734.6 9nTal Te 
710 torhaian ibaret olnp bn 
iizümler 11ıart be' uaml yirmi 
beş knrn' uaıında f iatlarla ıa· 

tılmı,tır. 

Son hafta içinde bonada cer· 
yan •tmit 9ekirJebiz üzüm .. tış 
miktar T• fiatları bona bülten· ları 3,125 • 3:6'!5 yerli mallar i11 rınci pam11k 8Klı'ı olnııışta, aızına ha~lanıııış olduı:ıııodan Son hafta zarfında piyanda 

3,3125 • 3,,875 knru' aruıada Geçen Hne 1'eşrınıı- .. v~lınin gerek .. alıkı falıriknları Ti g•· yapılıp bonaya beyannameleri luinclen iktibu edilmek ıuretil• 
muamele ıörmü~tür. ikinci baftuında i111 kiloııı31,20 rek ihracatçılar . tarafından ha- verilnıış olan incir aıı.tıtlarının aynen a,al!'ıya du11 olaam11,tn r: 

Geçen Hoe Te,rini•Tnllain kuro,tao 151 baly,. preHli bi rar~llı ınühayeata ıntızar edil- n•Ti üzerieclen miktarları a,agıda N amara ÇııTal aıı:arf azami 
ikinci bıftaıı içinde ı. .. borHda rinci, n kilosu 81,98 karoştan ınektedır. göıterilmiş Ti fiatları da karşı 

ceryao etmı, olan arpa mname- 20 harar kaba hirınci ... kıloıo Pıyas:tıla şimdilik ~ayanı arz )arına işar•Ll•omi,tir. 5 100 
IHi miktarı 781 ç11nlian iltaret 16,38. 17,9'2 knrottan '27 halya bırşey yoktur. y,.ırıız uki mal- Qunl .Aıgıırf Azami 6 378 
balunmu, Ttı bu miktar tek fiatla ııuı mal ınuanıelHİ o ınu,ta. lıtr üzerıne o'dnğıı gıhi yeni Nni mıktan fıat lıat 7 770 
lı:lloın 1,7u5 lı:nrn, tiurind"n Pamnk pıyuawınırı balıbazır· mabenliin tımiz k11mına fazlaca Silzın• 2055 6,15 1& 8 575 
11tılmı,tı. da Taziyeti nornıRlııı fnkıııd• talıp nrılır Elleme 7673 5,25 9,5 9 18Sl 

Son hafta arpa plya11ei inr- dir. Pamuk malııolümüzün ha Af ) Paçal '861 5 00 6 00 10 1128 
guıı g•çnıittlr. Fıatlıuda da 0,25- ••••ki mÜHit uzıy•I• kartı yon arımız Natnrel 415 4 25 5,25 11 549 

fi at tiat 
11,50 10,76 

10,50 12,125 
11,00 ıs 

12,25 18,26 
12,50 14.,50 
14. 15,50 
16 18 

0,50 knrn' aruında bir döıkün. lıuıünkö fıatlar Jınrpul pııouk Hundan nel de guetemıade Harda 1 ( 50 ,,50 12 874. 17,'15 21,6 
lük görülmti,tlir. Almanyaya Hatlarından 3. ( knrn• fazla yazıldı/?• üzere uyn,tıırucu macl- Çürük b•rda 5{ 4. 00 4 00 Yekda 5205 
mal ibra9 edH tacirlerin piya- olarak he11p edilmektedır. deler inbı&arı ~imdılik mühaya 15059 Hundan !tir hafta eTTllki 11. 

ıaclan 9ekllmeleri arpa fiatları lzmirdeki menıacat fabrika atı kuını• olduııandan ıon hatta Bundan bir batta eTTelkl in· ıı, miktarı ile neTi üzerinden 
üzerinde möe11ir olmuş n ı•ç•n !arınca miibllyaa yapılmRkta n içinde bors".ra afyon mnameleai clr muamel&tı IH ••aıtıclalı:i , •• flatları a,agıdakı ınutt• teıpit 
haftayıt lı:adar hararetle dtl'l'am bazı aline tuhhiidatın ikmali tHçil flttirilmemış Te borıa ba- kilde toplanmıttı: eclilml,tı. 
•cl•n maamelelere durionlnk Ariz için mal utııı alınmaktedır. ricınde rle muamele olmamı,tır. Slizme 1930 9nTal 8 00 16 00 6 1711 9,25 10,75 
olnıu,tıır. Arpıt piyuaıını• lkti· Yalnız tnra11nı arzetmek o~çen bııfta iH ınhiaarın Elleme 9390 c 6 75 9 50 11 A51 ıo 12 
H(I e11•cliği Tasıyet hakkında me('bıırıyetindpyız kı; borH bül- mübaye .. tından ve yüzde 9,25 Paçal 525( c 6 00 '1 00 '1 1013 11,60 18 
•imdilik Irat'! bir ••Y ıöyleneme- bült40Jerinde bu hafta zarfındaki ıle 12,75 aratıııda ınortıni Natnul 256 c { 50 6 26 8 2776 12,50 18,75 
m11ktedir. loltışlardan bazılarının 37 kara' mubtni mallardan 2180 kile Te Horda 3 c ' 5o ( 5o 11 2567 18,25 1,,50 

Baklalarımız: hatla yapılmış oidnjtonu görme 200 gram afyon mnamel~ıl bor- lti8J3 10 2665 14,5 16 
mize rafm•n bona haricinde 181a bayt ve teıçil ettirilmı,ti. Son iki haftauo manbtelif 11 876 15,625 17,5 

lktı1adi mıntaka dahılinde yaptığımız tahkikattan hafta Htıt Gıçen eenenıo bu tarıhleriade nen incir fiyatlarında IH ••- 12 567 17,50 25 
pek cüz'i denebil•c•lı: mıktarda fıatlanrıın 38 kuru'u ıecat'üz iH bot1RYll 624. 6'2 kurıış ara· zarı dikkati oalip bir fark yolı: Yıkda 10594. 
mal kalmış olmuıua T• Anapa etmıyecegi anıa,ılmı,ıır ıında flatlarla 2978 kilo ekı- (ibidir. Çakirdebia tialim Htı,ı mlk 
fiatlerinııı ı!ıracat için mal mü· Şn halele boruca göıterilfln trlımo Te 546 · 6'14 koru' ara Hafta aatı, lı:iloıonnn ballg tar 1'11 fiyatları lıaklı:ıııcla yoka. 
bıyea11ııa ıııüuıt bolnıımamaıına 88 kurnt fiıtl"r Hki aatışlıırın ıında ıı .. tlllrla ela 532 ki cea'an oldngn mıktar •oktaaınclın ller rıya ltar•t ettıırımiz rakıalırın 
biuaen hakla piyuuında ıörfi· ıon ıünlerd• bonaye kaydetti 8510 kilo afyon 1atı'ı tHoil gfinün .. ıı, mıkbrı 2500 9uTal ifadeıinden de anlı&şılıcagı ÜZl• 

Jen durl!unluk el'an m•Tcudiyı. rilmit olmuındarı Jleri geldığı ettirilmi,ti. olduıruna gör• utı,ıarıu tabii r• ıoa haftaya ait mnameleler-
tini mohRfRza eyiomektedir. hatıra gelmekte ile d• reımiyetl Uyoşturocu m•ddeler lobi- bir ıur•tt• cereyan eylıdijtl kfl· de nazarı dikkati calip bir nok· 

Son haftanın ılk günlerinde ciergir olan lıoıea muamelelerıode ıarının hAI& mübayeatta bolun• naıti Tardır. ..ahlı: Tardır. Bundan eTnlki 
bakla • 11 t 1 • 1 arına h•nı~n hemen bn noktanın m&zarı dıkkate alın- madıgına gör• atyoa piya111ına lnbltar ıclarHinln latibıal mın haftalarda bir ıü•• ııkı,tırı• 

gündelik satı, yekunları bu hafta 
aatış yekftuundan daha pık çok 
fazla bolmaktadır, 

Hıiftanın ıon iki günü olarak 
he1ap edilen 8 Ti 9 tarihlerinde 
uzum fiyatleri ayni Taziyeti 
muhafaza eylemi, ·n 9 tarihinde 
yukarıda görüleceği üzerı utı' 

miktarı Ul5 çunla baliğ oımo•· 
tnr. Rekoltenin bir kıımı mii· 
himmi henüz elde halunclujtunu 
şu ııralarda üzüuı piyuuıaclı 

hA11I olan bu tahaTTÜI 'ayanı 

dikkat görülmekte T• piya1a 
nzi'°ıti alakadar rHml makflm• 
larca yakıııclan T• pık bilyülı: 

bir dikkati• takip ıılil•ektedir, 

lhracat9ılar ankibe lntiza. 
ren büyük bir ihtiyat irae eyi•· 
mekleclirler. 

-O züm piyaaaeının alıcııjtı 
t•kil hakkında tahmin kabilin. 
ien olea da ahikaılarlır tarafın· 

elan biç bir mütaleıı der•ıya11 

edilememektedir. Piy11a durgu• 
... 1atı,ıar geT••k bir 1nreıt• 

cer•ran eylemektedir. 
'üzüm ı>iyaıa1111ı bak\:ıncla 

edinecegimiz mıldınatı karileri· 
mize arzedecıı:tiz. 

Umumi Piyasa 
Vaziyeti 

Umnmi noktai nazardan bil· 
cümle ilaracat etyuı T• lıilhu11 

Almanya piyaaau için milbayea 

edilen biitön mnat piyuaları 

dnrgnndar fiyatlerinda dt ten11• 
zül emareleri fiirtilmektedlr. Yıı· 

naniıtana ithal adriebileoeıı Tür· 

kofiı jJAnındaa anlatıla• halı:la 1 
kepek THair• bası etya maaın•· 

leleriacl• hafif bir barekıt görül· 
müş i.. ele piy11ada hararet 
hi11eclilmemiotir. 

Cumhuriyet 
Bayramrnda 
Bilft.liahmerin F&a· 
liyeti Aııltıla.oa.k .. 

Ankara Hill\lıahmer merke:ai 

••hrimlz HllAliahmer merkoinrı 
gönderdiği bir mektupta nınuml 
mırkeain BıllUiahmer mÜHHBtı· 

terinin OnmhariyJ1tiıı 11 inci 
yıldönümü bızramına TAıi mık· 

yut" t,tirakini kararıa,tırdıfıaı 
bilclirmi,tir. 

O ~afta içinde hiç bir ınr•tl• 
illn• toplanmıyacak Ta Rozet 

teucliit oıdı lememi• Ti ıoıı gün 
Jırde 11& ıtıtımal ki eTnlce Takı 
bazı teabbiitlerın yerine getiril
mHı 1910 bir mıktar mfibayeat 
Y"pılmıotır. 

ma-ı n göndelık piy8ıanın tama- •ımdılık durgun nızaril• ltalı:ıl· takılarında ıarda miibayeatında laa 11tı' miktarı ıon günlerıl• teni eıiilmiyecektir, 

Halt mübayeatı 9'5 çaTala 
baliı? olmuş n fiatler 5 • ,,30 
knru' aruında hnlaııınakta lude 
utı' mılıtarının kumı kölliıi 

bef k n ı u' lıatle ıalılmı' oldu
ğundan bu •ünün bakla flati ki· 
10111 be' koru' olarak he1ap ve 
kabul edilebilir. 

Geçen hafta 11tılan bakla 
mıktarı ııe 70 çuTaldan ibaret 
lınlnnınu• Te fıatler 5 ile 5,5 
koru, arRııada bnlunmn,tnr, 

Geçen 11neain bn tarihlerin
de iH bor11ya kiloıu 2,778 ku
ru,tan 171 çnTal ııra malı bak· 
la muımelHı kı&ydettirilmi,ti. 

Heyeti llmnmiy• noktai na-

mıl• tenik edılm•k ınretıl• tHbit maktadır. deTam etmekte olm111ı incir il· batta 11tı'ı olm•• T• fl1atlarda O hafta zarfında ••hrin muh· 
edilmHı memleket tıcareti ııa. Şu kadar Tar ki i•bu dar· ıı,ıarı tlserind• mlle11ir bnlna• da ehemmiyetli bir tlü,klialük telif 11mtleriı:deki künülerde 
mına .. yanı arzndnr. gonluıtun munkkat olcluırn T• maktaclu. ka1cleclllmi,tir. 

iohiıArın 1akın ı:ünlerie tekrar Her ıent 1U ııralarcla hmir Aıılıızlıtı bonada muhtelit 
HilAliahmerin faaliyeti Tazıfıl.ri 

hakkında halka müfit l.onferaoı· Palamutlarımz 
l:ıımir bouuına ıon halta 

içinde kaydettirilen palamut H· 

tışlaııaın nnı, miktar T• fiıtları 
bor1a bültenlerinden apğıclaki 

ıurette 91kllrllmı,tır: 

faaliyet• ~•ç•c•ği ıöylenmelı:- piya11ııncle huda tınrine mua- Tnıüteacldit kerr•ler llAn •illmit 
tedir. meleleu ba,Jp,ndığı halc111 bu .. ne Almanya tabdiclatı üzüm piyııuı lar Terilecektir. 

ZegttnyaJlartmız henliz Haalı ıatı,ıara tHaclfif ü.11\m fiatları fi zeri nele müea- ..... , .. , ........... - .. .. 

Geçen hafta bona ilAn tab- eclilemımelı:tıdir. ıir elma, n altı ıön içinde Çeşmede lnlihap 
talarınıla hemen benıen her gön lbnoat meniminla bitmHi· fiatların 2 lı:nru' kadar clü,me Çeşme knasile Alaçatı na· 

N •Tİ Miktar Aıgarl 

zeytınyağı Hlıtlıırıo" te11d!it nine ben üz Taklt yardır. Bu mü ıini intl\Ç eylımi•tir. I 
v hiyesinde be ediye intıhabı inti-

A zam! eJılmi• olmasına rağmen ıoo nanbetle T• hali hazır Taziye· Hafta aatışlarınııı Hyrinİ ber 
habatı devam etmektedir. Halk hafta içtnd• hiç bir muamele t• nazarın ba 11aeki incir re. n9hi ati ıiisteriyornz: kental hat 

Tırnak 1791 302 
fi" t 
430 olmamıttır. knlte11nin tamamll• 1artedllebi- Tarih Satış miktarı ÇUTal davul, zurnalarla ınubtelif eğlen 

Tıruaklı 2084. 28! 305 Geçen haftaki ırıtıe miktarı leoeği kanaati göıterilmekte l•ııdı 8/10/987 1309 celer tertip ederek tezahürat 
c pelıtli 52 273 273 ınnbtelir nnılerdıo l7ti070 kilo menim ıonuna kadar fıatlerln 5 c 10'5 yapmaktaııır Rey sandık'arının 

Kaba J.2~6 202 332 bulnnmn• Te fıatler nıTıoe giir• alAhalihi dnam edecejtine de 6 c 886 önleri hıııcahınç halkla doludur. 
• pelitli l'l 273 273 '2,,25 - 29,75 kıırıı' araeıocla te- kat'ı nuarlle lıaırıimaktaclır. 7 c 273 Bütün halk reylerini seve seve 
c eıki mal 133 225 24' halüf eylemi~ti. Fiatler menim iptıda11ndan 8 c 276 Cumhuriyet Aaık Fırkası nam· 

Rofoz 390 185 185 Gı9e• •~neııio bn hıttuında beri ayni THiyıtl mnhafa"a 9 c 1416 
K t . 800 205 205 y zaUerine fetmektedir. Çeşme aman ına bor1ayıı klloııı 22,035 lı:nru,tae etaekt• buhınma,tnr. Bo hal eküu 5205 
Yei~n 9097 6'10 kilo •ıra malı ze1tın1agı Cnbiaarııı mttbayeaya ba,ıama Yukarıda ıuııe1leilllmi11 gibi C H.F. Rtİ&i Lütfi bey intihap 

-· relki hafta utıt ıatııı teııcll tltirilmltti. Zaıtın ııadaıı Uırl ı•lmlt Y• l~ba mö menimin bir gok ciinlerind• mıntakalarıııı teftiı etmektedir 



ten1 JUlr' 

iin anlıtın HaJI] Sevi_n_ct_e...._n......___M_a __ teme Cazi Hz. nin 
1'26 

§ -~A:-; ~d>·e ~-ıro § •arsilyanın Su kasttan u. Lö nı Taiyet rafı ondan: = ~ ... - eye ,..._'7"1..r n:_Na u..b.i :Eesa~ = Sonrakı· Baıı· -Baştataıı 1 ıncisahiltd~ - Açık rttırm ile p ıay• 
'E .... .......... _.- E Fransa reisicumhuru Alber1 çanil• k aayri menkuHiıı "• - .:: Birinci Kısım - - " = :? Pariı, 10 (Radyo) - arailya bulunan otomobil •illyet kona· Lıbrun hazretlerine, flil!ojtu : •n•m nin EmirAlı 
§ " Ken4 lerinl Yıyip Kemirenler E dün aktam tarihioin en Utbit ğıoa doğru yolunda devam etti Paris nabi1 ıinden Arıf ogl Ah la 

1 v r... SeYişenler Var .... " f srOnünU sreçirdi. Memleketinin 2inden balk kra ID ö esiy• yara· Kendi toprağında yapılan tahtı taaarrufutıd1' b lan n ild 
: - 87 - E Fransaya dosUuğ'unu sretirmeğe landığını biJmiyerek onu alkır uikashn bizzat Fransayı da ma ıta tarla. 

dtkk t etmek imkAnına elde t· b cıklar v rdır ki yüzlerce yıldan g• en birınci kr l Afak andr m kta devam diyordu. Viliy•t temd r d n naticesi büfün ulh Gayri menkolön balo doğa 
ti. Kumarın , sonu ölüm olmıyan beri, minrlerinin üz.rinde ı ı ba:ıretlerınin hıi bir uık st kon ğını dolduran ask ri Y dostlarının Fr naa v Yugoslav· mnkl, mah lltıi, ıoka 1 mııo . 
bir intihar olduğunu keıfetmek yıp duran ayl öylece kalmıt kurbanı omaları memlek ti b ş• sı vil doktorl rla profeılSrler kr 1 ya dostlarıoan hissettikleri ele raaı: Emir lemin Gediı1 çayınnda 
te idi: mesele, par ıını oraya lardır. Uyuyan çöl ku:abaları. tanbnşa der n bir mateme gar· bazretlerıni muıyened sonra m[ bir kat dah rhrmışhr. M acar da11 •e 1a1la n mı dıgerl 
p ra mı koyduktan :onra, zehir Ama, b ilci biraz :sonra g bere· ketti. Meserr t •_lkışfarı ~sızın y pac k bir t•Y kalmadığını Bartunun ef h kral Aleksan Kara y rlu. 
içenin son deminı beklediği ıi ceğim . ., Ölüm kendi ölllmz h yret ve nefrete ınktl P etti Bır .. 1 d· kı . an orada bulu- darla bera~r Avrupamn uğra Ta dir olanan kıymet: Bi ri 
bi, bilyanın dönmeııni ıeyrct· k ndi ölümü lıile, pekaz insani çeyrek içinde sevınç bayraklım ıoy c 

1 erı zam d 
1 

ti yabileceği en cı bir :r.iyii.dır. yUa lira di eri 120 liradır. 
. . 1 n bü ü d" K nan ceneraller ıp oma ar v . b . t mekte idi Bilys 4 numaranın ol n bu muhıtte o kadar 1nanı matem t ll erıne r n u er o· ' I . d ö Bu ehm b d se mllnase etiyJe r hrmanın ynpılao11 ı yer, 

üzerinde durdu Kazanmıştı. maz bir birşey gibi görünüy ırdu ber, Doken zırbhl r Je torpitolar gazetecıl r tee1tllr erın tn g z zatı devlt:tlerine derin emp ta ün, ta t: 11 ll.934 t rilııfoe 
Kazanç onun için alika ve· k ndi kendini , o mubitin içine ve to rpito muhriplerındeo ve on yaı rını tut mamıı•ardır his erimi arzeder ve dost Fran m6 dıf par.ar gHnii ıaat U, bn-

rici bir şev olmadı. Fakat ya daf'etsiz gelmiş bir misa· denizaltı gemısınden mürekk p Kraliçe Bezansoda ~nm matkmine bütün Türk mil çoktan 16 hoçog dardır. 
kaybetmiş oısaydı. Bi: defa da· fir saydı. Uyumıyanlara go bir filo kralı gehren Do~ro•n~k ~ari~ 9 (~ A) - Yugoslavy~ n ı m·m: bir urette iştirak 1 - lşlın gayri menkulüa 
ha kazandı . Bir defa kaybetti linee? "Okuyanlar var. Ken· kruvazorüne tefakat etmışlerdır kralıçesı M rı Beıan~o.na ~uwa cuığini bildiririm. arttırma şartnaıu ı 11.10.193' 
Gene kırk doları vardı. Son dilerini yiyip kemirenler var. Suıkast haberı bu gemilerde svlat etmiştir. Kendmı ııhk~al Gazi M Kemal t rıhınden itlb ren 1108 nomara 
paroımm kumara yatırma (n• güzel tabiri) sevişenler yar" tarıfi nakabil bir b yecan ve den v li bidiscyı beber ver~ıt Londr 9 ( A A ) _ Kral ıl M rıern u icra dair .. ı in ma-
DlD acı zevkini de tatmak iı· BUtüa bu sessizliğin ar· teesıilr uyandırdı de oldugu• Fran ız R isicumburu M Löbrö· 11 o nomar nıd her eıf11 gö· 
&iyordu. Çoktanberi çıkmamıı dında müstakbel bayat titriyor Su k ati müteakip kra 'ı ham 1 ne, M. Bartunun ölümü mün ıe rebilm11i 1910 a91ktır. tllioda 

lan " ırmızıu nın fiıerinde pa· du Hiçbir şeyin kendi ken Tu·· tu·· n betile bır tazıyet telgr h çek- yaz ılı ol nlardı&n fazla maH'ım t 
nlar birikip duruyordu Bütün diıinden kurt ramıy-o cağı ku mıştır aloı k fıtıyenler, i bo ••tnameye 
kumarbazı rm gözlerini kendine durmuş beşeriyeti Tekrar es· S r Con Saymou Yugoslav n doıy nonıar ıil memnrı1•· 
çeken bu .,d lik" onu da teshir meğe b lıyan fü7.garla berabez ve Franınz sefaretine giderek tımlztı1 mHraoaat •tm lidlr. 
ediyordc; fakat ,,çift• i bırak· Çın şehrındeki Jeşlerın ko.tusu Mümtaz B. Bulgarİstn Ve Yuna- taziyetlerini bild1rmiştir. 2 - Arttırmay .. ı,tirl\k içi 
mak ona mücadel d•n kaçmak da geçti. Nefes alabilmek için k M. Bartonun Hayalı yakarıd yaz'lı kıym•tht yüzde 
ribt geliyor. Klapik gayret sarfına mecbur nistanda Tetk ·kıerde bulunaca Mösyö Bartho'nun bayatı yet İf lıet niıpetind pey Ttıya 

Çiften vazieçmedi, kırk do o do: ıç sıkıntısı gene baş ı ıyor Antuua, 8 ( P oda ılo) _ Iktt- az<lır. FıRtlar l\tauıtoha Birınoi hakkında bir kaç satır: millf bir b otanın temin t 01 k. 
lannı koydu. Kiyo b r halde da· du. Ö lüm düşüncesin ö ıüm ko tieat Vekiletı 'fiirk otısı tıı r ii:ı reşrın ~814; lkiııoi 'l'eşrin 28/6; M Lui Jan Fırmen Bartu 23 tuba t Ydi edil o ktir.(124.) 
ha ğltm•mit olacakta: On daki- knsundantfazla tahammülü var raportörü Kavaloı oı? l u i\1.ümı 7. lkınoı Rnonn 29/0 1/2; Mart Ağustos 1862 de cenubi Fran. S - lpotek aabıbi a laı ılch· 
ka ıonra. muakkak ki, onu bul- dı Bu koku ez li bır huzur al· b•r iki ny kadar d vnm fıd cek _9•4 ıada doğmuştur. Hukuk tahsı IArla dig r al d rlarm T" ırti· 
mas, imki11.11zdı; fakat belki tında bütün eüoyanın çılgınlığı· ol 0 l>ir t tk,k 1 ya batan• çık-1 Mısır li~i ~ordoda y pmış~ır. ~iiyük f k hakkı . sahiplerinin gayri 
h nüı. •akti vardı.. . 111 sakııyan ° d koru yavaş zavaş mıştır. Miim taz ho1 i.v.ınırde hır Piyan iki puan yiikı k açıl· bır dıplomat, m ruf bır e~ıp ve menkul üzerindeki b tarmı 

Şimdi son kozunu oynuyor hUkmü altına alıyor, rüzgar hiç 1kl giin kaMıktan ıonrn •ur ile mı f nt talep az oldoıta için müzikograftı. 1918 le Fransı:r. u uıdlt faiz "' maarara rlair 
du, hayat1mı. bir baıkaıının ha· ılık çalmadan esip duruvor v lt2e ıkhudi mınt•knsının rnii d vanı ~demiyerek 1 112 ı>ene akademisine aza 0.ldu . . ilk 0~ olan iddi larıoı itbn il n t riuin· 
yatını v bilbuıa bir baıkaıı· ay, demin içind bu ıunduğu buo tittiin m rkPzlorını dolaşa kadar dii~iik kapann11ftır. Hı- zırhğı 1?94 senesın.dcdır ~ır den iUb ren 1irmi glio içinde 
nın hayatını kumara veriyordu. bo~luiun öt tarafında bulutlar cak, Marm ra Te ({ıırıı clenız tii rınca 1' lrın 2119; 1 kınoi 'l'ee- çok kabmelerde n fıa, maarıf, evrakı ıııüıpitelerilı birllkt me-
Kiyoyu ele ••rditini biliyordu içine giriyordu ve her şey ka· tün uh larınıı gıde<tektır. Bu " • rın 2U3 1/2: Hııı•oı Kllnan22/ adliye ve hariciy~ nazırı ol~r~k mnriyetim\z bildirm Itri icap 
Bilyaye zincirleamif olan Kiyo ranlıklara tekrar gömülüyordu yahaıtan maknt 15 Nı an 1934 112; llunci ]{fmun 23/3; Şubat bulunmuştur. Meb u~ .n me~ı ~n· ıd r. Akil haldı hakları t pu 
idi. Ve kendinin de, haıkalan "Acaba bu bir rüya mı ? " tRrı hındı :Ankarada toplanmış 2:i/8. de Ver aymuahedes:nın raportor sic\ilile ttibi t ohnadıkça atı' 
nın. da h~ki~i .olan bilya ken· Fakat korkunç koku onu ha ı)lan tüliin kongr ılnie itt ıbaz Arpa fintları: lüğünU yapmıştır Briyan ve Pu· b deliuin paylatma mdan h rl~ 
dııı, Ki pık ıdı . Fakat gene yatın kucağına, gecenin ta içine olunan T Rfi iik Mili t Aho i Na. S Kanada g1trp mah, v nkare k binelerinde dliyc lırlnr. 
0
?dan . gözilnli ala.~nyor, fırlfthyor ve 0 gece karanlığında aınoe kftbn l tı (iıltın 2506 nom rah Birincl teı:ırin 23.10. 1/2, J.Jap · nazırı olarak bulunmuı, Şuh t· ;l - Göderilen ıtündt Mttır· 

bıç bır zamam yaıamıt ol- d d · b ı ·k k k Y f"i 

d w b. a emın u anı yanan so ek ıoıd n tüt ün alma kanonıınan ı 1 fkinoı kArı 0 Şahat 21. tan sonra Dumerge kabinesin mey ittir k edenler arttırma ugu gı ı yaııyarak, bao lA b ı - k · ı · 
d• dü .. .. bi t .. ı t 1_ m a arı, yagmurun aya ız e tıttkıkatrnı bızzat görmek u tii - lıan nıalı ı>ı· rınoi teıırm. lkınol da hariciye nazırı olmu,tur oartnanıeıinl okrımnş •• lü,;oml• 

un rucu r u an..,., ••atıız . ·ı· · k ld ı ·· · d ·· ·· > " 
h b· ı b k d rın 11 ınmış a ırım ar uzerın e tun muıtabıllterilo t mu <lır.k Edebi eserlerı, Mirabo, Danton, mıft\mdı armıt ,... bnolaı ı ta. •P o ı yaya a ıyor u. • b k k teşrin 21/6; lkinol t •rin • Bi. 

S t b. d kt K lil k htret n üyU toparla lar mey· ıbra9 maddelerioıizio b şında Nöf Termidar, Harp hatıralara mr.men kabul tml ad ve ktbftl 
aa ır • Çl ı: u P apa· d · · d rınoi kAno 21/9. 

d C b. d • · d&rt d ana g tırıyor u. bulouan tüıihıiin ıntişt11ri1 rimlzı ve eyahatnamelerdir. oloourll\r. nıyor u e ın yırmı o _ Sorıu Vaı _ Yula/: rn 
Jarı kalmııta. Dııarının havaıı • • • memnun edecek ~ekılde ioleome- Yolaf: L•plats 3 penı dii'· M. Borlunun Son S6zlerl 5 - .a. yin edileu zamandı 
b. h "b' ııne nezaret ıtm11ktir. K ••lcı . . Paris, 10 ( H. R) - Hariciye S"Yri menkul ü9 defa ba"°rrl• 

:r orman a•aıı ıı ı onu tes Al mUttilr. Kaaada mah ikınoı k§. M B th , ö ü 
kin etti. Sis OD birdekinden çok manyaya oglu Mümtaz hıyın tlitün pıya- • nazın • ar ou nun son s z dıkt o ıonra en çok arttıran& 
d b b f'ft 8 lk mazoa çok tanınmış kıymetli bir nan • • 0 bl\t 4.l 2-6 pene. No. 2 "Vahim bir ey değil, değil mi,, ihale dillr. Anca rttırmı 8 

ta Ha 
1 

i. ef i yakğl mudr yGağ- ithal Edilecek Enltiaya tütiiıı ekıperidır. Kendisi tüttin · Ka11ılda g rp malı blrınci t trin den ibaret olmu~tur. b deli moh mınen kıymetin yüzd• 
mış ı: er tara ıırıı am ı. e. A"t T 1• l\' f I I . 
c k ı w d · · 1 • 1 aıı ıasra ar çın oiiliik san'atinlo en irıc• noktl\ 22· No. 1 K n da mah birınoi rzz yirmi be,iui bolm veya aalı• 

aran ıgın an ne ıımıır erı .. • • • ' B t M d 
ne d iyik aiaçlannı görmem•k. Dovız Verılmesı Hakkın- l~rına kadar •akıftır. lkt11at Ve· teşrin 20 3 tilfn. er o iatıyeuı alRoaaına rnçbanı olan 
le beraber acı kokularını kokla. da Bir Kararnan1e kılf Oelal bcyefendıniu dı • - .. .. K rşıy kada ve 1 zoıird dıger alac klılar bulanap tı 
dıkça koyu yeıil ylpraklarını ta. memleket tUtUnctttüıtünü yalno Bayraklar Ya· pe . çok mil t r iai hulnaan he<lel bunlRrın o l{ayr i mın nl 

Al soya döYis omam idauıi' d t L· 1 l 1A d f{ il ı dil i ı ki laTvur diyordu. Kendı kendine: an aıup tt g ma um or. a• cBert .Mod• rnii torilerıne n • t m n e m' a ca rmın 
lı:ootrol oflılerln gönderdi~i bir 1 1 Mti ( ·d· •ıd• d f ı k 

u Kumarbaz kazanr Umidiyl• he. va Ol og o 'mtas bayuı bo rıya n ırı 1 lıiitlin 1 zıni r balkın 011 meomoou an az ay çı mazı 
T tamimde Almanyaya Tnko 9nla. h d y · ı t k ı k h 

yecan doyar denilmesi dı"kkate eeya attcın •• ette onanııtan moda oht• 1 ap a arın en ço arttır nın taa bödli baki 
oak emtia itha l fıtına ait tali B 1 Ankar 10 ( A.A ) - Yo&o•· d · lı l · 1 yık bir ıey ı Bu tıpkı, insanlar ve n gariıtan tütiiocnlügünii gel ıjtinı a ler Terır. kı\lm k Uzere rttırma on be 

eskrim şampiyonu olmak için dü· masraflar yeni lbraont5ı memle- tetkik etmek ~izere BolgRriAtıo l&TJ'& kralı Alekaandr hazrtttl• - Kınşıyaka • • elimiy• giin dRba ttmdit n on h•tinoi 
ketlerd yapılan naklıyat rnRıraf u 1 t .. d il 1 ı·lnin ftcl b1r ıurette vefatı do· .; okııJ?ı ... · u. 26 1 

ello ederler, demıg" e benzer ,, Te .ı. aRaa ı anıı ~on er ecel? gürıii ayni Halta yapılacak 
larilekomııynnlarnılgort"ilorıt u 1 k d H 1 b u H · kAI ti 1 • S ' . 9 {628) dedi. Fak t gecenin rakitli. ıuy enm le ır. o ınretle ıon layııi e ogun arloıy• Ti e arttırmada, beıl ı tatlf iltiyenin 
teri 19in döYiZ" ruh1atiy11i Yeril· J d bl 7' '7-XYJ:D 

ği, sisle beraber insanların Hee er ecne memlı etler• alli.mtti matem ol rak bayragı al oağıa roçbam olıuı dlg r 
b mttlnl bildirmektıdır. Hu knra· ı ttitii tb t ı S t l k Ev k ı il Utün tasalarını, bUtUn acı· 0 an n rsc mm aza ma yuıya indirmiş ·n ••birdeki 8 1 1 nl oakhların o gayri n ·o • 
larını da silip süpürmüı gibi idi. ra gör , kııntrol ofisleri handan 1tbeplori rsştırılmıt Ti tiitiin- muhtelif mebaoide bulanan bay· Gözt ıuıcl A bdlilezel p a t min t1dilmit al oakları nıoo· 
H lbuki u:ıaklarda y ylım ateşi böyle ithal edil c k emtt1a heıl 1· terimizin hangi bakımdan blma- rakl r hamilen kaldnılmı~tır: sok k ( 3 ) nomıtrnh ye tram· mııond n fazlaya çıkma şartile, 
i itiliyordu ''Kur una dı'zm gwe lerine ıt dliviz rubıaliyılerinden yıleri IAzımgel dlgl .Mümh,z be· d J 

1 
. 

2 1 k k r en r.ok arttır na ibal edılir. 
D büri b" ı d cf b y ca l ıını ( a · ı a nı sa e- ~ 

g ne b şl dılnr.,, m ia Hır oatçı memleketlerde yin er c~gi 1' pord n anlaşıla · iger 'n te ır r e a Bliyle bir bedel ld• edilm zı 
t j ti k dil kt dl ye g yl't lı Y d r b iiyiik bir b h · K iyoyu düşünmcmeğe çah· 1 pılao ,..., ithal dil c k ımtı oaktır. m •m f r • mı e r. lbale 1apılamaz n ıatı talebi 

şarak bahçeden çıkıp yürümeğe ile dojtrudan doğruya alıikadar Dıf Hububat Piyasaları 9e ile bir ,,r jı haTi bir lınne dli er. 

başl dı. Ağaçlar nadirleşmeğe olan ruk rdakl tali masraflar Vtanlp•g, 1/10/193': • lloter Teftifl8'rl aatıhkhr. 'J'aliplerin büyük k r · 6 _ Gayri m nkul kendi&inc 
baş1amişh bile. Birdınbirc,duran i9İn dahi, ba masraflar emtia Buğday 1/8 ıeot kadar dilşük Miiddeinm mf maayioi Zühtü dıçalı han hirıııol katta 38 na · ihale olııııan kımıo derhal ny 

i in Ustünde, ayın mat ııığı tıatlarına da il bnlunmadıkları 09ılmı' n ihrnoat için fazla ta• bey noterlırdı 1•pmakta olduğu marlt.lı yazılı rıeye ,.. yahut ıu z. nrilen mllblet içinde parayı 
eşy yı aydınl hverbi. Klapik ba- takclir<le, döYiz ınüsa de 1 ıtaıın lep olmaması dolayıılle flyutlar teftişlerini bltirmlt Tt lıo ha· ktir ban y• miiıaoaatlari. " rm~z • ihale kar rı r aho ln· 

101 kaldırdı . Ay, hareketsiz meıondurlar. dtitmti tür. Garbt Kanad mah· 1 ı1tu bir rapor h zırlamıştır. 7 • 9 · 11 ldS <608> narak kerıdiılnien nnl en ük .. 
bulutların bir yırtığından fırla r ;a- eulU ÖD 255,000,000 • 265,000,000 ıek t klifte bnhınan kimle Rrzet. 
yıvermiş, yı l dızlarla dolu, bir göl ÇClcuk Hastahklan ı boşcl araıınd olacngı hakkındaki hedoll• alm ğa r zı 
giei koyu ve şeffak kocaman ~1ütehassısı hoıu t tahminle dolayııile faali- o ı • r zı olmaz " ya 
bir delığ doğru yavaş yav yet pek Rzdır. Brı· 6iiı.1tol te ı bolunmRZl'IA lı men on btı~ giin 
ilerliyordu Oıttikçc f zlal an Doktor Knp nı' az aabit ""• S/S ıent ~ arttırmay çı arılıp 
ışığı bütün bu kapalı t:vlere, Aı· A dli.iik oloıa,ıur. Fiatl r: (80,el- Istanbulun En Temiz En Lüks •n çok arttırnna ıh l dıfir.lki 
ehrin tam Y lnızhğına • sanki aA de nnt itibarile), ılıale rHında ı fark T0 geç n 
yın kendi h vası bu ani sessiz- ı . ~ Birınoi Te,rln 81, Birlnoi J(A Ve Ucuz Ole)İdİr giiu l tı i için y ii zd he ten heıaıı 
k İç i nde birdenbire g lip yer· noo 82; Mayı 87, Ynltıf: Birinci 13 I . l"J B d B 1 J olanaoıık faız " dı ~er z ın rlar 

J f k ütün zmır ı er ura a u uşur ar .. şmiş gıbi • ev alarz bir Tirinoi T ~rin 41 ö/8: Birinoı 1 1 1 M mArı •a ayı ıoa biikıııe lı lCet k J mak &ı z ın h H lb k llrnnıetgablarıoı Birinci ıoak Ye soeak akar ıuyo, hao10 u Ü( a arı ar ,., 
a l veriyordu. a u i bu ölU KAnao 40 3/4; May11 417/8 Ça,... Balioe ıuı zır g iizel manzaraıu ile fetaobulun •n ıniınli otel.i •neıuuriyeliınizoe ahoıdan t lı ıl 

Y ld d k b · · d Kordonda Tayyare Hinem"sı d 1.,1 . , , I 1 1 ız e orununu erısın e ar: > rınci Teorin 57 118: Hl- Bri toldur. lıtirabst etmek ıstıyenlır behemehal hu ote ı o orınr. ~ <.ld {133) 
· 1 d Bütü b civarında 222 Numaralı eve ınsan ar yaşıyor u, n u rinoi Kan n 58: Mayı 61 1/2. torcilı ederler. Kıymet • e v fı ", ı ırma 
in nlar uyuyorlar ve uyku 'ıı kletmiştlr. H etalRrını e . Arp : Bırinoı' T·•rı· n 51 "'ı/S,· Bı- Mlisteclrl: Kırk: aeoeilenberi oteloilik yap " teoriibeli t · ı 

"" ' r n ıne11 e TBZIJel T 1 1 \ 1 ırı d1t nun şüphel r verici hayatı da ki 1 gibi ikinci Beyler ıoka- rinoi J{an n 53: Mıı•t1 5ıi ııo. lzınırin çok i11 tanıdıltı aabık Aıkert oteli nıii teciri Umer k d 
d .ı "' • yn · arı a rôu ril n m \ ıl ı l /l l j 

bu batmış ebrin metrüklüğü ı? ırı 84 .Nomnralı mo ye- Londra, 1. 10 JIJ34: I.Jillfii beydir. 934 t r ihincl Menemen i et.ı uııı · 
ile pak gu··· el uyuşuyordu, çünki oehnne ınde kabot eder. B Dı.kkat.· Brı·stol 

.. E . T 1 f 3053 ogdııy: Vadeli ıit tiatlerı murlugu oda ınd i•bu ılıin vı 
0 da adeta başka bı"r yıldızın vın e e onu: 

'" T 1 5342 sabit a9ıhnıt T• aattoıların 9e gö terilen arttırma artnameai 
hayatı idi. "Binbir gece masal ıu unyeneb 

116 
e efonu: kfnm11i ilzerjne yükulmittlr. <lalııhndı 1atılao gı ilı\n olnuur. 

larında uyuyanlarla do'.u kasa H: 
3 

<
25

) Flatlar Hilam, fakat mnamılt 4318 (626) 



Makine Ve Jnıaatı Bahriye Matehauııı 

ETUP UEllAL 
Makine lmalftthanesi 

Halimaıta Qarşııı Numara 60 

M üe11ıesemi n 
mamulatı 

olarak 

:1.4 
adet makine 

Izmirde 
faaliyettedir. 

Ali.kadarla -
rm bo makine· 
lerm faaliyet 
tarzları baklonda malfım11t "imalarım tauiye ederuı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l allıane Ve Un IJellrmenlerl 

lçin hilomom Rli\t •e ~de•at imal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozgen Bilumum !Hnlz ltlerl 
Her boyda ve her kovnt- Dorbinler, tnlombalar ve 

teıieatı mihanikiye Hamtör T 

te her citıı mahrukat iizerine v~nçler ve aah ı,ler dernbte 
ve kabol ttdlllr. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

'l'elefoa 2264 
Mefruşata müteallik en ıon moda dö,•melik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, ciblolik VA perdelik tüller, 
bHlr ıtor 1'e keten perdeler, bro11z koıniz, çoook ar!lbaları 
ve undalyeleri, fabl\n, otomobil, masa muşambaları 
saire bu1unor. 

l••lr - Yol Be4eıtan ••· 29 
1~ - 26 (323) 

En ıon ıiıtem mide, kının, baıtırsak, böbrek n do~um 

neticeıl Jüznm göl'terilen pilotlu, piJotsnz kançuk konalar, 
kaaık bagları, döztabanlar için taban kor1aları gayri tabii 
doğan çoookların vücutlarındRki igrıhkleri doRroltma ci
hazları, kemik hR8talıklRrı netıoeAı husule gelen kambnr
Jukları dogroltmak içın konalar ve kendi lbtır11ımız o lan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalışına esna ıncJa hr-

layao kürek kemiklerinin gayri tabiile~meaine ml\ni olmak 
içın korealar. 

1 Urktgenln gegdne mi1eul11esl ve eser/erile ralbet ve 
itimat kazanan aun 't aza dmıl ve mateh08sı8l 

Fahri Blza 
Hey tarafından yap11&r 

Kabul Hallan: 10 ita 12,SO ö~leden ıoııra 1( - 16 ya 
kadar. 

Adre• : lzmlr Kayma/ram Nihat bey caddeal No. 20 
13-20 (355) s 7 

METILLUI 
Lambalarına tercih 
edenler bl9 bir za
mRn aldanmamıt· 

lardır. 

Çünki: 
Emıalln• naza

ran ıarfiyah az 

•••I• hol 1eı&ue 
lambadır. 

Her bayiden 
araymıs 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

Yeni Aın• 

PLATT 
Makina l!"abrikaaının 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

1 Qrkıge umumi Acenteat 

G. D. GIRAS 
IZMIR ISTANBUL 

Yeni Manifatorae11ıu· çıu~ısı Saffet 
11okagı .N o. 3 1 elP/ttn No. 2413 

P. K. No. 234 

Atıır elt-ııdı c•ddeai 
Bak11r hanı 

Posta kntoıu : 4.16 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• IL.A.C 

~ 

Bamcai ?f a.zJıet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşdnrak Büyiik 8ı.lepciottlu ban kıtr~ıı:ıınrla 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• J '• •,. ' ' ./ " ~ r '!..' • 

'l'emi•ltk! .. Sılılıat!. Gazellik!. 
ı,te Hadyolloin Hediyelerı 

Dalma Radgolln her zaman Radgalln kullanınız. Dtılerl 
inci gibi yapar. RadgoUn dlf macunlarının lnclaldlr. ,... ~ 

••lıterem Doktorlarımı•• 
Adenit iktidar, e'rlıdiırdekl anıumt •afiyete 

Karıı maeuır bir lldç 

HOBftOBlN 
Tabletleri fennin en ıon nazariyelerine tnflkan ihzar 

edilen bn çok f"ydah miiıtahzar hakkmda fazla izahat Tt 
meccanen nümone almak lıtiyeo doktor beyler İltanbolda 
Karaköyde Zülfarııı ıokatmda ( 1'1 ) •nmara•a 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
'l'ıbbt möıtahaarat tirkıtiae mıktopla lütfen müracaat 

edebilirler. 6-26 (673) H 8 

elektrik malzeme ~ 

~=:t:~~~=.~:~ ro OEBB.&B ZADE • 

TELEFON 33321 Yorgancı Muharrem 
Manisa Belediyesinden: 

BeleJiye intıbabı için 10 ve 11 1'e 13 Tıtrinievvıl 98& ta 

rihiode reylerin kabol edileceı~ T• her mahalle mtintehlpltrinin 

meıkdr tarihlerde her gün Hat 8 den 12 ye T• 18 tıa 18 e ka

dar belediye dairHlndeki intihap aaloauaa ıılırek ulondakl Hn· 

dığa n1 Tarakalarını atmaları Te 18/10/93( tarihine raıtlıyırn 
camart11l gtiati ıaat 18 den ıonra re7 yarakalarıaı• kabul ec1ıl 
mirMoti Uln olunur. 7. 8. 10. 11, ( 607 ) • 

Usta llalıdumları 
HlıariJnll Yorgancılar çarıısı No. 7 - 1) - il 

TELEFON: 3711 IZMIR 
Ko,töyü pamak ve yün ile her model üzerine el 1'e ma. 

kine d\kit1er ıoo moda fantazi yorganlar ye karyola takım· 
ları, ıüı yaatıkları f't tefırroatı, .kordonlu yataklar, tül ol · 
binlikler kadife T• kuma' tlzerlne farbalaboı Tt gtl•etllk 
perdeler, kanape ·1aadal7e kılıfları, 'ark oda takımları Te 
nlre mağaıamııda imal ecUlditlndın uca• fi7atıa tedarik 
ıdebllinlnls. Toptan •• ptrakındı ılparlt kabal Ur. 
Pamak tl•rlnı de 1 pılır. 'l-18 ('' 

Sahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAH PLAKLAR LiSTESi 
M ÜK f H ~ URli~'l'Tf ~ BF.V 

Yıldız lurküım 

Ay Doğdn HKtmadımı 
KJJAR~fi:T ŞÜKRÜ RRY 

Suzinak 'lakıııw. n.Jaroetıe 

H iizırnı 'J.'Rksiru Klarnetle 
RUHAT HANIM 

Şen })uı.JaaklarıJakı .Htrndeler 

Hiizam Şukı. Mıaraln Gesindir 
REYYAN HANIM 

Kelebek. Howl>• 

Bahar Qiçeı?i 
~RVP.f R A NTl\l -----------------Karcı gar :-Jarkı. Hayın Helll Aldattın 

Aman Aman Sarı Kız 

\IU~TAFA RRV 

Hüı&yru ~arkı . Lebımde .Açarken 

Oiigıtiimılen Kaçıp Oıttin 
~ fi~ n r M )ı~ R A N J \f 

Hen A1tlarke11 
~nn11:vrJA RKDRIVF. HANT\[ 

Huııenı ~arkı. tMrdümd.- ~""' 
Aldı Rölbölüm Var .. 

"Ana Sütünün Aynıdır" 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Bar Yel'4e .&raJ'ı•ı• 
Depoı1u : Hüldimıt kart11md" şekerci Ali Galip 

Sfi:VIM paMtaban .. inde. 

B 

Hatip Oü. Esa 
DahlU Hastalıklar 

Matehauısı 
Haıtalarrnı Her gün O~leden 
ıonra Beyler - Hacı lınam · 

lar ıokagında 
No. Ut • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

(10 ) 8.7 

Dre Ali Rıza 
Doıum Va Cerrahi Kadın 
Hastahklan lütahasıısı 

Baştorak Kestelli cadde
ıinde 62 numaralı moayene
hanealnde her gön ıaat 8 ten 
ıonra haıta1arını kabul eder. 

Telefon: 2987 
8 7 .1... (M8) 

12-26 (468) B 3 

Göz Tabibi 

Lüttü Kır~ar 
Memleket haataneal giil 

lıaatalıkları mateluu8ıaı: 

lkinoi Heyler sokağı No. 6 

Telef on: 8055 
s. '1 ,,,6 

,.--~ ......... ______ .. 
Doktor 

Kemal Şa~i 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mateluıuıaı 

Mnayenehane Birinci B• 
fer ıokajtı nomara 86 Te 
fon 8956 
Evi Karantina tramvay 

deel karakol kar,ııında .No. 
Telefon No. 



f'elll A11r 

. 

Ir,;aı . Pazarında Azizler Sokağında 
-----ma . 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

il 

MUllA.BA.IA. 



Sahife 12 Yeni Aıır 

Fratelli Sperco 
Acentası 

If. v. 
W. I'. B. Van Der 

Zee & Co. 

Olivier Ve Şü. 1 JADRANSKA 
LJMJ1E1 PLOVIDBA D. D. Susak 

Royale Neerlandala 
Kumpanyaaı 

OERES Tapurn 8 terini•Y· 

•eldı Hoıterdam A mıte!dam ·n 
Jhmhuıga hareket cdecf"ktir· 

AGAMEMNON •llpuru el
ye m limarıımııda olop on teş 

riııiPvvclcle doJ?ra A nvcr Ta 

Hııınlınıca lıarekPt ed cektir. 

1\1 A~TAOAS v.ıpnra elyevm 
lımıuıımızda olup 14 teşriniev

n~lılA 11 n nı ba rga ha re ket ede 

Cl'ldır. 

H EH I{ UlıE::; vapnru yirmi 
trşı ıuıcvvelden yırıııi iiç tf'şri· 

Jllf\H~le kadıır do~ru A~ V EH~ 
l?OT EH D .A .l\1 .A 1\J ~TEHD.A 1\1 
ve HAMBURO içın hamule 
alacaktır. 

'l'HfTON vapuru v:ıpıırn 22 
l~~rınie•nlden 23 lt>~rınieTvele 

kıulıtr Arıveu, Rotlerılam, Aını· 

ter dam TO Haıu burg için yiik 
alacaktır. 

ULYS~ES vapnru yirmi 

dok uz te~riııieTvoldo iiç te,ri

niuniye kadar do~ru A NV EH8 
Te A.MSTRRDAM için yiik 
alacaktır. 

Svenaka Orient Linlen 
BJ,ALAND motörü 18 terini 

eanide beklenmekte olup ROT 

TEHDAM, HAMHURG, KO

PENHAffE, DAN~rzto, GD\' 

Deutsche Leuante Ltnte 
AMMON Ypnrtı 24 birinoi 

teşrinde bekleniyor. 27 birinci 

teşrine kadar ANVERS, ROT
TERD A :\1, BAM RURG ve 
RREM RN'e viik alncaktır. 

FRl RSLA ND vapnrn halen 

limanımızda olup 14 1 inci 

teşrine kadar ANVEH.,.', ROT-

ERDAl\l HA 't BUHG ve BHE 

MEN limanlarına lıamııle ala-

crıktır 

ALAYA vnpnıu 22 hiıinc 

ttşrıııde lıekl niyor. 27 hirirıcı 

t.-,rine kadar An urtı, Hot ter 

<lam, B a ın ha rg ve Brenurn için 
yük alacl\ktır. 

A~UOHA v:ıpnru 2 bırınci 

tel;'rine lıeklenıyor . .A~ V EH.S ve 

Haınlmrgtarı yiik çıkınacaktH. 

TUKBfNOE~ Yapııru bflt 

ikinci · te,ri nde heklıniyor. 9 
ikinci teşri ne kadar A nverıa, 

H.otterdam, Hanıborg T• Hremen 
için yük alAcaktır. 

Armemenl H. Schuldt 
NOHBURO Taparu yirmı 

hirincı t~şrınue bekleniyor. 

Haoıulf'8tni t;ıkarıp A ~ VltH.S 

HOT'l'ERDA~l ve HAM BURG 
limanlarına bnmııle nlııcaktır. 

A RM RN'l'E D/S A/S 
S P RN 81\ 1·.I., l.J X - OSJ~O 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman ltnes Ltd. 
1 ahmil için bekientlen 

11apurlar 
londru. Hattı 

D HS'I'HO vapııru 4. lıirinci 

f(işrirıclfl ]Jondrn ve HaH'e 

TI-1 U lt$0 Yapurn 1 :.>. birinci 
h\rioda Hııll'e 

PA U Lf ~ E v:ıpıırıı H birincı 
t~şrındA Lon lraya. 

8TOH.K vapuru 21 birinci 
te rıııde J~oıııl rt\ya. 

llverpool Hattı · 
EG • J' 1'1 A~ •apurn 1 l birincı 

leşrırııle f,ıvorpol ve Olaekova 
IıltSBIA!I··; vapuıu 25 bırincı 

teşrı ndft }Jı verpol ve O lukova 

1 nhllue için beklenilen 
vapurlar 

THUJ<SO vaparn on birinoi 

te~rinde A rum tt, Hu 11 ve Lon • 
clradan. 

LE8HIAX v"puın on birinci 

lflŞ r ınde Iıı v~ı pu"I 
Jırn. 

DAOO upnrn 

tınde .öııvcıs, Hnıt 

(lan 

,._. S'f'an1ta-

ay nibaye 

u Londra· 

DPutche Levaııte llnle 
THO.J ,\ vapuıu yeılı bırinci 

·t O t 8AH.Dl~TA nıotiirii 11 1 ci ~ A O TEBOHG ve SKAND lı- tAşrıııdtt Br~ıntııı, Han hurg Te 
.NA V y A limanları için yii k ttşrinde hek leniyol'. ~ oı uç A ıı vıHRtP.rı. 

wanlarınn viik alncakrır 
?\01': Viirnt hnihlori ve Ta alacaktır. 

ARMEMEN1 DEPPE VA LAND Tapnrn on ıekb: 

te~rırıievYeld e iieklenmekte olap 

llo!?rn Donkerk,Uotterdanı,Ham -

l~Y8 v1tpıırıı :lS lıırincı pıırlurırı l!'lll•lon iiz~rıııe mes'u· 

te,rinde heklPnıyoı. A~VEH~ lır••I kalıı:I fl<hlııwı 
Direkt ic;ırı yiik nlsır.:ıkrıı 

hnr2 Copenlıage, Dantzig, Goto- 1 HE EXPOR1 SJ EAMSHJP 
hor!! TA l!kırnflinayya limanları 

lURPURA1JON için lrnmn le alıı cn k fır. 
GOTLAND moWrii 3 teı,· 

rini anide HOTTEHDAM,H A 1\1 · 
JHJHO OOPJtNH.AOE DANT· 
ZIO GDYNIA GOTEHEHG Ye 
J~OA~ DiN A VY A limanları 
içııı yükalacaktır. 

EXILO~A ~apnrıı fı t ııırn 
tAşrinclA hPklorı)loı ~EV \'OHI\ 
NOSTO~ Vı• Fi LA l>ELFJ \1 r\ 
ıçırı yiik nlaP11fitır 

EXl\lOU'l'H Vnpnııı 17 1 cı 
teşrınue helrnnıpır. ~ FV YOB ((, 
BO "TON ·ve Fi L,\ D l•:LF 1 ~ . .\ Service Maritlm Roumaln 

.'\LBA JULI A Vaparn orı ıçın yiik al:ıcalaır. 
ıeki7. teşrınievvlede gelecak EXOEIJSI OR •np 'rn ytıdı 
Te ay11i giind~ l\IAI./l A ıkırıcı !eşrınde hekleıııyor. ~tıY 

RA HOnLONE .l\l A RSlLY A. ve york, Bo tcırı 'fe Fılndclll\ n içııı 
OENOV A'ya har.,ket ed('cektir. yiik ıılııcnktır. 

:rolcn ve hamule knbal eder. JOHNS10N lJNE LJMJ1 ED 
İlandaki hareket tarihlerinclc- QEH~ .l\lOHE Vllpuı ıı 

ki det?işikliklerden acenta mes'n· Oıı üç hırirıcı ıe~rırıdtı 

liyet kabul etmez. heklenıyor.Yıikiinii ı:ılrnrılıktıtıı 
Fazla tafsilat için lkinoi Kor- sonra Bnq,:-ıts, Vunll ve KiiRtC•ıc rı 

donda 1'ahnıil Tahliye Şirketi Oalaç Salina ve brııilA İ(/ln siik 
bınası arkasında FHATELLI 

1 
k' 

Sl>EROO l · ı.· .. t a aoa tır. 
acenteıı;:;ıne murar.aa . J JJfJO S'lT\J\1 

edilmesi rica olunur. OAND AN PAO • tı 
Telefon: 2004-2005 SBlP .A ... 'D HAII,wAY Olm.:; 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Lıverpnl, l\lontr.,al, St. .John 

ve Halifaks huıki le l{ A ~ A)) A 
nm tekmil ~ehırleri T tt traı 11at

lnntik vnpurll rla ,iıııenılıterler 
arasında 111 ii ıettı·p l"'feı l<'I'. 

Vurut ııırılılorı vo vııpıırh•rııı 
ısimlerı üzerıırn ıumrnlıyot kalıul 
eJilıne~. 

Saç los~onu 

Koınojen 
Kanzu 

l\Apekl eı ı 1/.sltt ve 

p;nçla rı lıı-elı>ft'l'~lc cWk ıil~ 

ıut·tııno ıııaııı olur. 

l{ıııızıık HllÇ lo~yonu 

IJliİlllA81lfı•rı ~İbl Yl'J~lı 

d~Jtıldır Tı>ııırı knt'i ve 
rayı lıa~ı ıaıı t lıı r los
yoıııJ ıı r. 

1~anınnııs eczaha· 
nelerden ve parf ü
n1üri nıa ğazalar

ında n ara)' ınız. 
(!1!J3) 

lımlr, Pire 1 rtyute ve Suaak 
için muntazam ha/talık Poatası 

Se1ahatın müddeti İzmir 
Triyeıte 6,112 gündür 

Her pazartesi giinii moTaııa 
lat ederek çarş"mba giinlcri ö~
leyin hareket edecektir. 

İlk hareketler : 
10 TeırinieTnlde : Hl~d 
17 Teorinia.,.nlcle: St RBIN 
24 'l'eşrinievvelde Beogr&t 
31 > IUJRD 
DİKKAT: Yıtparlar ça.rşaın 

ha giinü sabah yiik alnııyaeak
lnrdır. 

Garbi Akdeniz Hattı 
(1fT1'A Dl Rl~RGAMO va· 

pnru ~O evllıl ABat 18 ele 1\lıılta, 
.MnrRilya, Oenova, Napoli, LiTor
no,Mesaina, Oatant\ ve Palernıoya 
hareket edecektir. 

Pire n Triyeste yolcular için 
fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Yolcn ve navlun için taf,ilat 
J. PUSSf OU acentesine müm 
cnat ediniz 

Kordonda Cemal Oendeli ban 
~o. 13/U 

(1S9) Telefon : 2548 

A lmanyaııın Türbıngen darül· 
füuunn Tıp fakülteıi 

muavınlerinden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıkları nıütehassısı 

!\.l 011yf'!11ebRneıııı111 Bı rıncı 
Heyler sokagı ( Elharnra si 
nernıu11 nı kasıııda ) 55 numa
raya nnkletmıştır. ( 1115) h 3 

·-.-:~. (' . : ; . ·~ '.. . 

• eza a esı 

üstahzeratı 

~ 

lzmirin IJ'l Suları 

1,5 Derecelik Su 
(Koç Taş) 

Sat1' merkezı: Haşturak camii &!tında numara 
(20) tel fon (2967). iınyni v bakteriyolojı 

reıwi raporları haızdir. 

BKŞ 
mabıul (Ihlamur) 

çiçej?i geldi. Geçım ıene çok rağ
bet görmesinden öttirü meYcudu 
kalmıyan lıusosi paketlerimizin 
i hzarrna ba,ıanmıştır. Diikl..Anın
da utmak iizer1t bizdeu paket 
alan Hnaf ihtiyaçlarını temin 
etıinler. Çünkü rekolte geçen 
11neye nRZaran azdır. Paketler 
5, 10 knrnttnr. Karadeniz malı 

S 1 tozunan zarif ku· a ep taları yalnız 15 

korattnr. Toptan alanlara iı. 
konto yapılır. 

işi ldak Buıa,ık Te 

cila toza 
emuline faik Ta daha nooz 

olmaaına rağmen iki türlü hizmet if" eder. 

Asker markalı hakikf flit, 1!,ayda, Kilsekt, Atili\, Rlak 
Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapl\lı kotaları ,. 

Dökmt!sinin Jitreai yalnız 100 ktırnştar. 

ARTI• koınaş hoya1Arımu:ın tecröb~sini yapınıyıın 
madı 15 knrıışla nmgini atmış ipekli paoı 

yünlü elbisolorini~i istediğiniz renkte boyarsınız. 

Ueıırni rahı1atoameyl haiz LEYLEK markala rastık saQ 
aım ihtiyacı olanlara tavaiye ederız. Ksnaf için toptan satış 
kezi depomuzdur. 

Turan toTnlet sabunu ECE Tim toza, Kaol llras!o, pire t 
kıtrpıt, çny, kına, sııkız, diş macunları, kıılcao, kolonya, koli', 

kal, demır hindi, limon toza, her nevi a it, tastikten maş r1I 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, 9nmaşır için aoda, fd 
leke tozu, sabun tozu, lüks .-ııhnnn, fare zebiri v.s. 

TELEFON' : 3882 

B.A.::K: ~ELE 
Kemal Kamil Beye 

- Tanzılat arabaları tamira
tı için ınuktezi 430 ti ra 50 ku· 
rnşlnk mahtelif oıYata, Tida, 
çivı T• mangarıezli lamarina 23/ 
10/9:~4 te ısat 16 da açık mii· 
uııkRla ile alınacaktır. 1'alıplırin 
wartnameyı göruı k üzere ba., ka· 
lıplir,e n ıuünakaıaya i~tuak 

ıdeceklerin de ı<Syhmen gün n 
ıaatte belt>c1ıye encümınıne mii
racantları. :rn-11 4131 (504) 

N. V. W. lf. Hnnrı Varı Her 

Zee & Oo. 
Hırıncı Kordon Telefon No. 

Hilaliahmer 
s ın den: 

Merkezi Umumi-, 

-=- g 

Her ya~takimiz ıçın kıymetlı 

uçlar kepeklenır, dökülür. Ktpek 

91plak kRlsoıtk dıye üzi.ilmıyiuiz. 

FEN 

2007 - 2008 

bir ziııoltır. İyi bRkılman.uş 
zail olmaz ıannetmeyıı1 haşıuı 

Bu gı bı arızaları ğidermık ça
rı lerı nı halmu,tnr. 

Ferit Saç Suyu 
l şto fennin yegaee hıuikA i lıu 

iJılçra toplanmıttır. 

Haşkn ilAçtun memnun olmı · 

yanlnrn tav ıyen F.ERl11 SA<) suyu 
kallanıunlar. 

llk giind~ kepık gider. Saçlar 
kuTntlenir. 

M. DEPO 
S. FERiT 

SIFA ECZANESi 

.Eıkıfthır amharınıla; muhtelit ıomun anahtarluı iin .,.. 
hnıkı gıhi demircı edevatı; •reler, pafta tRkımları çekıçler, tor
ııoYıdalar, makkap ıar, kaınpu güny• n sair• tın11eoi ta~ıınları 
13 .,.. 14. 1'eı;ııiuıeYnl.ie. 

Bakır Jnha n boralar çubuk, lıvba n koY&• bılind• prinç. 
ler, mabtılit vtomobil fenerleri n Jebim JAmbaları 16 1'•trint
nulde. 

llalaı Ye ayarlı kı&lay, muhtelit fıber kalll\01 uaita tezgAb 
kayı~ı, tel ba ' aılar Ye ııtın 18 1'tırinınnl 934 tarihinde Htıla
<:altından talıpltrın E~kıtehird• eatıt kom11youuua wiiracaatıarı 
ııau olunur. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Mnlrnr. vo .l!'nbriknsı: lzmircle Hulkapınnıdsdır 

Yerli Pamuğundan At, 1 aygare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve leylak Markalarım lıa vı her ııovi Knbot bezi 
ımal eyl~ınekte olup malları A vrapanın ayni tip memm

catırıa iniktir. 

Telefon· :tıo. 2211ve3087 
Telgraf adresi: BaJ'r&k lzm.lr 

(H 1) 

Erkek - Size •czao ıKırual Kimil beyin (Gönül) kolonf,/ 

takdim edebilir miyimtl ,ı 

Kiiçök hanım - Çok meral, Kemal KG.mil h•Y" HilAl eo••, 
n11inde Bahar çiçeği, Altın roya, Y:ııemin, l!,ulya kok0 

i9indun hanımlara (Gönül) de nrlyormn'. 

Erkek - Şo yeni yaptığı Gönitl kolonyasını mı'1 1 
Küçük Hanım - Rvıt .• Gönülde öyl• aebbar bir koko 

6tl 
fiisunkAr •• hayali hir ze'f'k Ti zarafet var ki ... VelLaııl b 
gıoıklayıcı neler nr bir bılsııniz •• 

!MU el 

lzmir Sahil Sıhhiye Merkel 
Baştababetinden: 

.Merkez için iki yüı tınekı benzin n Urla tnb ffnzh•"" 

t11lim elli teneke benzin ile on iki teneke mRkina yacı a9ık -

nakaıaya konnlmnttnr. Taliplerin tartnamıyi görmek için b•''ı 
mt1aaka1aya iştirak edeoıklerin de teminat akçelerile Tı~rlfll 
nlln 27 inoi Oomartttl (ltlnii 1aat on bette Pıuaportta nhıl 

hi1e mtorkeaiodeki komiıyona mti raoaatları. 7, 11, 16, ~~ 
,178 ( 6 


