
BeledlJe J·ı alllllmaltma. 

~ hem vazifen, hem 
-hakkındır. 

••~l111ln• alt U«J intiba: Bir ilan• ,., v•IJOI' • ıntta..p •lnaHbetlfl• tezahUr• • Latife Bekir Hanım nublll elJlu,or 

tepler 1 Belediye seçimi başladı "Türkiye,, 
B · nden itibaren 

erslere başladı 
intihap 1 

Büyük bir alaka 
ile devam ediyor 

Şehrimit:dtAri helediJe meclW 
intihabı lııaiinden itlharen en ı.. 
raretli dewetine sinli. Ba ...... 
tan itH.anm lstaahal tehir hadat
lan dahilinde OD b•da ~ler &• 

tıbm,a hqlaadı. 
~9Uıe dla fehrimbde 

Saat 
Ti· 

[ kk!f Je5foiu :ı "Bütün devletlerin 
Liselilerin müraca- itimadını haizdir,, 
ah kabul edilmedi 

Ankara, 1 (Telefonla) - Anka 
ra liaetinia mezuniyet imtihanın • 
da bir der.ten ikmale kalanlardan 
7İrini talebe Maarif V ekiletine bir 
i.ticla ile mütacaat etmiflerdi. Ve 
lr&let baalarm İltekleriaia ia'afma 
imlda olmadıiı cnalnm ftl'IDit -
ti. Ba talebeler ha eabah Maarif 
Velrlleti talim " terbi,. e•lari
le T orta tedrieat unnnnl müdilrü 
ile de airiipdfler, IOlll'a Bat..-

• . 
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Adliyede 
islihat 

Aiaylı hakimlerin vaziyeti 
ne olacak? 

......_, 30 (Huuat) - Acl • 
• tefrik mcümaine ...,it o· 
lan 1-Jİs ualarmdan Sadi Yu· 
aıf, Cemal Şefkati Bo}'ler itleri· 
ili lııitlrdiler. Y IU'Dl Eelritehiıe 
tlenmeleri •uhtemeldir. 

Eaki hakimler kaılwıuna ,fÖre 
terfi edecek olan hakimlerin liı -
telli lmPıa V .ekalet makamma ve

NJ•i. Bu terfi liateaine •irmek j 
-. ıirmemekten ötürü ye,pıla -
.Jı itirazları, ıvakında toplant~ 

çağrılacak olan adltye aicil mıcii
nıeni tetkik edecek ve terli etmiş 

olanlarJ münhalleıe t&yin edecek
tir. 

Bundan önce ca:lışmış olan es
.ki .encütntm, hukuktan~ t,,i de -
rece ile ınezun olanları müddeiu
amailik, aulh lıakinıliji gibi 
müstakil yerlere, iyi derece ile 

mezu.n olanları muavinliklere, aza 
mülazimliklerine tayin etmişti. 

Bu prenıibin yeni encümence 
C:le ıöz önünde tutulacağı, yeni 
hakimler kanununa bailı kadro 
cetvelleri .wenit tutularak bütçeye 
r;;ıa göre para konduğundan mük
~esep hak sahibi bir çok hakimle
rin terfilerinden fayda ıörecekle
ri söyleniyQI'. 

Yeni kanunda ')lU!lı olan mek

.lçp mezunlarma mahaus .namzet • 
likle ataj müddetler.inin iki sene 
ı1eri buakılmau dü§iinüliiJQr. Bu 
ıur~e ilk derecele-rden terf.i ya -

ıPWlıiı a:aman ilk kademelerde 
yeniden istenen evsaf ~:farkları 

ıtafııyan :hakim bulamama1' müş • 

ıküliinün önüne geçiJ.wriı olacak • 
br. 

Yakında toplanacak llususi bir 
.komiayonun alaylı .hakimlerin lal· 

fiyesi işiyle ujra§acai•, .fakat hu 
tadiyenin eamldıjı bdar .geniş 
P,,tlmıyacağ:ı aöyleni,-or. 

Adliye Vek~leti yeni avdkat -
Irk kanunu 1 "yihasını hazırlamak
tadır. Ceza, hukuk a•ukathkla
'l'I apQıaktadv. Bu .-retle hin 
diierinin i,ine müdahale edemi -
yeceldir. 

Yugoslav a.yan meclisi 

reisimia ziy.aret ıettf 

Resmi tebliğ neşredildi 
Yufoslav - Bub/ar asebetleri 

liarmetlen ..... 
spanyada 

Kabine buhranı 
muhakkak .. 

Yugoslavya ün Sofyadan 
tezab ·ratıa ayrıldı 

Madcit, 1 (A..A.) - ıKabiae 

buhranı muhakkak Mldedilmek • 
tedir. Temin olunduğuna g.öre 
Samper hültUmeti huıün -teplana
c•k olan kortulerde anca:k radi
kallerin 80 reyi ile bir kaç müa
takil ırey .Lraaanah~. .NaJ
buki aza adedi 499 dur. 

'M. R.obles artık 1ıülrumeti tut • 

mıyaca.ğım :voe :Siyaıi an.aatıarı 

~in de clört ınezaret istediğini a -
çıkga aöylemi1tir. 

Safya, 30 (:A.A..) _,_ y.._ .. ı.v,. 
"'al "e kr.ıpi bera"rleııinde :)" -u • 
goslavya Hariciye nazırı M. Yevtiç 
olCluğu halde saat on biri on geçe Sof
yadan -..ot etmitlmli11. 

Kendilerini 1stasyoncla Bu)pr 
kral ve kraliçesiyle Prens Kiril ve 
Prenses Ödoksi hükumet erkanı tefyİ 
etmiı ve h.JIE tidcletle aU.ifh p. .... 

Sofya, 3G (A.A.) - Yqjoe'IMya 
kral >ve ~çeaini hamil alaa ._ PM
d\lt •..a.a.ar DNioma ~ 
iilJe :vati -.I olmuftur. 
~ Mııı'-ndr henden ........ 

llim 111•miai lfa etmekte olan -.kiri 
*'tit _... • llenclilerine "'roionuma 
-.- M((Wt _. .. aevata w • 

• ..amiftir " -- .......... . 
~ beaıtl olan ..... ~ .... 

ı.ı.ı... ...... "I ........ ~ .... 
....,.qto, 

• • • 

Kra~dar da Samper hükOme
tinin bilhassa Katalonyaya karıı 
almıt olduğu v~ten hiç te 
memnun gözükmiyorlar. &iğer 

taraftan rad?kaUer ıt..örru'nun Tİ· 
yaset etmiyeceği 'biT hükiimete / ..s-. 30 (.A.A ~ - 8qüa •· 
müzaheret eylememeğe 'karar fağıdaki resmi tebliğ netredilmiftir: 

ı&alpr~liM. Geo.-WAtYu· 
vermişe benziyorlar • ffalbuki goılavya Hariciye nazırı M. y evtiç 
geçen nisanda kabine bulıranına ve Bulgaristan ~ariclya nazm M. 
sebebiyet veren hidiseleraen do- .aataW diia .U..metlu 1'ta1 J\ltAuadr 
layı Reiıicmnbur M. Zamora ile ve HaımetlU kral 'Boriı 1ıazeratmnı 
M. Lörru'nun arası biraz açı'ktır. huzurunda yapnııf oldıddan ,.-ıe-

1Görülüyor ki •İyaıti '"Y&%İyet çok me ve müzakerelerde etmiı olduklan 
meseleleri• ıD1İİılakenlerine ıclevam et-

ka rı,ıktrr. mitlerdir. 

Ve Korteslerİll f eabi iae hu 
vaziyeti daha zi~ade vahimletti • 
recektir. 

Ankarada be1ediye 
Ankara, 1 (A.A.) - Yeni be

lediye intihabatı için •99İlecek a
zalrklara namzetler hakkında C. 
H. F. ta1afmdan yapılacak yok
lama önümüzdeki aalı günü Hal
kevinde icra edilecektir. 

Dallili ~stilttaz sabfl 
ar.tıyor 

Di,.beair, l <•.A> - Halkı -
mızın gösterdiği yiı1ue'k a'li.ka ne
ticesinde bu sene Diyarıbekire gön 

denle• ıaoo adet tlairiJI istilmaz 
tahvili 204 fazlaaiyle aatılmıt yani 
satlf 'llliktan 2oo.I adedi buimuş -
tur. Bu miktara göre bu ıene'ki sa· 
tış gegen •eMfe ınis'betea <484 adet 
fazla olmuttur. 

iki memleketi alAkaclar eden ve on• 
tarın mütekabil letriki mesailerine ta
aHliku 'bulunan tiiitün mesel.Aenn P. 
riıtiibıaii! .eldup IMa müllbtlar ıaami· 
mlvet, -itimat •• doelane bit ııve ...._. 
,aı ~a.a ipacle cerqan e~ • 

N•ırw, ahiren aktedibai.t .olaa 
Ticaret muahedenameıi ile ha)'tari 
mukavelenamesinin çdk iyi neticeler 
•ermiı oldafanu mii!a)ıecle "etmiflep. 
dir. 

'Bu Sa, Ya&"Ml..,.,,. ile Bdtpftıtan 

...... .wo ilmudi miue8betleria ·
"ha -~ nklqaeajına eir imicli nau
bik söıtermektedir. 

~--..-~ ........ ki .. 
bsadi münasebetleri i~• maz
har etmek ve kuvvetlendirmek~ na
Zll'lar pek yakın bir zamanaa 'hudutta 
yeni miiruP -nok'tatan •91D8la teıetllriU 
i!inHıll llURRnela 11R11ftik lukaıfl- -
clır. Bu~ noktalamıın biri Çarib
rot - Dragornan hatbnın timalinde, ı. 
kisi • •ı •ula •aAla. 91a ili -
·••ıl': 1-lmi1-lit•:•a. 
--~·cltı' ........ ..... 
... Wr 'bale k.,,..k ......... -

Uç nazır son zamanlarda mah
sus •rette b-itlettiıi'IQIİş olan pa 
'81Poıd ..-amelibaın da.ha ziyade 
basi't'lefthihneıi +tizumunda muta
bık kalmrşlardır. 

Bulgaıiaıfa Yu1fO•avlar arasın
da münakalat ve münasebatm da· 
ha ziyade kolayl&ı1tırılması :ve bu 
aUP&fle .iki ita.det ve keınıu .millet 
araıında daha dostane ye dalaa 
halisane rahıt~lar 'Yiicuda getiril
meai .için ~rlaır, B•la-ıar ve Yu
.... lacv demiryollarmm iltiakı me 
ııHfeaini malt ve teknik noktai na· 
.a~an Mkit .~meksizin tetkik 
.etürmsje karar vermişle~dir. Bu 
iltisak noktaları Cari.pot._ Dre • 
ıoman ıhattı qzeıı•• ve bilhassa 
Viiin ~ ve Guiochv - Ko
manovada vücude aelQ-.i!ecektir. 

Nihayet na•ll'lar ..,.ı.~riıte e 
'kadar .,akm. -elim ve :bir seneden
~ 1119!terek kardeflik rt'e cıleat

luk işlerini samimiyetle ihzar et • 
mektn hart~~ \u1(İllM\ il<i 
milfet araımdald i&ltür ırabifalari 

m takviye edecek ihtimamlarda 
bulunmaya Te bunun iç.in icap e
den tedbirleri al~ya ela lüum 
ıönaiilert1ir. 

Ankara, (Huıuıi Muhabirimiz-
4en) -.8ürük ban Şairi f'iıftlewi 
için Ha1kevinde bir ınerasim ya· 
1111acwı ,....-.. .....,i. 
dün yapılar. Edel.~at, ma'buat 
mün\eltpten ve Jraa Büpük Elçi
liği erkanı buluuctulaT. 

Firdevstnin bayat ve eserlerini .._rif fi.eliti AıW.iin Bey .anlata• 
~ J"',akat liefld.Mi Y.oa.Pıttan 

•~ ~ıq.~..., ıA.Pkara ~k 
Lieeti ~ ._.fmdan -Uatıl • .. 

Mauif Veikai ıde, ...... flOD -

Jaıaa ....... -yet~~. Iran tai • 
rinin bininci yıl diaümüııü hutlu
ıı...-irfaa .anPıipde hüpük ;alaka 
•pallid ınnıftlr .. 

Giilyajı 
fabrikası 

Temel atma 1tıerasimi 
dün yapıldı 

lıparta, 30 (A.A) - hparta· . 
da "11 ,alt •• Keçitıaorluclll kil
kürt W.t& ... ııuıı '-••llai i.maJk 
üzere llıbıat V ellili C.l&I Bey 
heraberlwiade IS111ir vall•f M•nd 
Pqa, bmir Melt'Ufu Oaman Zade 
H••i •• Z..ıuldak Meb'utU Ra 
ııp leyler ol ... halde IMaıUn ıa
at eada ltuMııi trenle Kaleönü ,,. 
tAIJ'GDMaa ve o-.lan la,..rtaya 
ıd.aWer. fıt.ayôilcla kalabalık 
lnr lıeyet tuafmdaa brıılaDJDıt• · 
1ardtr. 1 

Vekil Bey halkm tezahüratı .,.. 
rasında fabr!kanlll kmulacağı aa• 
haya .-lıniştir. Salıua icap eden 

bütün hazırMdar ikmal edilmitti. 
1' emele kmlmak ü~ere yazılan ha· 
"tıra \:lğuina imıalar abldı. MG· 
tekabileıı nutuklar söylendi ve te• 
md -atma merasimi V elc;f Bey ta• 
rafından yapıldı. 1 

lıPMtaiılar namma kürsüye 
gelen ı....,.. Meb'uu Kwl Tu· 

ran Bey l..nalılaruı ıe'Yiadn• 
ve fat.rikanın temeli abllfllllian 
dola71 ftinett;kJeri tevk ve heye• 

cana tercüman olan ıözleriaden 
.... demiftir kiı • 

ı 

"-Gül yağı Türk ihracatının 
mütevazi bir rakamıdır. Hüku .. 
metimiıtin ltu mütevazi ralramı ih· 
mal etmeyiti, memleketin her iti· 
ne olan büyük -ve genit alakanın 

bir misalidir.,, 

Mtttea:kıhent gül yalcıbğı na• 
ııl bir «Jikkat .-e itıi- C..tiy• ince 
bir iş Hhı'~t?unu ve fabrika teıer 
bütünün nası1 ele alın4ıimı anlat-

--· 1 Bu nutuktan aonra Isparta ~l>'Y 
UIU fhraıhim Bey, Ciill11a•rİyetin 

büyük eserlerinden ve yurdu"'""""'u 
ıİJnar iradesinden 

a setmiş, 'büyüklerimize saygı 
ve minnetlerini anlatmııtır. Bun· 

dan :sQ.I'~ 111eralinıe llihayct ve· 

rilmiftir. 

Vek"I Bey, 1-aanclurWı, ,;: .. 
liyet ınak-•'• Cümhuriyet He1k 
fın-:bamı,.. 8-k_...ı ve •aha 
Daıı da~ ft "1ieueleıleri ıezdi
ler. ~ '9ıeı.atre aalo ...... 
la ... Eiydet verMI. 

trp...-tablar ~. için ıe
v-iaç 'ff aürur ~ ~ Y..,. 

~-

Vekil .911r, Gtle.ı. .aura lau • 
11ı11i u..ıe !.~ ve ak.-a• aa 
Keçilliırlu1a ıHleceildelltlir· 

etiıı.,riye&le ucuz1uk 
2 2 5 1 2 

. J • .J.• , f ? •rifetine, 1'ela ııh Oalcüclal', Ha • 

letanbul, 30 (A.A) - Türk 
meıl~ktaşlariyle temas etmek ve 
&:i yüce Balkan devletini blribiri
ne bağlıyan dostça balları sağ· 
lantl•winak makeadiyile tureti 

mahsusa.da, ve reisleriyle birHk
te btanbu!a ge1mif olan y uroa- l 

Şirketibayriye, 1ıem ıonbahaT 

eıerı Uf IJl'lrf,ar e rem ve Salac1k köprü iskeleleri a· 

lav iyan ve meb'uıan mec1iıleri r..-------------•--ımıııı-----··------'--..,_._ ..... _____ __. raımda yapılan bilet tenzili.tına 
murahhas heyetleri, Yugoalav v AK?1' _ ....._.. ...... Bey 'beledl'8 , ....... _ ._ .................... ....,.. muıra.eıe- rtst.anı ziyareti ttzcrlndc yazarak '° ~tıtale- bugünaen itlbaren başlryacaktır. 
millet ve parli.mentoaunun Türk mecllslııe Au ııe91•'•• 'lıılıı1l9eclerek, 1la...- • 9'lltllleı ......... ._..., 4llllıa '* -orman • yöfö&.,.....: "Orteda blr :JleJıieıl•~a me • 

. 11 . .• • • halle ıotn -.1ı1r _..,. w ._ .._ lııü al - ...._. etlldllbd ••'af şu, w ~ or. ..,,_ aldukea ve ~e~~Unin de 
mı etı ve On\111 ulu onderı Gazı dutunu • ııt.ıow '"lllı 9eOlmla •••ls•e. ın•hn mohdu• .,.._. '*'......,. _.r bugünkü a.ra~dea B~Jara bir kar1t 
Muıtaf a Kenıal Hazretleri hak· 1 rını yazıy•. k •a1 •a1e1Ve ._,... • ,.. 1

....,. ,...._ _.....,........ ...a ıırele- toprak bDe Mn e4emıyecell moh:ıkkak 1nı· 
kında besledikleri clo•J,ık ve ~ar· ı v.lllye& Ml1dlMı • • _... ...... ~ 'left. ...... G1anık tı1r ,..._ -e•taere 1aniluJ5ga W.. Bdlpr - 8oıp mukaıerıett 

la lırla'lefll ..... ••• lan 1leleatye IOID ... wııcta **- ._. '141 tWMr dlpnebllb., -GI· ~ ~ ko'-Y kolay inanamıyor· 
.aılmaz bağkhk .duy.,W...mı res- oUeeek a.mm ....,_ ...... ılaıueleri uz.e.. "°'' 'Iİakale _..... ...,._ ...._ ...,or: duk. !klbuki S9fya zlyan-t Ye mtilikatıarı 
me11 te,;t etmek" ..... etle, An- rlade .. ....... ......... ~ bu 'Wllar lıa --.. ................ t,a tlen- göSertyor ili, 1lll ınemleket an9111da ........ 

--.. ne tNeee ,~ "ıeGI -- ı..- renet dej'U, ittifak bUe ........ ..._.. .... 
L--- --

0 -ln1'at 1ıWN--a.1erU..01n ::--_..... "' - - Vol ~•il , ... •:· ••...,. -...._ ... "' U1' e• aqau _, ""'" tıa,ıamı' ve J;'.mbUlr belki de ı,;lzll .bir ittifak 
daa vetJ.Uyona ll1I08ll ........... "°e-

...,id Avrupada ıuıHı yolu ile dü- -. uımtı* li9Wmılae "-"--- eieMk ,._ Jdlete net obaak - •dl•F ... ~ ıak'tedllmlttlr... 1 

zen ve ileri giditi taflamak ke

'i'e kurdukları anfatma -ve 'l:tirleı-

.._ wp. ..ıı asa baJrknu1a. lılr rey taluMl mllllSll ,....._,." lllQ _. vö7I _....... • ·~n .. tmzaamı tqıyaa ... nıkalec!e, 

,......... ~u yazarak ııhle!ılnl t*yle ~ M MI' U'I_,. • ,, • ..,en sıw .Wan ~'"' 'fUl:h', ................ Yu-
bltlrlyor. menfaati ceffelkalem baltaıanwk aala\hlyetı- ı~vyayıt. pkl""""O~ _.kan mllfıkma 

ille eserini kuvvetlendirmek ıçın ...._ = •• ~ tl8ld •eıe-
eekı.t .......... lldelartn ......... Uk ,, .... 

lıq&n, !lep hfr a~da, Türki7e B. ..,_ ı'I' •k ...._ .._ ......... ,,.. 

~. Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz· ~ basuaunc1a 00 reylerin roı 

·etleriaı\, Delııa.>aıhçe sarayında 1 01JMHUR=-::=: Nadi Bey or

cixaret etmiılerdir. maııJarm mubafazaaı ve hüanll ı.tlmall bak· 

nl kendlıllııde ....._B!!Wllk r1-. ..aeı-. ., girebl1metılnln c1e kolaylaımı!J olmaın4ır. 

MlLLhET - Munet ~ril Beyde bele
i9ye weclltdıie ha MÇlmbılen ........... 
"mllntalılpler, pey!erlnl ~ 'lllılHl 

'l1'lilmın namzetleri l~Oe ~IQ&h. Bıı ita 
vawtan ve mmet vazlfeıdatr,, ilemek'lıed!r. 

ZAMAN - Yoroslavya .Kralmm Bulp-

Makale saldbl '°"'"" lt.alyıwn 1'11 ;t·aktaş· 
9a7& wırtttı elaenmil)'etl 1Ui1atara:k 'tiındlye .-.... ı-.... tılf nevi JNlllfll dl ~ 
BolgarlatNun mlUl alyuet ka.rtmnda detft· 
mit oldıifunu yazıyor. Meselenin her cl'phe
den dlk~ate pyan oldujunu ııöylü) or. 

• 

Süt da~blacatı yalan 
Diinkü ak,am ga-zetelerindep 

'biri süt ıatıcılar1 ile mekçiler ar•
sınaa çıkan lhttlif neticelinde i • 
nekçilerin evlere bedava -süt dağı• 
tacağmı yazıyordu. Bu haber tek• 
zip edilmittir • 

-0--

Dairelerde .çabıma s•ati 
Dairwde ~üasleaı iıibar• 

kıt ~kpıa .ut.i ~· Me· 
mwlar aaJ,aW-r.ı 4'olca•u• cele-
lecekler., ıaıllıtam - ıyedide çıka· 
caklardır. 
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I AKDENiZ KORSANI Han.çerli MUelllfl: timer Rıza Yazan: 
KADiR • e 

1 
suyuk zabıta Kadın 

Romanı 
·ı-u.::.!4.: ... ~. ":~:a ŞAHIN REiS 

priıoned lark; theyhave ali gone out 

1--··-····-·-···················--·---·ı -!!!!' .. ~.~-!!.~!.~ .. ~.!~! .... ı 
and forgotten me, not a drop of water 
to drink! My tbrood İt dry 15) and 

BUyUk macera, aık ve harp romanı 1 

Sivil memurun yarası çok ağırdı, 
ölmesi ihtimali vardı 

buminr l~): there İ• fire and ice inme, Şahin Reis ne yapacagı~ Dl şaşırmışb 
and the aır ıı ao heary. Alatl 1 muıt t 
clie,lmuttl•vethewarmıunshine,~e genç kız acaba ölmüş müydü? 
freah green treet, and ali tbe heaatiful 
tbinıs tbat ıod has made. And tben he 
pat ıu. beak into the cool gran, to ref. 

reah h1ımelfa bittle, and his eye fell 
Seniha Hanım, Bedianm yanı- biseleri siyerek, vak&Clan bir saat upon the daisy and tbe bird lmew her •· 

na sokuldu: sonra apartmandan çıktı. sain and aaid" you too will witber 17) 

B d• '-·- d d here, you poor little flower! They have 
- Aman yavrum, YaTUZ bey - e ıa ....,ı a sor u: " ai•en you to me, and tbe piece of 11"811 

aen bayle ıey umulur mu? Komi- -Nereye ıidecebin? around IMtead 18) of the whole world, 
ser bey ekıik kimse var mı diye - Amavutköyi.indeki evimize.. which wu mine Wore." 
aordu da onun için slyledim. Al - - Oranm adresini hiç kimseye "Oh, that f could comford himl" 
lah g6ıtermeıin, Yavuz beyimi aöylememittin, delil mi thoqht the daity, but ıhe eou1d not 
kimseye defitmem dotnmı.. - Deli misin... Söyler miyim move, ,et the fragnuıce whicb came 

Biraz sonra müddeiumumi bey hiç. .•• ? 1 from her delicat~tbblthos.ıomfl was •thtrenab. •d 
· li tban İ• usual wı ıs ower; e ır meıeleye parmağını koymuftu. - Haydı ••. Allah ıe met ver • .ced "t d althoa hm panting 19) 

ı · k d • . Be . 1. .. .. .. noti ı , an ı 
lk tabkıkat pe su an ıeçtı.. ıın. n yarın senı ıe ır, ıonırum. with thint, he tore the green blad .. 

Misafirlerin hepıini elekten geçir. , - Salan ihmal etme! Pencere • from the eartb, he clid not harın tn flo
~iler.. Sorguya çektiler. ye bir krmuzı bez parçası uaca • wer. it waa eveninc and yet no one came 

Hiç kimse sadre tifa verecek ğmı. Onu görünce emniyetle kapı- to brins the ~ bird a drop .water, he 
ltir ıey aöyliyememiftİ. yı çalabilirıin ... ? stretched out his sle.nder wına• a~d 

Gö"' ·· d 1 S ..ı• B y ~ ? ahook them aeveral times, and the hird llUft en yara anan eyıl • - a ıurmezsem..... aL!-

• · d h J F dl ( • • k üld"" heart broke from uunt. fluta otomobıhyle e~ ~ ~· YaYUZ f ennı ımtara g u: lhe flower could not now, aı on the 
lllz hastanesine naldedıldı. Mısa- - Yakalandığımı •e evde bu • ı..t eveni1'ı fold terether her petelı ar.d 
lirler birer birer daiıJıyordu. lunmadıimıı anlanın 1 tleep, she bent down aadly to the 

Müddeiumumi bey ihtiyata ri· • • • srouncL 
il.yet etmit olmak için tahkikat a- O gece Galatasaray pollı mer- The boy did not come til1 the next 
raaında Yavuz beyi yoklamayı da lliezi binasında bqlIJan tahkikat momina, an~ when aaw the bird dead 
• ı · ti sa'--ha kadar devam ebni .. ;., they wept hitterly dua a anve they 

ma etmemıt · ua s.,. wkish the,. Matt.recl flower petall; 
Apartmanm üst katma çıktı.. Müddeiumumi, Yvuz beyin va· :. bird'ı d•d body wu put in a 
Bedia hanım büyük bir endiıe ziyetini tetkike lüzum sönnediii pntty reci fos and wu llarlecl. 

ile kapıyı açıyordu. halde, merkez komiseri Benli Be- But the piece ol eaıtJı witb the dait7 
f Yavuzun apartmada yattıima diadan ıüphelendiğini ve kocası • in it wu thown in to the road, no one 

limae inanmamıftı. mn tevkifi muvafık olacaimı söy- tboul'ht of her who had feld moıt for tbe 
lçerlye girdiler.. liyordu. bittle birci, ~ who had ao mach wiehed 

r Bedia h~!~ı ıi;lemele ~ Bu iti eltesi 11tımı dn~ to :;:::rfu~I) ten_ pbr. 

!lqırken, mudde~~um ~ • ~ üzere iptidai tahkikata nihayet 2) ıunahine (sanıaym) aüneı ıpiı. 
~buk odalan ıozden geçımııftı. vennitlerdi. 3) .......ıuıı,. (momfuB) bderD ola-

0 ne? • • • rak. 
Yatak odaım'da biriıi yatıyor· Senilla hanımm evinlie1it cina. 4) Alu! (elu) nlıl vahi 

au ı yet hldiseıiyle poliı mildftrİyetİ &) flisht (flayİt) UÇUf 

Bedia hiddetinden küçüt( aiti · ıivil memurlanndan Keramettin ~~ =~p=-) malıpaı 
ni yutacaktı •• Yavuz horul lioru1 bey metıul oluyordu. Keramettin 9) willingly (viliqli) bte78Nk, 

llJUyordu. bey müdüriyetin en zeki, en itkü· 10) hnprlıoned (imprazond) J.apeettl. 
Müddeiumumi tİey dötemeıi zar ve tecrübeli memunrlanindan 11) totear out (tir aTt) .ekip atmak. 

~k temiz bu aparbuanda oturan biriydi. 12) tr.mbled (trenıbeld) titremek. 
·ı d L· t .. h lemnemi .. i d 13) feer (fil') korku Ilı e en. nıç ~- tu~ e ., .. • Seyfi 1,ey hastahane e yatıyor· 14) freedom (fridcnıı) hüriyet- serheıtl 
Bedıaya dondu: . . • du .. Hila ağzmdan 'bir kelime 31· 15) clry (dtay) ltuTU 

- Affedeniniz, lianımefen'dı 1 renmek kabil olamamıfb. 18) bum (hent) yanu 
mi fazla rahatsız etmek istemem. Kera?Mttin bey: 17) wither (.iser) ,.ı.. 

Diyerek merdivenlerden inip _ Hele 0 biraz iyileııin •• Ken· 18) instead (incted) yerine 

titmiıti. diıin'ı kimin vurdulu derhal mey• 19) pantinr (pentinı) .Wamall. 
- ·.ı • (Devamı var} Bedia kapıyı arbsmgan zm • dana çıkacak. 

arledikten sonra iteriye kOflu. Diyordu. 
iY avuz yataktan mlaJIU'fb.. Elle- ft-•....&orlar _,,..h memurdan il • 
rinin üstünde hail kan lekeleri .uou ,,--

mitsiz g8rilnmGyor1araa da, tama• 
nrdı. miyle iyiletecetinden de emin de-

- Herif ıitti mi? 
Diye eordu. iillerdi. 
Bedia koltuia serildi: Seyfi bey fazla bn sayi etmit-

7 Orta111.: ti. Dili tutulmuf'lu.. Beyninde de - Ne yaptın Yavuz x 
alt w oldu. Sivil memuru neden miHldt bir a.iultu vanb.. Batım 
wwwClan? 

Yavuz toiuk bnhlıkla ceY&P 

...nli: 
- Benim ,_mide een de olsan, 

ftl'mdun ! Beni tevkif edec:etini 
1ı&7Jiyen adama karp: ·cHaydi, 
.. ı \eni yakala!) diyerek: teelim 
olamazdnn ya. •. ! 

- Seni tanıdı demek ha •.• ? 
- Evet. •• 
- O halde sen hemen 1iatD- bir 

Jere git. Çünkü biraz I01ll'& mü· 
4iariyetten bqb manurlarm sel· 
meleri ihtimali kunetlidir. 

- Memur ölcffı m6 acaba? 
- Ölmemiıti •• Fakat, alsmftn 

llr l'elime apnmek btn1 olma • 
Clı. Müddeiumumi bir kaç defa 
iorduiu halde, mecnıh cevap Ye • 

.... 1yon1a. 
- Demekki yarası çok a)ır •• 
- BeRd de liallanffe alecelC • 

ilr. 

kmııldalamıyorda. 

· Doktorlar: 
- G&zlerinl 11Ç&'bilmesl için, 

yaramım iyiliie yüz tutman li· 
Z11Ddır. 

Diyorlardı. 
Keramettin t:İey mera1CnıC1an 

çıldınyordu: 
- Seyfi ölüne, hu cinayetin 

esrar perdesini nuıl kaldıraca • 
iız? 

Bedia ertesi gün yüzüne yanm 

till koydu .• Benini l>eyaza hoyadı •• 
Batb bir kıyafete perek Ama• 
TUtk3yüne aitti· 

Saat dcbt 'ft!'dı. 
Bedia kıaa biT yo)Cuftan çılü,or

clu. Yavuzun ara 111'& pldill 'ba 
ermeni mnde çok gece sabahta· 
mqlardı. Bedia eTİn 8nilnden ge
çerken pencerelere göz atb 

-TuhafıeJ! 
DiJ:e nnnldandı. 

Askerliie davet 
İstanbul vilAy~tinden: 
Birinci teırin 934 celbinde bir 

buçuk ve iki HDelik hizmete tabi 
316, 328 bakayaaiyle 327 doium
lularclan ıeri bJ.nlar ve 328 do • 
ğumlu 'Ye bunlarla m11a111eleye ta
bi olanlar ve deniz ve muzika eı
mfma menıup 316, 326 bakaya• 
siyle 327 ve 328 doiumlulann 
hizmeti tamme er};abmm enlCo
lunmak üzere askerlik tubelerine 
müracaat eylemeleri ilan olmıur. 

HABER 
Ak•am Pestası 

ISTANBUL ;ut. 
KAR,. CADDESi 

Nıral Adftmlı ISTANB1JL um 
Telefoa Tun 111'11 !danı IU'IO 

ABOnE ŞERAiTi 
1 • • u.,.. 

ftrld;yeı 1IO - - UH Kilo 
._...., lM Md - 1111 

ıLA" TARIFl!SI 
1'leuel ,. 1 • -- .... 

ll...ı..._Ulla41ıw. 

Sahibi ve Nepiyat Mildüril: 
HASAN RASiM 

Göiıüne dikkatle baktı. Fakat 
orada bir tiıip inme göremedi. Ku 
laiını kalbinin üatüne koymak iı· 
terken ıebet Mustafa içeri airdi: 

- Emret reis! .. 
ilk olarak hir hastayı Gebef 

Muıtafanın eline bırakmamak ih
tiyacını duydu. Bu ıüzel Arap 
kızma kendinden batka hiç kimıe 
nin dokunmıwm istemiyordu. 

Kulaimı onun ka'll»ine koydu. 
Gene bir teY anlıyemadı. 

Yüzünde sittikçe büyüyen lıir 
telit ve acı ile doiruldu. Ne yapa• 
caimı tatırmııtı. Hiç kımıldama· 
dığma göre herhalde ölmüt ola
caktı. 

Ölüm ihtimaliyle kalbi yandı. 
Lakin Gebet Mullafa imdada 

yetiıti. Dııandaki yaman fırtına • 
nm, yaimur Ye dolunun ıürfiltü
lilnden, ancak ititilen 'bir ••le re
ise dedi ki: 

- Aizma hir aJD& batalım •• 
Şahin Relı, Muatafanm mtb· 

lı küçük aynayı çılgm gibi kaptı. 
Genç kızın dudaklarının öniiaa .e 
burun delikleri karfama tuttu. 

Ayna buğulandı. 
Reiı: 

- Y qıyor, &lmemlı ! .. 
Diye, MYinçle 18ylendi. 
Gehet Mustafa taıtik etth 

- Evet .• Fazla su JUt:muf olma• 
b, hem onun lçlil ~p!tımalı il· 
zım ... 

- Haydf, çalNIC, ne yapacaJi. 
sak yapalım ••• 

Hastayı hq qaft tuttular, mi • 
tteıini ve ciierlerini bastırdılar. 
Yere, 'belki Mr koTa bdkr su dö-
küldü. 

Gebq Mustafa: 
- Şimdi soymak ve yatırmak 

lazımı. Böyle kalırsa Ufilr! •• 
Dedi. 
Sonra Uçtl de hlrhirinfn yliıbe 

baka kaldılar. 
Onu khn IC)J&taktı? 
Ta'-nın bpıyı hoylam; Muı· 

tafa da onun arkamlcl• çddr. 
Şahin Relı, &nine çılran -. 

metin kUfıımda hali haJt&JMIL 
Ona doinı etildi. ilk balatta do
kunmaktan korktu. Fakat ıenç 
kız artık derin derin nefeeler alı
yordu. Elini, ayaklarını arada n· 
rada kımıldatıyordu. Demek ki ar 
trk kurtulmıqtu. 

Tamamile keniline ıelmeClen 
onu soymak liznndı. 

Soydu. 
Sanki büJii)E bir 6ainenin içi

çe konmut olan sandıklannı birer 
birer ~rdu. Hepeinde hqka 
'bir süaellik Tanlı. Bu sbellik 
ıiftikçe arbJOr; Şahin Rebe, o 
aamana kadar hiç du1mec'ılı Te 

bilmedili duyplar ıy_.jyordu. 
ipekli Dl&f)lbı, 41araak kadife 

yeleiini, ipekli entarisini, yutar • 
cuma çıkarmıttı. ince hir ıöml• • 
lin içinde nefis bir Tiicut, timdi 
bin kat aüzel 61muflu. Bir kaç 
aanİye onun ı&iıbibı sert çıkm
tılarma, ince bir helin, olsun kal
salarm, mevzun 'bacaldarm man· 
zaruma &laldı. 
~de kalan yerlerinde, liaflf ... 

mer derimin paTladıfl tlh'lltlyor· 
da. 

Yavuz ellerini Y.JIÖLCh .• 'A~ el-
lluddıtı JWI (VA.Dl') ... w 

(nevmmvar)' ....................... .. Şahin Reisi hiiden bıtcllne wet-

di. Bir hamlede sömleti ele pb.r
dı. Genç kam çıplak "filcqdmm 
kalın pamuklu kumqlara, Jin 
battaniyelere ve lriirklent audı, 
ieclire yatırdı. 

Bqnun altına bit- yutılE im,. 
mayı da unutmadı. 

Sonra kaq11J11a aeçti. Do.,.U 
bilmiyen bir hayranlıkla baka • 
kaldı. 

Hastanın )'tidne renlC ıelfyor
du. Bir aralık kirpiklerini araladı. 
Orada, iri kara göz bebeklerinin, 
kalbin ta içine iıliyen panltılan 
göründü. 

Ai•ı lamıldadL 
Y enidea daJdL 
Şahin Reia seviniyor ve ellerln1 

uiıqtunıyordu. 

Gilraltü etmeden bp11a 'dotna 
yürüdü; açtı ve dıpnda bekliyen 
G•bet Mutafaya: 

- Çabuk 'bir çay Jap! •• Sıcali, 
ııcak baıtaya ffnlleliybat •• 

Dedi. 
- Bir ça7 mı? ••• Faliat ıemlde 

ateı yakmak ••• 
- Biliyorum. Gemide atet 7U

mak yasaktır. Fakat._ kendim 
için istemiyorum. Haydi, Mil be.• 
nim dedifimi 7&P ! Maq .... 
Tabansız da, küçük He..,.mı. 

kör Ali de orada bulunuyordu •• 
Rehin, 10I- ., ... qı1da ~ 
parlıya'n ,.Uztlne baktılar ... 

Şahin Reis onlara d&ndüı 
_Herk• yerli yerine! •• 
Dedi. -~~--"d--o-inıc=.. 
Oça de kendi yerlerine 

alır adımlarla yürlldiiler • 
Biraz ilerideki bir ~ L.Qfl&Dcl.' 

• • •a-:.Ja• le • • l ıt•--w .. 
K8r Ali ile arkadqları t&.,le ko • 
nuıtuklannı duydular: 

_ Gemide alet yakmak?•• 
_Gemide bir tiadm da var ... 
- Bir ıemlde hmı ateı, llem 

de 1Cathn.... . • 
_ Bunlar iyi !9Jler 41eJil •• 
_ ·Allah bizi korusun!... -
_Yasayı çipiyenlere kim ?U-, 

dmı eder? • d" 
Klh' Ali admılarmı sertle9tır ı. 

ıconanlar sustular. Fakat K&r ~l 
ile arkadatlan usaklatmca lm111D
tan kul&ia fısılblar dolaftı: 

_Gemide hem kadın var, hem 
Cle alet yakacaklar ••• 

_ Reiı buna ne diyor? 
_ Bunları reiıin kendisi 'J&P .. 

yor!... _ '~~IJM•! 1.!:.,1 ,, · •.• ,.,..ısa .... - ..... 
Genç kız htls,;ütiln lCen'dine ıel-

mit, gözlerini açmlfb. Bir sanı,. 
alçacık ta•an•, duvarlara baktr... 
Büyük bir hayretle .CSylencH: \ 

_ Allaliım, ben nerede~! ~ 
Şahin Reiı ıenelerden\erı Ce • 

•P Tunus ve Trabl•ıarP ıe-
hirt.:mde dolaftıiı için ar&PÇ&JI 

ldulcp ÖPeD.Dtiftİ· 
Genç lmm ıisleri Şahin .. R~lale 

brtdafınca biiıbütiin Urktü. Or • 
tllilnil shlerinİD ıusuma lracler 
çekerek klteY• aindi. 

Şahin Reis cGlen btr _Jtb " tat-
lı btr setle 01lG 99lblladu . • 

_ JCoftınaJllUS, Jbel 1'a ! Bır 
TGrlC ıemWncle "~ Mr 
TGrk tnendinin yanmddlllD··· _ 

'(J)9ftllll qr} 



ediye kazananların 
_:İm erini neşrediqoruz Balka 

13 Eylul 1934 tarihli lnubı bil-=--, Eyüp orta mcktehl 107 Kemal 70 - ka ları a 
me~ doğru yapı§tıranJ~ıfan Ga - Pangaltı Bilezikçi ıok~ 161 Aram Her sene memeleketimizde bu 
lataaaray liıeai talebesinden 1282 Bey ve Hanunlar.. hafta yapılacak olan Balkan gü • 
Muıaff. CJ" B. 1 inci, ~renki>y~e Jstaa· Kart 1.tazananlar 
Y "1 reş olimpiyatlannm bu perşembe 

on cıvannda ilk tep talebeıinden Ed' eka 1 No. 28 Alacttin 
~elahat Abdülkerim H. 2 inci h!ıli • 71 ~azi Oırn anp p .... a orta melftep başlıyacağı ve 4 - 5 - 6 geceleri 
dı • • k 72 - ıım ~ d d 1 - "h t b 1 w Y mızı uaımuılanfır. Salih. 73 - lıtanbul erkek lisesi E - evam e e?eK m aye u acagı 

Kakao kazana nlar ınin 74 _ Bostancı ilk mektep EmeL malumdur. 
ı ~ ~l ind mektep 165 Suzan 75 _ Bııkırlsöy Niko. 76 - lıtanbul Bu olimpiyat, söylendiğjne na· 

2 - Sultanahmet Ti~l:t lia i 1451 54 tık rpektep Raşit Ömer. 77 - Os- zaran memlcketim';zde yapılaciık 
Mustafa Ali S - Gedikli Jan reci küdar Az.iz Mahmut. 78 - Sirkeci $On BaJkan göre olimpiyadı ola· 
Ankaralı Süleym1111 - Sultanşçlim Adriı:ın ~pvek 79 ~ Oı}füdar orta cak, ihtimal gelecek seneler, baş· 
Çukur bostan 19 Şadiye 5 - Venika· mektep Hatice 80 - Ni!llntaı 16 inci ka bir memleketin arzusuna uy-
pı iakcl 10 H san 6 - mcı ilk mek- pik meldcp Melahat. 81 - Koca Mus· 
tep Ar§aloı 7 - Fatih kur§uncu çık_ tı\fupap Ncçınettin. 82 - Beylerbeyi mak µıecburiyet:iı;ıde kalınacak ve 
auw 9 Mehmet Emin B _Harp A. ~7 inci ilk mektep, Saadet. 83 - Fatih şampiyona orada yapılacaktır. 
kademisindc odacı Ecvet 9 _ Oıkii· Emel. 84 - HayıJarp~a Vedat. 85 - Buna nazaran, bu sefer kıymet· 
dar Bülbüldere 244 ~n 10 - Fa- latanbul Bella Kahen. 86 - Be§ikta~ li şampiyonlarımızı belki de son 
tih Atpazan Halit 11 _ Oıküdar Mu· Viıne µde Munzze~ 87 - Şitli terak- defa önümüzd$1 Balkan şampi • 
rat reiı 2-4 Sevinç 12 - Pangalb ki Liıeai Actp' Rifat. 88 - Oıküdar 
hamam •ll'aıı Belkıı 18 - Unkapanı Bağlarbaıı Ayten Lütfü. 89 - Ye il- yonluğu j~in çarpışırken göreoe • 
Çepne sokak 2$ Ay.,. 14 _ Bpmon • köy Orhangazi Caddesi. R. Ziya. 90...... ğiz. 
ti Baha ıokak Oı~ Bey~ Beyoğlu 9 uncu ilk mektep. Nezihe. Bu da, bu seferki müıab lra • 
s. Feriı•t 15 _ PangaJtı Eır f j:.fen· 91 - Sinemköy Metin. 92 - Küçült· lara ayrı bir hususiyet vermekte· 
~•<>kak Em l Hüınü 16 - Bomonti ay ıofya M. Mehmet,.o..93 - Bakırköy dir. 

entlJ B y apartıman l Atiye M Sinamnn 94 - Davutpaşa orta mek • Müsabakaların ilk günü, mu • 
17 - D vutJ>4ıa TJ'81Qvay ca tep Fuat. 95 - Galata Arap camii tat merasimle açılacak .. 

desi 8 Fatma 18 - Ortaköy Pazar • Anlan 96 - lstanbul im: muallim 
"I İstanbul vali ~e belediye reisi 

og u ıoknk 10 Nezahat Hakkı 19 - mektebi Sabahat. 97 - Nişantaşı Ah-
Ni§antatı kız orta mektep 874 Şehri- met fhsan. 98 - Beykoz Necat. 99 - Muhiddin Bey bir nutuk söyliye • 
ban Salih 20 - Vela liıesi Ferit Bey Koca Muatafapa§a Can. 100 - Da - cek, bu seneki takımlar olimpi • 
vı Hamm1ar. vutpa§B Muazzez 101 - Cibali Mi - yat yemini edeceklerdir. 

Çakol.._ k•-•...ı.. bniJ Georgief. 102 - Ortaköy Hilmi. Bu sene, hemen bütün Balltan 
21 - Akaara Haseki caddesi M '103 - 1ıtanbul Şemıi. 104 - Tepe- milletleri en ünlü takımları ile ge-

Şükran 22 - Ebussuut cedde • Mri- baır Canan. 'IOS - Posta ve telgraf 

birzncıl .kleri m · s a
Perşembe baş.lanıgor 

GUref Milli takım mız 

Billiassa şim"diye kadar .eksik 

takımla iştirak eden Balkanlar, 
en kuvvetli ve t m la 
gelmektedirler. 

Balkan g zeteleri bu seferki 

güreş takımlarından hararet v~ 

ümitle bahsetmektedir. 

Balkan taknnJar:ı, ıbugiinden 

itibaren §ehrimize ehniye b 
yacaklardrr. 

ilk olarak bugün öğle<len aon
r Romany,a vapurile Yunanlılar, 
çarşamba $Ünü a hleyin trenle 
Ba1kanlar ve Yugoslavlar, pef!em 

be sabahı <l gene trenle,, ekserisi 
cihan gü.reşçilerden ınıüteşekkil -0· 

1 n Romen .milli takmu şehrimize 
gelecektir. 

ıH nalde, liu seneki :Ballian 
güreş maçlarının çok hararetli o
lacağı muh kkaktır. fet matbaası mücellit Solvata 23 _ müvezzii Ihsan. 106 - v e1" lisesi leceklerdir. B ·ı....~-

34 
Mithat. 107 - İstanbul kız liacai H ay. ____ ._...,.,_ .... -~-----··----_......__..,._ .... ___ .,.... _______________ _ 

eıı ... ~ üncü mektep muallim 'f....4.--bul do··rdüncü .ı'cra memur-ı ihale edil~ektir. I ZAVi - Loit Tryestino kum• Muıtafa 24 _ Şiıli Selimzade han 1 riye. 108 - Samatya Mustafa. 109 - .ı.»~J. 
Dezt Eğk naii 25 ·n :1-"'d Si Tuzla Sabah t, 110 - B~şiktaı Sü - iuğundan: 2004 numaralı icra kanununun panya mdan alınmış j F marka 

- v sncu ar ınan bah Pa§B e~ane sokak 
26 

Ekrem 
26 

_ beyli. 111 - Betiktaf ,ort çe Tamamına 1106 lira ıaymet 'lM acı maddeaine tevfikan ipo • 1476 numara bir fıçı B K. marka 
Sultanahmet Tiil'bede 10 numarada lmıet. UZ - ~ey~rbeyi F ime Ra· taktir edilen Tophanede Ekmek • tek ahibi alacaklrlarl diğer la • 5. numara · r fıçı ceman iki fıçı 
~emal; 27 - Beyoğlu Aımah Mca • gıp. 113 - Kuıtulut Meline Acem • ~ibatı mahallesinin güğüm ı &o- kadarlarm irtifak halda sahi ~e • muhteviyatı bir gümrük ordinosu· 
cıt 4 Leon &JL_Js_am ........ 28 _ Aksa- yan 114 - Edincı"k Uu~ • • 115 - d h 1 ,._ · ı d"k • • • 
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1 birinci teşrin 1934 

~ ifdisadt icmal 

Ege mıntakasının 
ihracatı 

1932 10.574.000 ,, 
1933 8.000.000 H (1) 
(1) 1933 senesi son iki ayı için 

takribi rakamlar kullanılmı§tır. 

Türkiyenin en kıymetli zirai mah • ı 
~~ E.ğe bUntakaamda yetiıir. O -
ZUm, ıncr, l>aLunut, afyo~ meyan kö
kü, ~yağı hemen yalnız bu mm· 
takada iıtihsaJ olunur. Tütün, pamuk, 
hububat, bakla ve emsali mahsulleri -
nin de en iyi cimlerine memleketimi
zin bu ınünbit tarahnda tesadüf edilir. 

Eğe ınmtakaaınm limanı olan iz• 
mir bir taraftan Balıkesire ve Afyo -
na, diğer taraftan İ 11partaY8 kadar u
zanan ticari hinterlandina kafi dere -
cede c1emiryollariyle bağlıdır. 

1934 üzüm mabıulümüz 55 bin to
na varmııbr. 1933 mahsulü 57 bin 
tondu. Mevcut ıtoklar da satıldığı tak
dirde bir sene nihayetinde üzüm ibra .. 
catmuz kıymet balmnmdan 9 milyon 
lira kadar tutacaktır. 

Bu mmtakanm icraatı İzmir lima
nı vautaaiyle yapılır. Ticaret müva • 
zenemizde en mühim Yel'.leri İ§ğal e
den yukarıda saydığımız ihracat mah· 
sullerinin fiatleri İzmir ticaret bona
•mda tesbit edilmektedir. 

1930 - 31 senesine kadar (dahil) 
çok iyi fiatlerle &ablan mallanmız 
buhran dolayrsiyJe ıon üç sene zar • 
fmda büyÜk fi t düıkünlüğüne uğra
mıılardır. 

Bu YilZida İzmir hinterlandi ibra -
cat maddelerinin aon dört ıene zar • 
fmdaki aatıı fiatleriıü, istihsal ve ih • 
re~ ıniktarlannı icmal etmeğe çalıp· 
cagız. 

OZOM: 
Eğe ınmtalmsrnm en mühim meh -

sulü ve ihraç maddesi olan ve bütün 
Türkiye harici ticaretinde tütünden 
sonra ikinci mevkii iığal eden üzüm 
son dört aaht mcvaüni esnasında ıu 
netler üzerinden muamele gÖrmüı -
lür: 

(Kilo batma kunı hesabiyle) 

1930 - 31 Haziran 34 - 47 
1931 - 32 " 31 - 37 

193 - 33 " 11 - 17 
1933 - 34 tt 12 - 19 
Bu ıtatiatiktcn de görüleceği gibi 

n aene zarfında fiatlerde ufak bir 
yükseliı görülmektedir. 

Temmuz 1934 ayı zarfında Jzmir 
limanından muhtelif ecnebi limanlara 
1.462.417 la1o üzüm ilıraç edilmiıtir. 
Geçen acne ayni ay jçindeki ihracat 
968.771 kiloya vnnmıh. Aybk ihracat 
hacimlerinde geçen seneye nazaran 
küçük bir fazlalık vardır. Bu fazlalık 
son iki ne ihracab mükayeae edil -
Oıği zaman da göze çarpmaktadır. 

Son iki senelik bütün üzüm ihra • 
c:ahmm mühim müıtenlerimizi 
ikaydediyonız. 

(Kilo hesabiyle) 
1933-34 1932-33 

~manya ve Şi-
mali Avnıpa 42.808.044 
İngiltere 11.579.639 
Felemenk 505.057 
~erika 246.842 
İtalya 5.557.970 
Fransa 1.182.499 
Belçika 192.016 
Surye 1.428 
Yunan:iatan 27.110 
Bulgaristan 16.899 
Mısır 168.717 
~vustmalya 

Muhtelif 
YekUn 

193.444 
62.559.664 

32.032.613 
21.269.342 

492.013 
345.371 

4.190.777 
1.021.518 

40.611 

1.148 
489.161 

27.092 
415.553 

Gt.115~60 

Hali hazırda Jzmir mmtakumda 
mevcut üzüm stoku 16 - 18 bin çuval 
kadar tahmin edilmektedir. 

Ha%İrnn ayx zarfında üzüm piyaaa-
111nda görülen nisbi fiat yükseJiıi de
vam etmemiı, Temmuz içinde kilo ba
tma 5 ita 6 kııru§luk mühim bir dü -
!Üklük görülmÜ§lÜr. 

Avruparun belli hatlı üzüm piya • 
aaıı olan Hamburgda da bu düıüklük 
kendini hissettirmit ve fi tlerde Tem· 
ntuz nihayetinde geçen seneye naza • 
ran nıühim bir sukut teabit olunmu§• 
tur. 100 kilo C. t. F. Hamburg olmak 
üzere Temmuz 934 ve Temmuz 933 
fiatleri: 

Ternınuz 1933 (19--31) Filorin. 
,, 1934 (14-27) ,, 

1933 nihayetine kndar her sene 
:Szüm ihrncahıruzm tuttuğu kıymet 
)8kUnu f!yled9ın 

1930 9.960.000 
1931 10.769.000 ,. . 

lzmir boraaımda Temmuz ayından 
beri fiati düıünneğe çalıpn ve: laı -
men muvaffak olan alabeıc:ilerin faa
liyetine nihayet vermek üzere lkbsat 
Vekili mahallinde tetkikatla met -
ğuldür. Alınacak tedabir sayesinde pi
yasanın Haziran 1934 seviyesine tek
rar yükseleceği muhakkak göriilmek -
tedir. 

lNClR: 
Bu mahsulümüz de ticaret: müva -

zenemizin aktif lasmmda mühim bir 
yer tutmaldadır. 

Bu maJm son dört senelik sabı fi-
atlerini kaydediyoruz: 

(Kilo baıma ku~t hesahiyle) 
1931 Haziran 10- 24 
1932 " 9-12 
1933 H 5-11 
1934 ,, 7-13 
Mütemadi bir dütmeden ıonra ıon 

ihracat mevsiminde lncir fiatleri biraz 
yükselmiıtir. Yalmz yukanda l>ahıet
tiğimiz alabes muameleler bu piyasa
ya da tesir etmiı ve fiatler 1 ita 3 ku .. 
nıt kadar düımüıtür. Bu muzir lıale 
de nihayet verileceği tabiidir. 

Son ilci Mnelik incir ihracatımız 
Siklet Te memleket hlılormnda M 1 
ta nif 1 b

•
1
. n §OY e 

ı o una ı ır: 

(Kilo hesa!ıiyle) 
1933--34 

~yave Şi-

1932-33 

mali Avrupa 9.901.815 8.915.383 
JngilteTe 7.246.580 5.362.224 
Jtalya 3.654.724 4.370.815 
Fransa 2.624.306 3.187.787 
Amerika 1.433.723 2.413.729 
Mmr 1.146.000 1.250.647 
Avuıturalya 460.979 224.447 
Muhtelif 326.597 354.018 
Yek\ın 26.794.722 26.079.050 

Ozümde olduiu gibi incirde de ih
racat aikJet bakmımdan cleiiımemit • 
tir. 

Hali hazırda 
stok incir kabnamııtır. Son ıtok h11J1oo 
da incir Temmuz a11 içinde lrimilen 
sab1mıfbr. 

Piyasada ıto1' bulunmanJlln Ye hu 
seneki mahsulün de pek fazla olma .. 
maıı n cins itibariyle iyi bulunmuı 
itibariyle önümüzdeki aylarda incir 
piyaaasmda bir fiat yübeliJi beklene
bilir. 

1933 niba,.etine bdar her sene in
cir ihracatmuzm tuttuğu kıJ1D8t ye • 

kUnu sörledir: 

1930 4.158.000 lira 
1931 5.355.000 ,. 
1932 3.510.000 " 
1933 3.500.000 " (l)' 
( 1) Son iki ay için takn"bi rUam

lar kullanı1ml§tır. 

incir müfterilerimiz i~ Fl'lmla 
yeni tahdidat ftZetmek ltdetiyle 
kendi piyasasını Türk incirlerine b -
pmnJfbr. Bunun sebebi Cezayir incir
lerini Fransız müıtenllekelerine tanıt
mak ve bu incirlerin sürümünü temin 
etmektir. 

Buna rağmen !İmal menlleketle • 
rinde yeni mahreçler bulunduğa tak • 
dirde incirlerimizin kamilen iyi fiat • 
lerle aablarak 1934 ihracatmm 3,5 ila 
4 milyon lirayı bulman ümit edilebi
lir. 

PALAMUT: 
Deri ve kösele aana:riinde lnıllam

lan bu madde Türkiyede hemen mün
hasıran Eğe havalisinde yetiırnekte • 
dir. Bu maddeyi laımen ham n1ıı ..... ~ 
laımen de iılenıniı yani hüliaa halin
de ihraç ebnekteyiz. 

Bu mahsulün son dört ıenelik fiat 
temevvüçlerini göıtermeii faydalı bu
luyoruz. 

R. ş. 
®kaı 12 AClde): 

Felemenkte Ammerzoden denilen 

bir köy vardır. Bu köyde oturanlarm 

hepsi, soğan yetiştirerek geçinirler~ 

Bu küçük köye gelirken. daha bir kaç 
kilometre uzaktan, buruna soğan ko
ku u gelir. Dolayısiyle, köyün yolunu 

bilmiyen de köyü kolaylıkla bulur. 

Köyün ahalisi, mevsim.inde çocuklara 
ftrmcaya kadar sokaklara döldllilrler 

Berlin Denizcilik mlizesindeld eı
ya arasında, resimde ördUğUnilz de-

nizaltı gemisi de yer tutuyor. Bu, At

manlann yaptıkları: ilk denizaltı: ge-: 
misidir. 1851 senesinde yapılmış ve 
bir tecrübe sırasında batmış, otuz al

tı sene denizin dibinde kalmışhr. O -
tuz altı sene sonra denizin dibinden 

Çikan1an bu deniultr gemis~ mUze -
de bulunan §eylerin en dikkate değer 
olanlarmdan biridir. 

Resimde gördüğünüz, Hintli bir 
eporcu delikllnhdır. Mensup olduğu 

mezhebin idatı. nıukaddes sayılan sa
çı kesmemek olduğundan, epor ha.ro

ketleri yaparkeıt. uzun aaçlamu, ka -
dm1ar gı"bi ba§I üzerine toplatmf, to
puz yapmqtırl 

ve aoğancılık işiyle uğraşırlar. Bu sı

rada da bol bol göz ya§I dökerler. Fa

kat, gözlerinin yaşarmasmdan §İka -

yetçi değillerdir~ Çünkü, kendilerine 
göz yagr döktüren' soğanlan, her ay 

be§le sekiz bin rasm.t bwan küfelere 

yerleştirerek köyden ~kanrlar, lngil
tcreye gönderirler, para kazanırlar. 

Soğanda vitamin bulundu~ soğan 

tedavisiyle romatizma, mide rahatsız
hklan, hatti kanser tedavi edildiği 
noktasından, İngilizler çok soğan yer
ler. Bu köyde de çşimdiye kadar bu 
hastalıklara uğrayan tek kişiye 'rast -
gelinmemiş.... Resimd~ Ammerzo • 
den köylülerini iş başmda görüyorsu· 
nuz. Ortadaki de, soğan tesiriyle ya
şaran gözlerini silen ihtiyar bir köy
llldilrl 

Vaşington Universitesi talebesinden Viktor fon Norınan. bir yanardağ et
rafında araştmna yaparkeıı, fazlaca yaklaşmıı ve lblar altında kalark ölmti}tilr. 
Dğda seyyahlara rehberlik edenler, feci kazayı uzaktan görmüşler ve bira% aon
n. bu ilim kurbanmm cesedini kement halinde ip atarak çekip bin gfiçlWde p.. 
brabilmişlerdir. Resim. cesedin ~kanlı §I sırasında alınmıştır. 

Resimde bir timsah ve timsaha aım sıkı aarılmIJ bir yılan görüyorsunuz. Bu 
büyük yılana, "Sukuri,. diyorlar. Resim, Amerika ormanlannda tetkik seyahati
ne girişen seyyahlar tarafından çekilmiş tir. Kıyasiya bir boğuşmadan ıonrn, yı
lan. Sika, sıka timsahı öldürmüş, timsah yılanı ısrra ısıra ağır surette yarala. 
DU§tır. Seyyahlar, kolay kolay ırastgelin cmiycn bu vaziyeti, derhal fotoğrafla 
tesbit etmişlerdir 1 

Resimde gördüğünüz, habeş bir 
tayyereciclir. Hübert Jwiyan isminde
ki bu Habeş tayyareci, miralay rlltbe-

ıindedir. Amerikadan Okyanosu aşa· 
rak Avrupaya eripek tecrübesine gi
:rİ§miştir,. 

Bir İngiliz deniz tayyaresi, Sutamp tc.-nda denize düşmiış ve bu havadan di.ı
şUş sırasında, yüzmeğe yanyan parçala rı11dan biri kopmuştur. Bunun üzerine, 
muvazeneyi temin edebilmek için, tayyarede bulunanlar kanatlann il.zerine çıka
nık, tayyarenin vaziyetini değiştirmişlerdir. Bu suretle su üstünde saatlerce çat
kanmışlar, nihayet oradan geçen bir ge Djj tamfmdan kurtanlmrşlardır. Gördü
gilnilz, kazaY,CL uğrayan gemin.in o vaziyette gemiden ainunq resmidir~ 



Çind.en askeri bir 
h~#yet ıeldi 

Reialeri Cener&ıl liııg Ju Tıı: "TWi11e, Çjıı 
ruhunda epiz 0.ir lair 6ır."~ı,ıır.,, digor 

Bu ıenenin tıqmc:INıber~. be -
men bütün düP.J~ dolap.alA 
olan bir Çin .-.ı beJel;i / clibı 
tehrimize aeJmiftir. \ 

Çin bey~ Loadra. ~ a1l -
mit, orada bir &iin lcaldıWan -. ,. 
ra, d~ aktaıuki ek9real• ~· 
raya~ir. 

Çin b,7eti altı ~ti~ qaiirek
keptir. Aralarında PY#t i~ in· 
gilizce ~J' VN'dır. 

DiiJı .. . ~irimiz, Çia ı.. 
yeti reiıiyle Ankaraya hareketin • 
tlen ev.veJ kqD~fW.YJturr Heıet 
re~i aılwlik itleri •~MMI mü-: 
Clürii majon Ceneral Sing,. ju - tu, 
seyahatleri hakkmcla muhaniri • 
mize ~nlan ıöylemiıtjr~ 

"- Yan reUDt mahiy~ ola~ 
J)u ıeyahatimiz esnannda Yiikırık 
,ahıiyetlerle de temas ediyoruz. 
Pekinden, kanunusaninin birinde 
&JJJ\'1•t Mecl~nt diiDf#lDID bir 
ç<tk ZMJ"kplerini dolqtf k. ~ ~ar 
CI~ TfWkiY•Y• de ljıijy;jik "if aı~ 
ilfı. ~t huhı~uypnı,. 

- Mend~'-tinliı: h.Mknıflaki 
Clfıı,..l'\\J nedh-? - ~~,.-~~~iri 

•llS --~ .. 

TürW,e, Çin nihuııda eııiz bir ı.
ıir lmllrm~. Yeni Türlü7.m 
~ ~I, d"1ıt bir ..... 
olclüı kadar dahi Wr .ımı p~ 
Gazi MuataE. 1'~ H~eriııe 
derin bir f&YP Ye ı..~mıız 
ıtar. lıt~ cm'IUl içU.dir ki, bu ka· 
dar uzun 7ollar qt., ıwıemleŞeti· 
.~~e de ıelc:lik. 

- 4Dp..-ada Türk büJi,Uclerile 
~ t•'8 edecek pı~? 

.-Türkiyenin yeai imar eter

le~•, büyük iololip tecellisini 
görm~.ğe gi4iy()~. B~u ortaya 
koyanları görtı.Jelc ~lb~tte ıerefU • 
dir.. t' 

- Çin<A1eki içtiınai v.e ai~i ha
yat hakkm-..c.~a malUnıat verir mi • 
siniz? I 

- inkılap \ tıeçirmit bir millet 
s1fatiyle pek ah\ takdir edebilir -
siniz.... Çin son devirler içinde 
PM, ~~ ~-.uar ~ffadı-. p~
tfm b\f YJDl\Jl zarm~d' ~~ 
.,izi ilaıYV~l~· 11irfftık.• 
Bvgün Sen, - ye -~ \11hııli milli • 
y~er fırlwmz, h*'~:neıı ~tiin 
v~,..,ı l:emJil eet\t;,~. •ir 
~etJi f~a ve bıu"ek~ ~~ 
.~~ ça.Jıw"< u.ı-~ •. ,, 

K 
K,ı,.~~ri is.Itıt • ._,ıarı ı..Jfy.-r• cliikiU~~ ıqiJli qhu, ~~ 
-.u 1'.lmfl'~k ~icUr. lkJU ı.. 
b rtnyat mağazalarmda ve her ec
zanede bulunur. 

lhtN-J ~k ""ltttJQatı 11tür 
mümtpİllerj aibi yajlı delildir. 'Eeairi liat'i ve r&yıhau litif 

bir loayondur. 

Eski devir<le ihmal edilen bu kaaa~ 
banın imaıına ~allfılıyor 

Münir Sabri 
14 ~~gr•R@D bjr leyl~k 

geldi 
Bart~ 29 (Huausl) -Evvelki 

,an Kozcuğa~ 1,p,h.ı P,zerin'4~ $!1Ş
pıeJ1'-r' IFöpr9f ü Fif!f Pl~f kir Jıy
f ek "Jt!tqlUJqttqr. U.ıl~im aıaipı· 
~a madeısl bir halka v4rdır; hal· 
~ada fU yazdar okunmaktadır: 

Vogelwarte Hel~land Ger
manh~ 'ijr~e!lt retour 21~8 

B~frJt4ft. çppuld1tr •µnnet 
edildi 



Otobüste giderken, gazetede 
töyle bir havadiı gözüne ilitti: 

"Dün çekilen piyango biletle
rinden 4628 Numaranın, birinci 
ilaamiyeyi kazandığım yazmıthk. 
Güzel baht ki,esinden aldığımız 
habere nazaran, bu numara, latan 
hal ltibanmmı Bankası memurla· 
rmdan Pertev Bedri Beye ait • 
mi9 ... ,, 

Malike, bqmı inüne eldi ... 
Mahçup ... Bu güzel projeyi tabak· 
kuk ettiremiyecek bir tereddüt mü 
yar? ••• 

- Pertev Bey ••• Keıke bayle bir 
gününüzde deiil de daha enet gö 
rütseydik ! ... Şimdi, Mnetiniz için 
huna razı olduium kanaati hasıl 
olacak Ye kendi nefsimi böyle bir 
ıaibeden kurtaramıyacalmı .•• 

Delikanlı, genç kızın elini avuç 
larma aldı. 

Bir çekinme hareketi... Sonra 
bir "peki ••• ,, 

Rus Elçisinin getirdiği _yayı 
kimse ~uramıyaca mıydı? 

Dördüncü Murat ateş püskürüyor: 
"Yedirdiğim ekmekler haram olsun, beni el önünde 

utandıracaksınız!,, diye bağırıyordu .• 

Filhakika, 4628 Numaralı bilet 
kendisindeydi. Birdenbire 60,000 
lirası mı olmuttu? Do.tlar, arka
dqlar, yazıhane, akraba, mallar, 
apartıman, otomobil, aayfiye ... 
Bunların hepsi birden gözlerinin 
8niinden geçti. 

Otobüsten atlıytrka kopnak 
arzusunu duydu. Kalabalıkların 
tepesine basarak yürümek, kot· 
mak iıtiyordu. Bu insanlar, bu ara 
balar da 11111ma yavaı yürüyorlar 
hL .. Telefon etmek, telgraf çek· 
mek, tayyareye binmek, gitmek, 
bir an enel gitmek istiyordu. 

Sevinç içinde, banbya döndü· 
ler ... Biraz sonra, herhalde, para• 
lar da gelecek .•• 

Kapıcı: 

. Padiıahm huzurunda müthit ı -Bu yayı kurabilecek yiğide 
bır uiultu vardı, Uzun kavuklu, helilmdan bir keıe altın var. diye 
burk kavuklu, kırk vtm u.nkb ilan etmiıti. Gerek yeniçerilerden, 

Sadırazam baltacıya sordu: 
- Bu yayı sen mi kurdun? 
- Evet. 

''Gilzelbaht,, kiıesine uiradı ... 
~ıt bin lirayı yemekten soma, 
bankaya getireceklerini söyledi· 
ler ... 

Bankanın kapısmdan içeri gİ• 
rer girmez, ne merasim oldu!. .• 
Sesler yükseldi: 

- Pertev! Pertev! 
Bqka aealer: 

liıatiılıl. 
Pertev Bedri, gülerek, ha:rkesin 

elini sıkıyor ... Her :zaman abus 
olan müdürler b;le yanına gelerek 
onu te\rik ediyorlar ve hoşa gide
eell e!zler e!yHyorlar. Az daha 
§Öyle diyecekler: 

- 4628 numaralı biletin sahibi 
oldufunuz iç'n, terfiinize karar ve 
rltdi. 

Herkes, etrafmda fırd8ni!yor •.• 
Kompliman, kompliman üzerine ... 
Ona bin )>lr tavıiyede bulunuyor
lar ... Paramun dibine dan ekecek 
tavsiyeler ... 

Fakat, genç adamm g8zünde 
bunların hiç \,iri yok .•• Sade onu 
bir şey alakadar ediJOI', çekiyor: 
Malike! 

Malike, aym bankada memar-
4!ur. Şimdi, delikanlır, onun yanma 
aidebilecek; kendisinin ne kadar 
lıan1mllde nldutuna aöyliyebile 

eek: 
- Sizi aeviyorum. .. Fakat fa

kir bir memur oldulamu diitüne
rek lmmetinize mani olmamak i
çin bir teY .CSyliyemiyorclmn. .. Zi
a, ıis hana llyık deiilıinia ... Ken 
(!büze mttreffeh bir hayat yapmalı 
uruz! ... -diyebilecek! 

itte, Malike Ue karfılqblar. 
Genç im peerken ona: 
- Tebrik ederim, PerteY Bey! 

-41edl. 
- Malike ffamm. .. Çok habtl· 

7UD11, zira, felek k6r detilmit-·· 
Slsden bir rlcmn yar: Bu g6n, ban 
bmn yeınekhaneaine inmeyip de 
lienlmle beraber lokantada ye
mek ,..ek lutfmıu paterir misi-
111.ı 
G~ m, Clantl &bul etti ... 

Bu eabah ıaet dokuzda ba dünya· 
Cla, 1ia tehrln 0 rtatmda bir hiçken, 
tlmdt anmm hem tenet hem de 
anılll ea1ai'hi 0 hnak, ne ... det. •. 
Y emelr 7eJ'ken, lıiııiyatmı hallla 
ediyor. 

- Mallre Hamıaa dünyadaki 
telE emelhnl ılze s&yliyebihnek fD' 
latı ,eldi: Anladınız mı? Nece•· 
tıs ....... mmle evlenmeit dü 
ttlnlrdtım amma, buna imkan lnı
laınazcta. .. Teklifimi kabul .. ..... 

- Pertev Bey ... Sizi, intizar sa· 
lonunda bir bey bekliyo1'! -dedi. 

Pertev, koftu, fakat, suratı asık 
hiT adamla kal'!ılaıtı: 

- Pertev beyefendi, size maale 
aef fena bir haber vermeie gel· 
dim. Kifedeki memur bir yanbtbk 
yapımı, ... Gazetecilere sizin ismini 
zi vermif •.. Halbuki, büyük ikra· 
miye yerine, maalesef, ancak yir
mi lira kazanmıpmız. Müdürü
miiz, affmızı rica ediyor. Buyuru· 
nuz, sizinle görUteeek. 

Pertev, Mndeliyor. Bayılacak 
gibi olmuftu. 

- Allahasmarladık, beyefen• 

dit 
~ ellbadl, aitti. 
~DQ - teY kal-

mamı,h. Gene 8'yala •,g J lumı 
takacak, yazıhanedeki ,_1ue ...,. 
racak. Geçirdiği üç ümit dolu sa• 

atle alay edecekti. Fakat Mali· 
ke? ... O, ne olacaktı? ••• 

- Nen var, Peıtev... Halinde 
bir delitiklik ıörUyorum ... Y oba 
caydın mı? ... 

-Caymak mı?... Ne diyor
mn? ••• Fakat, biç ••• Hiç bir feyDn 

yok. •• 
ki hakikati naaıl .ayllyecek? 

Nihayet, bir memura itiraf ediyor: 
- Hiç bir teyim yok... Hatta 

a1tmıt bin lirahk ikramiyem bile ... 
Bir ~bk olmuı... Müdüriyet· 
ten baher ıeldi ... 
-Valı•ftlh ... 

Daire mGdUrü kaılanm çab· 

J'OI': 
- Pertn Bedri 8eJ . . . Ya 

it ı&riln, yalıat illifanm •erin. .. 
Yokta, mGdiri umumi Bey, bu pi· 
yanko danaile banlca,a ıetirdiii· 
niz intizM1111zlddan dolayı çok 
mGftekldir. 

HerteJ ydatlJOI'... Biltihı dtln· 
J'&Dm diipnan keeilclitml, bir kaç 
.aatlik eaadetinin aası kendiain
den çıbnnak istediiüıi hiuedi· 
yor. 
"-Ba alqam hemen Naim Ke-

111&1ettin m6e1ee1eaine mOracaat 
edecetim ... Oradan beni illetmit
lerdi... Bura,a imfamı verece
P·· Malikeden maklatmam la· 
mdır-,, 

lçinl çekiyor ... 

Çıkıt zili çallJOI'. 
Arkaamdan bir Mit 

- Pertev Bey ••• 
-Efendim. .. 
-Ah, a,le memnumun ld ... 
- Memnun mu181l1D? Neden? 

- Kazanan benmifbn- Mtlel-
eewün imainden dolayı pprarak, 
benim yerime aizbı isminizi ffl"" 

mitler ••• Kuracatımız ailenin eer • 
veti, ıtzin delil, benim kanalmı• 
dan seliyor ... Şimdi artık ıize te
reddütaiiz "evet!,, diyebilirim. 

naklll (Hatice surena > 

ba,lar birbirlerine delip uzaklatı· gerek pazusuna güvenen halktan, 
yor. Gittikçe yükselen uğultu ara· at etmiıler ve bu yayı kurmaia ça• 

smda Ruı Elçisi tözüne devam e- lıımıılardı. Bunlardan çoiu de
diyordu: ğil yayı kurmak yayı bir parmak 

- Evet, getirdiğim diğer ıeyle· bile bükemiyorlardı. Diğer taraf· 
rin o kadar ehemmiyeti yok. Fa· tan yayın bala kurulamadığım gö· 
kat fU yay en mühimidir. Bizim ren DördCncu Murat ateı püskürü 
memleketimizde böyle yayları ku· yor. Elir.:le kamçı ile yeniçeri oca· 
rabilecek slahıor vardır. Fakat öy ğma giriyor, önüJ1c geleni debtetli 
le sanıyorum ki bunu siz kuramı· bir ıurette dövüyordu. 
yacakıınız. Şimdi yay tannımıt evlerde ge-

Elçi yerinden kalktı. Dördüncü Muradı ıelimladıktan aonnı mai· ziyordu. Asılzaaeler, bunların seç· 
yetiyle beraber arka arkaya çeki· me adamları pazularıru deniyorlar 
leTek huzurdan çıktı. dı. Nihayet yay döne dolaıa Sadı· 

Bağdat fethinden dönen dör· razamm saraydaki dairesine gel· 
düncü Muradı ziyaret eden Rus mitti. O da bot olduiu bir zaman· 
Elçisi getirdiği hediyeleri taktim da yakmak için içeriye odun geti· 
ettikten sonra huzurdan çekilmit- ren baltacı Mehmet duvara dayalı 
ti. 50 milyonluk bir kitleye siz bu olarak duran yayı ıördtl. 
n~ kuramazsınız diyen Rus El· Baltacılar arayın barem tara· 
çisinin b ... ktılı yay ortada ..-a• f-. bekarlar -re 8U'&7ID odanunu 
rengiz bir !Y sfhl damyordu. Yayı tedan1' ederlerdi. Mehmet te bun-
kurmak için bir ucunu sağ ayağın lardan biriydi. Dördüncü Muratla 
altına abnır. Yayın öbiir ucu Bağdadın zaptında beraber bulun 
da ıol ele alınarak bükülür ve sal mut ve yaraTlıtı ı&rülmüttil• iri 
elle tutulan örülmüt at kılından yan ve namuslu bir adam olduiun 
ipi de hemen diler uçtaki oyulu .Jan lstanbula avdetinde kendisine 
yere ıeçlrilirdi. ıarayın hareminde it Terilmiıti. 

DördüncG Murat yavat yavat Mehmet cie Moskof Elçisinin 
ortaya tahtından indi. Derhal mı· hediye ettiii yay meselesini duy· 
nltılar kesildi. yavq y&V&f ortaya muttu. Kendisi ce bunu kurmak 
geldi. Yerde eararenaiz bir yılan istemif, fakat i•TJn çokluiu buna 
gibi yatan oku aldı. Bir ucunu aal mani olmuıtu. ~adırazamm oda· 
ayağmm albna ald1. Göisüne ka· ımdaki yaym o mahut yay olduiu 
dar gelen öbür ucunu da sol eliyle kavr:ı"ı. Ve biitlln kuvvetiyle el· nu eneli anhn.madı. TeceH;i ıle 
mele ve aat elinde tuttuiu ipi yanma yaklaştı. Yayı aldı, bira!: 

takmata çahttl• Herkes merakla muayene etti: 
bakıyordu. Fakat yay yalnız azı· - Amma.da sorlu J&ynuf be ... 
cık bilkülmekle iktifa etti. diyerek bir ucunu sa iay&imm al· 

Dördüncü Sultan Murat tiiylp tma aldı. Obür eliyle diler ucmıu 
geçmeJİDİZ• Bu adam bir yumruk- tuttu. Demir adeleleri çelikleıtiler. 
la bir adamı aldüren altmıt okka· HerkeM kar. tutan PJ bu görül· 
bk zırhb etbi.-iyle bir pire sibi memlı kuvvet karıısmda gurunı
zıpby&bilen, esı ıağlam kalkanlan na ka,betti Ye bqmı eidi. Sai e
hir YUl'Ufta parçabyabilen, ima liyle tuttuiu ipi de ta1Wıca yay ku
boylu, fazla kıllı, tam mlnuiyle nıY-ıut oldu. 
çivi gibi bir adamdı •• Yayı biike- Tam bu mada aııaridan a&dı· 
meyince hiddetle yere çarptı. K~~ ruamm yaklqan ayak ıesleri du
Iaılarmdan tiril tiril titriyen yezır- yuldu. Baltacı Mehmet hemen Ja• 
terine ye JmlD&lldanlarma brftt 71 bırakıp dytan fırladı. Biraz eon-

- HaberiDİZ olsun. Moskof el· ra aadırazam odaya ıirince dura· 
çisi bir hafta 90nra gene gelecek· ladı. Gazi eri fal tqı gibi açılarak 
tir. O zamena kadar Motkofun ı& Mndeledi • .Arkumdaki adamları 
zn &nünde bu yayı kuracak adam dütmemesi için koUanndan tuttu· 
bulamuı&DIS hepinizi ıebertinci· lar. Fakat ,ayı kundmut görünce 
ye kadAr da.eceğim. onlar da aendelediler. 

Herkea bilirdi ki daidOndl Mu Sadwuam: 
radm sl'zii s6zdü. Bir teJİ yapeca• - Bu yayı kim ICurmutta tez 
tan dedi ıni muhakkak yapardı. liulup bana ptireıiniz. diye emir 
Bunun için bu mütbit tehdide kar- edince katipler, nedimler, hemen 
fJ herkes: dıpnya fırladılar. Bahçeye çık· 

- Hay, bay! Ferman sizin sal· mak Gzere olan baltacryı yakala· 
tammız. Elbet tedarik etmeie çe• ddar. Mehmet '8ftrmlfb: 

htmz. - Ben ne ettim ki? Ne &baha.-

Fakat günler geçiyor. Bu yayı 
kurabilecek yilit bir türlü buluna· 
mıyordu. Yeniçeri ocağı altiid e
dilmifti. Yeniçeri ajaur 

tim var? diye töyleniyor, bir tür-
1i1 bu iti izah edemiryordu. En bü· 
yük korkusu aadırazam pataya bir 
namert tarafmdan yalan yere fit· 
nelenmit olmuı ihtimali idL 

- Çöz bakalım öyle ise. 
Baltacı korkulacak bir ıey ol· 

madığmı görerek rahat bir nefeı 
aldı. Ve yayı çözdü. 

Sadrazam heyecan içinde idi, 
- Yeniden kur bakalım. 
Mehmet gene kurdu. 
-Çöz. 
Çözdfı. 

Sadrazam ııl(ılmaaa MelimeClln 

boynuna sanlıp iki yanağından ö
pecekti. Hemen etrafmdakilereı 

- Baltacıyı pik edin. Huzura 
çıkacak diye emrettikten sonra e

tekleri zil çalaraktan Padiıahm 
yanma çıktı. Ve vaziyeti anlattı. 

Hakikaten biraz sonra huzura ka· 
bul edilen Baltacı, Muradın gözü 
önünde yayı tam üç defa kurdu, 
çBzdil. Artık Dördüncü Muradm 
netesine payan yoktu. Sevincin· 
den ağzı kulaklanna varıyordu. 

El pençe divan duran Mehmedin 
omuzunu okııyarak: 

- Yarma liazır ol. MoskDf el • 
çiıinin gC>zleri <>nünde bunu kura· 
caksm, dedi. Ve itin gizli tutulma 
smı emretti. 

Aradan tam bir hafta geçmiı 
ve Moskof ıefiri ziyaetiııi tekrar • 
lamııtı. Sözü dönüp dol&fıp yay 
meaeleaine getirmek istiyordu. 
Dardüncü Murat bililtizam mev • 
zuu deiiıtirmeğ49 çalqryordu. El • 
çi de yayın kurulamadığını zanne
derek hindi gibi kabarıyordu. Ni
hayet dayanamadı. Alenen Mura· 
da sordu: 

- Getirdiğim yayı kuramadı· 
nız deiil mi? 

- Hangi yayı? 
- Geçen haftaki ziyaretimde 

getirmiftim. 
-Ha onumu? 
Sadrazama dandü: 
- Birini çaiır da tunu kuru· 

Tenin. 
Bir dakika sonra Baltacı Meb • 

met geldi. yeri aperek durdu: 

- Şu yayı kunıver t 
Bütün ıözler büyük bir heye • 

can ve merakla kendisini seyredi • 
JOTlardı. Mehmet basit bir it yapı• 
yormuı gibi yayı kurdu. 

Çö - L 

Çözdü. 
-Kur! 
Kurdu. 
-Çazı 

ÇazdG. 
Artık Baltacı Mehmet COflDUt • 

tu yayı iki ucundan ellerile tuttu 
Ye harikulade bir kuvvetle eğdi, 
eğdi, eğdi. Birdenbire bir çatırdı 
duyuldu. Meıhur yay Baltacmm 
elinde üç parça olmuftu. Moskof 
elçisi gözlerine inanamıyordu. 
Kıplmmızı olarak kafasını eğdi. 

Murat Sellml 
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Belediye seçimi 
( Baı tarafı 1 melde) 

di1ede rey 1&ndıklan kamyonlara 
yerleıtir:lmit ve Nurettin Bey Ali· 
ye Eaat Hanım ve Avni Bey halkı 
intihap eınumda reylerini verme
ie davet etmitle:!"dir. 

Bundan ıonra alaya iıtlrak e • 
den süılü arabalar, temıili heyet· 
lerden Emin8nü kuuma ait olan• 
lar Divanyolunu, Fatihe ait olan· 
lar da Fatih yolunu tutmuılardır. 
Rey sandıkları Eminönü ve Fatih 
kaza merkezlerine teslim edildik· 
ten aonra halle dalılm11tır. 

Dün ayni ıekilde Beyoilu tara· 
frnda da bir alay tertip edilmiıtir. 

Bu akıam radyoda bir intihap 
ıeceıi tertip edilm:ıtir. Nakiye, 
Hanım, 1ffet Halim Hanım •e 
Galip Bahtiyar Bey nutuklar aöyli· 
yecekler Te Şehir Bandoau mu'hte
lif havalar çalacaktır. 

Diğer kaza merkezlerinde, de 
ıandıklar münuip yerler~ yerleı· 
ltrilmit ve hallan rey atmuı için 
hazırlıklar bitirilmiıtir. 

Halk ıabahtan aaat 21 e kadar 
reyini bu sandıklara atabilecektir. 

Bu ıabah saat dokuzdan itiba· 
ren Oıkiidarda belediye lza aeçi· 
mi için rey atılmıya baılanmııtı. 
Bin Oıküdar muhabirimizin tele· 
fonla ıeç vakit bildirdiiine göre, 
intihap iti, taaavvurun fevkinde 
bir alaka ile karıılanmııtı. Hava • 
nın ıüzel o1ması yapılan alayın 
fevkaladeliğini fazlalaıtıran ıe· 
beplerden biri olmuıtu. 

Belediye bahçeıindeki rey san· 
dıiına gelen halk, reylerini büyük 
bir .vkle kullanmaktadır. 

Muzika, tatlı havalarla, reyleri· 
ni kullanmaya ıelen halka nete 
atılamaktadır. 

intihap aandıklarmın buıün bu· 
lunclurulacaklan yerleri okuyu· 
cularımıza kolaylık olmak üzere 
yazıyoruz: 

Bugün Eminönü belediye ıube· 
si dahilinde ıaba'htan akpma ka
dar Eminönü 'belediye daireıi bi • 
nasında bulunacak ıandıia, 

Fatih belediye ıu'beai da'hilin • 
de sabahtan aktaına kadar Fatih 
daireti binuında bulunan aandı· 
la, 

Üıküdar belediye ıubeai dahi· 
linde aabahtan akf8ma kadar O .. 
küdar belediye daiteai binuında 
bulunan sandıia, 

Beykoz 'belediye ıubeıi dahi • 
linde Beykoz kaymakamlık bina· 
naıında bulunan aandıia, 

Kadıköy belediye tu'beai dahi· 
linde belediye binumda bulunan 
ıandığa rey ablacaktır. 

Betiktaı belediyeai dahilinde 
ise Betiktaı kaymakamlığı kartı· 
ımda bulunan Sinanpaıa camii İç 
meydanındaki aandıia rey atıla • 
caktır. 

Beyoğlu, adalar, Sarıyer, Ba • 
kırköy belediye ıu'belerinde de 
belediye daireleri binalarmda bu· 
lmmcak sandıklara rey atılacak· 
tır. Sandıklara akpm aaat yirmi 
bire kadar rey atılabilecektir. 

Sumerbankın kun
dura mağazası 

Dört azılı hırsız 

DIJn çaldıkları eşyaları 
&atarlarken gaka/andılar 

lımail, HulOai, Sait •e Süley• 
man admda dört azılı lurıız, dün 
poliı ikinci tu_!.e memurları tara· 
fmdan Kapabçarııda çaldıkları eı 
yayı ıatarlarken yakalanmıılar
dır. Hrraızlar, Şiılide Sürepo apar 
tımanmı aoymutlar ve 91yalan bir 
müddet orada, hurada ıakladık· 

tan sonra nihayet dün satarlarken 
ele ıeçmiılerdlr. 

Bu aabah müddei umumiliğe 

tealim edilmit olan bu tebekeye 
yataklık eden ve mallarım alan A 
rif, Hamdi, lamail, Makıut, Hüse· 
yin •e Ali isminde bet erkekle Ay 
fe inninde bir kadm da yakalan· 
mııtır. 

Müddei umumtlik hepsini be· 
tinci iıtintak hikimliline vermiı • 
tir. 

Boşanmalar 
(Bl\~ tarafı J ınclde) 

lıtanbulda 281 ,806 beklr erke· 
ie mukabil 165,459 evlenmemit 
kız, 9, 786 dul erkele mukabil 
71,078 dul kadın, 2,895 bopnmıf 
erke le mukabil 6, 128 boıanmıı 
kadm Yardır. 

Rakamlardan anlaııldıiına ıö· 
re lıtanbulda dul kcbnlraın mikta· 
rı, dul erkeklerin miktarından ye· 
di miıli fazladır. Maamafih bu 
niıbetin rekoru da Ankaradadır. 
Ankarada 2,332 dul erkeie muka· 
bil 27.227 dul kadm vardır. Yani 
atalı yukarı on ilç misli. 

Türkiyede mevcut halkın 
13,269,608 aı Müalümaıı, 109,906'i 
Ortodolu, 81,872 ıi Muaevt, 
77,433 ü Ermeni, 39511 i Katolik, 
24,307 ıi de Protestandır. 

MuseTilerin en keılf bulundu • 
iu viliyet latanbuldur. Burada 
47,035 Muaevl bulunmaktadır. 
Sonra 18,157 ile lzmir, 6,098 ile 
Edirne, 1,915 ile Bursa, 1,845 ile 
Çanakkale, 978 ile Kırklareli, 863 
ile Ankara gelir. 

Türkiyede Türkçeden aonra en 
çok konuıulan liaan 134,273 ile 

Arapçadır. Bunu 119,822 ile Rum· 
ca, 68,900 ile lspanyolca, 64,745 

ile Ermenice, 8,496 ile Fran11zca 
ve 7,248 ile ltalyanca takip eder. 

lıtatiıtikte tayanı dikkat ra· 
kamlardan biri de lstanbulda ev· 
lenme miktannın mütemadiyen 
arttıiıdır. 1927 de 2,899 evlenme 
miktarına mukabil 1928 de 3,930, 
29 da 2,944, 30 da 4,352, 31 de 
4,708, 32 de 4,813 tür. 

Evlenmeler en çok Eyl61, ikin • 
ci klnun ve Şubat aylarında vu • 
kua ıelmektedir. Kadmlar en zi • 
yade 19 - 24, erkekler 30 - 34 
ya9lannda eTlenmektedirler. 

Kadmlar 19 - 24 yatlarından 
aonra 18 yatında evleniyorlar. 29 
ya91nda evlenen kadınlar yan ya• 
nya azdır, 30- 35 yaımda izdi• 
vaçlar dörtte bire inmektedir. 
1931 ile 1932 ıeneıi araıında 30-
34 yaıında olan kadmlar diler ae· 
nelere niıbetle daha fazla evlen • 
mitlerdir. 

Sumer Bank tarafından bugün Yatlı kadınlarla ıenç erkekle· 
Galatada yeni bir kundura mağa· rin isdlvaeı da ya§h erkeklerle 
zuı açılmııtır. Maiazadalri kun· ıenç kadınların izdivaç adedine 
duralarm hepıi yerli malı Te Bey· yaklatmaktadır. 
koz kundura fabrikaımda yapıl· 1930 aenea:nde vukua ıelen 
mııtır. 2,127 boıanma hidi ... inin 1,32Ş 

Pek mükemmel dö,eımılt olan u mütekabil arzu ile olmut, 264 
aalaza saat on imde bir ço1c da· Gnde kadının ve ancak 26 ımda 
.-etli ve matbuat mUmetıilleri hu· erkelin kabahati görülmliltür. 
zuriJfe a~lmıfbr. i 193f de 2,471 botanma hldiae-

tlA8BR ;: Ak9a111 Poataat 1 •irinci teırın 198• 

Türk - Fransız 
dostluğu 

Tekirdağ bağcıları Hariciye Vekilimi

(&ı tanfı ı incide) 

sedcn bir ceYap vermit, onu müte
akip, Framız ıefiri aöz almqtır. 
Cenevreden yeni gelen Tevfik 
Rü'.ttÜ Beyle görütlüiünü ve ken· 
diıindrn öğrendiğine nazaran, 
Fransa ile Türkiye arasındaki mü· 
naaebetlerin ıimdiye kadar ula 
bu kaJar kuvvelti olmadığmı ıöy
lem,iıtir. · Filhakika, M. Bartbou 
ile Te.vfik Rüttü Bey, bu aefer, 
mükemmelen anlaımıılardır. 

Tekirdtlğı mebuau muharrir 
Celll Nuri Bey, meıhur 28 Meh· 
met Çelebi tıuzında yazdığı Fnuı· 
ıızca bir menaureyi okumuı, 
16 ncı aıırda, bir Türk aeyyahı· 
nın o zamanki F ranaayı naaıl ıör· 
düjilnü anlatmııbr, 

Fransızlar, bu menıureyi çok 
aanatkirane bulmuılar ve kahb· 
balar içinde geceyi nihayetlendir· 
mitlerdir. Ahmet Ihsan Bey de, 
irticalen bir nutuk söylemi§, Fran· 
sa ile Türkiyenin Kanuni Sultan 
Süleyman zamanmdanberi devam 
eden doıtluiundan bahaetmiıtir. 
Fransız heyetinin reiıi M. Rous· 

tand bu nutuklardan ıonra ayağa 
kalkarak, Türk heyelinin hatları 
olan Hasan ve Zeki Mes'ut B. lere 
san'atkir Roty tarafmdan yapıl· 
mıı kıymettar b:rer madalye hedi· 
ye etmiıtir. 

Dün akıam, Franıızlann, ıeh

rimizden çok iyi bir intiba ile ay· 
rıldıkları anlatılıyordu. 

üniversitede 
(Baı tarafı 1 incide) 

cilere uğurlu olmaaım dileyerek 
açıyorum. Talimetne.r ımiae s&re 
Onivenite bir teırinde açılır. Yal· 
nız Hukuk ve Fen Fakülteleri bu 
aene hazırlıkları bitmediğindenl8 
T eırinde açılacaktır. 

(Bat tarafı ı tndde) 

mahıulünün iyi bir fiule aatılma· 
11 lüzumunu dütünen tehrimiz Ü· 

züm müıtahıilleri bu hafta Hal· 
kevincle toplanarak bir (Bajcılar 
Birliği) tesiı etmiılerdir. Te,ek· 
külü çok f&J&DI arzu bir de (Ü· 
züm müıtabıilleri kooperatifi) 
kuruluraa memleket baicıbiı çok 
himaye edilecek. Dolayııiyle o 
niıpette bol ve nefia üzüm yetitti· 
rilecektir. On dönümlük bir baia 
ıidecek maaraf 100 - 120 lira 
kadar bir para tutmaktadır. Bu • 
ıün bu murafı bulmakta mütkü • 
lat çeken bazı fakir ve yoksul bal· 
cdar vardır ki bunların da İm· 
dadına ancak Tekirdai mmtaka· 
11nda kurulmaaı lizım olan (Ü· 
züm müstahsilleri kooperatifi) 
dir. Baicdarm ilerde böyle bir 
teıetddil kurmalarını da dilemek 
memleket namına bir vazifedir. 

Teklrda§ı .. rap fabrlk••• 
mUba,aatta 

Tekirdal, 28 (Huautl muhabi
rimizden) - Enelce inhia&ı' ve 
fabrika memurları tarafından 
mevıimin icabatma •e olpnluk 
derecelerine pre teapit edilen ta· 
rap imaline elverifli üaümler fab· 
rika tarafından mubayaa edilmek 
tedir. 

üzümlerin dereceleri fabrika 
kantar mahallinde tespit edilip üç 
fiat üzerinden mübayaa edilmek· 
tedir. 

1 inci fiat - 17' 1-Jalmıı her 
türlü ptrük ve bozuk üzümlerden 
lri ve yemeklik nevi aynlmamıı 
İyi üzümlerin fiati (110 para)· 

2 nci fiat - Bakma ve yaradı· 
hıı ikinci derecede olan üzümle
rin fiati (2 kurut). 

3 üncü fiat - Ev.elce iri olup 
inhiaar memurları tarafından be· 
ienilmit bağlarda her hangi bir 
sebepten birdenbire TUkua ıelen 
fenalıklardan mllteeuir olarak bo 
zulan ve idarece (ıumabk) taW. 
olunan diğer nevi yapıncak üzüm• 
!erinin f iati ki kiloıu (1 kurut • 
tqr), 

Sözletmlt olan 1-teılar tldm· 
lerini f abrikanm giSıterdiii tarih· 

. "H~rp~ ~ri yapıl~ .en büyük te koparmakta ve koparır kopar• 
lf Onıv~ıitedır.,, demııtrr. • maz derhal maarafı kendine ait 

Üniversitemizin bir aenelik ma· 
ziai vardır. Bir Oniverıite kurmak 
çok zor ittir. Harpten aonra Fran· 
ıızlar Strazburı da bir Fransız 0-
niveniteıi kurdukları zaman Pu· 
anbreı 

Cemıl Bey bundan aonra bızde- im k .. "nn fabrikaya n&k 
O 

. ·ıa "h. o a uzere o ıu u 
ki niveraıte teıkı bn~n tan ın- letmektedir. Ostmı.in baldan 
de~ ıeç~n tene yapı~.ıılerden ve ~ fabrikaya nakli için lüzumu olan 
Onıveraıteye talebe hucumundan küfeler fabrika tarafmdan veril· 
bahsederek ıeçen ıene 3556 mu· kt nald"J&t nwarafı bai • 
kayyet talebe bulunduğunu söyle· me 

9
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cıya aı u UDIDIURllaD"• 

mit ve: Bu aene tarap fahriıkuının 'bal· 
"Ünivenitenin dar ıelmesi fe- d 

d cılardan (500.000) kilo b ar U-
na deiil geniı ıelmesi fena ır.,, züm alacalı tahmin edilmektedir. 
adiıkten ıonra ıeçen ıene müte-
ahhitlerin kötülüğü yüzünden ya• .. naflar blrllil 
pılamayan tetrihi enaaç binuının Şe'hrimbcle lnılunan eanaflar 
üniversiteye biT bat belası oldu- aralarında bir toplantı yaparak 
junu aöylemiıtir. "Eınaf Birliii C.mi1eti,, namiyle 
- Bundan aonra Üniverıite tali- bir cemiyet tetkil etmiılerdir. 

matnametinde yapılan tadilatı an Ah. Hll 
latmııtır. Yeni talimatnameye 18- GUmrUkler Veklllnln ziyareti 
re dersler tam dokuzda Mtlıya• Ankara, 1 (Telefonla) -Gibn
cak, Tıp Fa.kültesi 10, edebiyat 8, rük ve lnhiıarlar Vekili Rana 9-f 
Hukuk 6 ıümeıtr olacak sene ara• bugün YOnit fabrikaımı seS111if, 
11nda da imtihanlar yapılacak ve ıördüiü çalııma ve intill&llldan 
bir lisan bilmek !art olacaktır. memnun olmuttur. 

Cemil Bey ıözlerini bitiriıken 
her ıene dert açıhıı münaaebetile m~ııııınd"""""ınıı_...........flllllmııııınııının 
bir meras· m yapılacaiını taylemit itizar 
ve ıözü üniveraite tetkilitı esasiye "Aslanlı Hükümdar,, tefrika· 
p:;ofesörü Ali Fuat Beye bırakmıt mız yazımısın çolduiundan dola· 
tır. yı konunamıfbr. O.ür dileriz. ·---·-'"""* . .......... . , , _.....ınıı11111111111ıttıtıııııNn111111111ınmn111111ııııuıuın111 
ıi olmuıtur. Bunun t ,817 ıi müte • 
kabil arzu, 296 aında kadın kaba· l•••t•••••••••-ı 
hatli, 71 ind~ erkek kabahatli idi. Göz Hekimi 
1932 de 2,004 botanma h&diaesi Dr. Süleyman Şükrü 

zin beyanah 
(Ba, tarafı 1 incide)" ' 

rey noksan - ittifak ıayılacak l • 
raaiyle, milletler cemiyetine ıir
ditimizin henüz ikinci ıeneai kon• 
aeye intihabımız, Gazi Türkiye• 
sinin medeni dünyada kazandıiı 
büyük itimat ve ıempatiye delalet 
eder ve bilha11a ıulh ıiyaaetinde 
elde ettiii fili muvaf fakı yeti er 
İçin, bütün devletlerin hak tanır 
bir mukabeleaidir. 

Bu intihap, ayni zamanda, bü· 
yük tellerinin anlayııb ve uzun 
ıöriitlü idare ve irtatları altında 
Türkiyeye dıt politikada if aaı mu· 
kadder •azifenin tabii bir netice
ıidir. Bu aayededir ki, her aeya• 
hatimde beynelmilel ıiyuet lle • 
minde, Muetafa Kemal Türkiye
ıinin meYki Ye kıymetinin daima 
daha fazla arttılını muhtelif veıi· 
lelerle müphede ediyoruz. Bu 
hakikati aon intihap münaaeltetiy· 
le tekrar görmekle müftahir ol· 
duk. Bilhaaaa, bizimle mütterelc 
hareket eden, bizim intihabımız 
için çalıtan doıtlarımızın kıymetli 
yardımlarını zikretmek lazımdır. 

Har!ciye Vekili Bey, bundan 
ıonra lrann koyduiu namzetliği, 
bizim de namzetliği koymamız Ü• 

zerine geri almasının bizi çok mü· 
teha11is ettiğini kaydetmİf, Yu· 
nan Hariciye nazırının bu intihap 
itinde ldeta Yunaniıtamn aeçil· 
meıi mevzuu bahiamiı gibi canla 

batla çalJ!bimı anlatmıf, Roman· 
J'& Ye YqoelaYyUUn da ayni te • 
kilde doıtluk göıterdiJderini a8y • 
liyerek: "Diyebilirim ki bu müna• 
aebetle Şark Avrupaaı tam bir •ah 
det manzara11 göıterdi. Garp Av • 
~ cle•ı.tl--- ...... lt.n.IMI 
hepıi bize rey verdiler.,, demiştir. 

Tevfik Rüıtü Bey, daha ıonra 
Sovyetlerle Efıaniıtanm Milletler 
Cemi,.tine blNl dilm•leriain bu 
._.Din en mühim ıiyaıt hadiıele· 
rinden biri olduğunu izah etmif, 
bundan Türkiyenin duydulu aevin 
ei anlatlatbr. Ceaevrede Balkan 
talakına clahil devletler hariciye 
nazırlarile görüttüğünü, ıelecek 
içtimaın 27 T eırinievvelde Anka • 
rada olacaiını aiylemiıtir. Harici· 
ye Vekili Bey beyanatına devam 
ederek demittir ki: 

Milletler cemiyeti medilinin 
kinunuıani toplantısmda reiılik 
llize teveccüh ediyor. Avrupa 
devletlerini meııul eden Sar, tar• 

ki Avrupa miaakı, Avuıturyanm 
iıtikllli ıibi mühim meaelelerin 
önümüzdeki aylar içinde milake
relere menu olmakta devam et • 
mesi muhtemeldir. 

Ankara telefonu 
Hava yollar1 mUdUrU 
Ankara, 1 (Telefonla) - Ha· 

va yollan deylet itletmeai umumi 
müdürü Yümnü Bey butün tana• 
re ile ltaanbula hareket etti. 

Yümnü Bey, lıtanbul - Diya• 
rıbekir arumdaki tayyare yolcu• 
lannm ıigortası itiyle met1ul ola
caktır. 

Maliye Veklletl tall•lle 
talebe g8ndertıor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ma• 
liye Vekileti tarafnıclan, bir aene 
müddetle uj yapmak üaere, A.
rupaya gönderilecektir. 

Memurların müaahab imti· 
hanları Ankara ve lıtanbulda J&• 
pılacalctır. 

Taliplerin (20) T 99rinievvelo 
Rabttll. Ankara c:edılw No. 60 kadar Ve~llete müracaat etmele• 

Telef..,n 22566 d 

olmuı 1 ,238 i mütekabtl, 24S inde 
kad1n ve 84 ünde erkek kabahatli 
g8rülmüttür. 1 

.. ________ , ri 1bnn ır. 
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Yurtdaş! Belediye 
seçiminde reyini 

kullan! 

S-elUe-' meAtuplacı 
Düttürü Leyla 

sinemaya gidiyor! ı 
1 

Yat on dokuzla yirmi arası .... 1 

Kollar omuzlara ve bacaklar diz 1 

kapaklara yakın çıplak ... Tabii a
yaidar da beter oymalı iskarpin ... 

Sırtında pazardan alınma ala
ca bulaca bir kübik desenli, tül
bent gibi gayet ince sulu bas
madan bir entari ... 

• Entarinin etekleri kantocu kız-
larm toz penbesi fistan]arının e-
tekleri gibi yığın yığın kıvrım 

içinde ... Saçlar, tam manasiy]e a
lagarıon ve ense eski külhanbey
lerin enseleri gibi ustura ile ka-

zmmıt··· 

Göğüs, iman tahabma kadar 
apaçık. .. 

Zayıfliktan omuz ve kaburga 
kemikleri olduk1an gibi meydan· 
Ga. •• 

Boy, uzuna yakın. .. 
Renk, nemli koyu fındıki ... 

Belde iki parmak eninde ve tesbih 
böceği kabuğu renginde, muşam
badan kemer .. Sağ elde penbe gaz 
boyaması, vden örme bir bere .. 
Sol elde açı'K çividi çanta ... Kat -
lar, eski ince piyade kayı'klarınm 
birer minik modeli... Dudaklar 
tam nar çiçeği ... 

Bir şeyi eksik lCaldı, onu da siz 
buhm bakalım? 

• • • • • • • • • • 

Bulamadmız mı? Durun, onu 
da ben söyliyeyim: 
Sağ omuzundan dolanıp sol 

böğründe başı ile kuyruğu birbi • 
rine ili1tirilmi1 !kalmca bir tilki 
kürkü ... Pazardan almmrş sulu 
huma entarinin üstüne iliştirilen 
kendi de yan gözle . baka ba:ka 
tramvaya arka kapıdan girdi, ka· 
labalrğı yararak gelip en ön sıra
larm arasındaki boğluğun birine 
ıokuldu .. ,...,. 

Biletçi: 
- Nereye ef en'dim? 
Şa.şrrdı, yahut şaşırır gibi yapa-

rak: 
- Sinemaya! 
- Ne sineması? 
- Şey ... Beyoğluna. •. 
- Beyoğlunun neresine? 
- Taksim ... '(Lirayı uzattı)' 
- Ufak paranız yok mu? 
- Yok zannederim. 
- Hele hiT bakın çantanıza 

lütfen! 

Dünyanm en i§lek limanların· 

dan biri de lngilterede Liverpul 

limanıdır. Bu limanda gemilerin 

Esnaflık ölecek; 
çapulculuk 
baş)ıyacak 

Gedikpaşa. çarşı sebzeci İsmail 
Efendi diyor ki: 

- Bu çarşıdaki ve daha civar· 
daki bütün semtlerin ·çarşılarmda-

ki esnafı geziniz. Hepsinde ayni 
şikayeti, ayni yanıklığı duyacak 

ve göreceksiniz: O da pazar der -
di .• 

Geçen seneye kadar burada 

haftada bir sefer pazar kurulurdu. 

Halbuki bir senedir, hergün kurul 
mıya ba§ladı. Sabahlan üç beş ku· 

nı§luk it yapıyoruz. Akşamları, en 

fazla iş yapmamıa: icap eden bir 

zamanda, saatlerce boş otunıY.o· 

nız. 

Dosta, dütmana karşı şurada 
dişimizi sıkrp bekliyoruz. yoksa, 
yemin ederim bizim için buralar • 
da bir dakikalık duracak vaziyet 
kalmamıştır. Ve bu böyle giderse 

lstemiyerelC ve sıkılarak çan - arttlc tahammü edemiyeceğiz. Gö 
turna bakar gibi yaptıktan son • receksiniz. Hepimiz dükki.nlarımı 
ra: zı kapamak mecburiyetinde kala-

- Y oli ayol! cağız. Ve iti seyyar satıcrlrğa dö-
Biletçi lirayı aldı, biletinin ar - keceğiz .. 

ICasma i}aret edip yürüdü. Ara 
tarafta ayakta duran antikalar -
dan biri biletçiye takılır: 

- Galiba, çantasmdakiler hep 
bütünmüş ... 

- Hangi bütün yahu? Zaten o
lanı biteni bir lirası varmıt zaval· 
lıcığm ... Ben çantanın içine dikiz 
ettim: Buruşuk bir mendille kü· 
çille bir dudak boyasından başka 
bi- şeyler göremedim. 

Seyyar Haberci 

Aksarayda piyango çekildi 
Aksaray, 30 (A.A.) - Yetim 

Sonra ne olacak? lstanl>ul nasıl 
bir manzara gösterecek? Bir defa 
gözünüzün önüne getirin ... 

Eanaflrk' ölecek.. Göçebelik 
başlıyacak.. Belediyenin civarda 
hergün pazar kurulmasına müsaa· 
de etmesine aklımız ermiyor .. 

Belediye, nihayet, varidatını 

daha ziyade bizden alıyor. PazaT

dakilerden ne alıyor? Her birin-

den, ne satarsa, ve ne kadar sarf e

derse etsin, yalnız beş kuruş yer 
parası alır ... 

çocuklan koruma kurumu tara - serisi köylülere çtlonIJtır. Bundan 
fmdan hazırlanan büyük eıya pi • biriken para ile ilk mekteplerdeki 
yangoau çekilmiı, çoğu köylü ih - öksüz çocukların ihtiyaçları temin 
tiyacma. yarIY.an mükifatlann ek- edilecektir. 

l:iannmau, yüklerini en çabuli f>ir 
tekilde hotatmaları, yük almaları 
için mükemmel tesisat vücude ge

tirilmiş, rıhbınlar yapılmıştır. Res· 

n 

Gedikpaşa esnafı
nın dileği yerine 

getirilmelidir! 
Bugünkü esnaf ve İ§çi sayfasın

da, Gedikpafa çar§ıı esnafmın, ya· 
nı ba§larında kurulan pazardan 
şikiyetleri, şikayet değil, feryat
ları duyuluyor ... 

iki sebzeci, bir tavuliçu esnaf 
birbirini tamamlıyan ayni derdi 
inliyorlar .. Bütiin o civar esnafm
dan yalnız üçünün dediklerini yaz 
dık .. 

Fakat dert, yalnız üçfulde, 1>e. 
şinde değil bila istisna bütün Ge -
dikpaşa - Kumkapı - Beyazıt 
çarşı esnafı ayni derdin kurbanı
dır. 

Bakkalından köftecisine !ka<lar 
hepsi içinden yanıık .•• 

Açıkçası: 

Gedikpaşa. esnafı lCan ağlıyor •. 
Çok eski bir çarşının göz göre gö
re ölümüne bakılıyor ve koca çarşı 
muattal bırakılıyor. 

Bu vaziyetin acıklıliğım bütün 
açıklığı ile anlamak için bir defa 
orada esnafla görüşmek ve esnaf 
sayfasında onlamı dediklerini din 
lemek kafidir. 

Zannederi:z ki, l:ieleCliye nizam.
namelerinde, pazarlann ne ıerait· 
le kurulacağı tespit edilmiştir. Ge
çen seneye ikadar, Çarıılcapm.m bu 
Makasçılar mevkimde pazar her 
gün kurulmuyordu da bu sene bu
na niçin lüzum görüldü? Belediye 
bundan ne gibi faydalar umuyor? 
Bizce, bu pazarın hergiin kurulma 
smda faydadan çok zarar vardıır: 
Buradaki sabcılar, nihayet, gelip 
geçicidir. 

Ne •ıhhat tezıkereleri varClır, ne 
de srhhi şeraite uymak lüzumunu 
hissederler. 

Tabii, sıhhi şeraite riayet eden 
esnaf ta var. Fakat, hepsi öyle mi 
ya ... Bilhassa, bu pazar yerlerinde 
kalabalık edenlerin ekserisi gelip 

mimiz ıf>u limanın lCu~balOşı görü
nüşünü tespit ediyor. Darısı İstan

bul Jimanmm başına! 

Pazar ar ha tada 
birken hergüne 

bindi 
Gedikpaşa - Çarşı - Tavul{çu 

İsmail Hakkı Efendi diyor ki: 
- Hükumetten ve belediyeden 

çok §WtÜr lazım gelen kolaylığı 
görüyoruz. Fakat büyük, en bü
yük, belki yegane derdimize de 
bir deva 'bulunmasını candan isti -
yoruz: 

Bu seyyar satıcılar bizi ne 1ia -

KUPOl't 
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lktısadi 
icmal 

( BB§tarafı 7 lncl ea.yı1ada) 

Ham palamut fiatleri: 
(Kilo başına kuruş olarak) 

1931 Haziran 4 - 6 
1932 " 2 1/2 - 4 
1933 " 3 - 5 
1934 " 2 1/2 - 3 1/2 

Son sene fiatleri 1933 e nazaran 
daha apğıdır. Palamut hülasaıı sabf 
fiatleri de bir miktar daha düşmü,tür. 
Bu düfme hadisesi bu maddenin sa· 
nayi ham maddesi olmasına atfoluna
bj)jr. 

Son iki senelik haın ve hülisa pa
lamut -ihracatmuzr şöyle mukayese e
debiliriz: 

(Kilo hesabiyle) 
1933--34 1932--33 

Ham palamut 29.877.693 29.810.359 
Hülaıa palamut 5.802.445 7.049.687 

Ağustos ayı içinde yapılan bir tah· 
mine göre İzmirde halen üç milyon ki· 
lo kadar palamut stoku bulunmakta
dır. 

AFYON: 

Afyon mahsulü bu sene 1933 se • 
nesine nazaran bir takım hava §eraİ • 

tinden dolayı daha azdrr. 1933 te 
3.000 sanc";~< afyon istihsal edilınifti. 
ı!fJ4 mahsulü 2.000 sandık kadar tah
min edilmektedir. 

Bir taraftan mahsulün azlığı. di .. 
ğer taraftan afyon inhisariyle A vnı -
pa afyon 881\ayii karteli arasmdaki 
müzakerahn son zamanlarda tekrar 
canlanması dolayısiyle fiatlerin hu se
ne bir miktar daha yükselmesine inti
zar olunabilir. 

Son dört senelik afyon ihracatnnrz 
kıymet bakımından §Öyledir: 

1930 
1931 
1932 
1933 3.000.000 
Eğe mmfaliasmm kıymetli ihraç 

maddeleri olan zeytinyağı. meyan kö
kü, hakla ve emsali, arpa, pamuJC 
hakkında gelecek: saymu:zda malumat 
vereceğiz. 

' l 
R. Ş. 

dar mutazarrır ediyor, tahmin ede Barbnda kasaplann grev! 
mezsiniz ... 

Bartın, 29 (Hususi)· - Beledi-
Bir defa seyyar satıcılar nere'de 

hasta, topal, fena hayvan varsa 
onlan satarlar ve onun içindir ki 
ucuza verirler. 

Malumya, şimdi herkes daha 
ziyade ucuza itibar ediyor ... 

Sonra ÇaJ'§ıkapıda kurulan bu 
hergünlük pazar bizi pek fazla za· 

rara sokuyor. Pazar bizi tamamen 
işsiz bırakmıştır .. Bu pazar hafta-

da bir gün, iki gün değil, hergün 
kunılur. Nerede görülmüştür bu 
usul?, 

PazarClaki satılan mallar lCaml
len bozuktur. Oradaki yumurtalar 
gidilip muayene edilirse mesele 
anlaşılır. 

mmnuumnnnmmmmmttnııwıımıııuaıımııııaı11ıuııaııaııanıın11mnn•••ıllfll 

geçici köylülerdir. 

Bunlar köylerinde çiftlerini, iş· 
lerini bırakıp buraya geliyorlar. 
Ve rast gele bir şeyler alıp satmak 
istiyorlar. 

Üç buçuk kuruş sermayelerini 
de zav~lhlar burada bitiriyorlar. 
Pazarda sergi kuran seyyar esnaf
hr. Onun için onların pazar kalk
trğı takdirde ziyanları olmaz. Çün 
kü onlar haftanm altı gününde 
mahallelerde gezerler ve bir gü
nünde de pazarda sergi açarlar. 

Fakat her gün oturacak yeri bu· 
lunca tbii eski gezmelerini b~kı· 
verirler .•. 

iyi amma, dükkanlan o civarda 
olan esnaf ne yapım? Onlar Cla 

yenin et narhını indirmesi üezrine 
kasaplar grev yaparak ıhiç et kee-

memitlerdi. Bu grev bir hafta 
sürecekti. Fakat, mealeği kasap-

lık olmamakla beraber elinde ki.-
fi miktarda hayvanı bulunan ha,. 
ka birisi açık gözlük edip kasap
lığa b&§laymca diğer kasaplar da 

grevden vazgeçmişler ve narhı ka 
bul etmi§lerdir. Bu suretle grev, 
iki gün kadar sürmüştür. 

Aksaray köylerine telef on 
Aksaray, 30 (A.A.) - Köyle

rin birbirine telefonla bağlanma 
çalışmasına devaın edilmeldedir. 
Mühim köylerle muhabere bqla· 
mıştır. 

vatandaş değil mi? 
Hangi belediye isterki; 'bütün 

şehir esnafı dillt\;anlarmı kapat
sın, işi gezginciliğe döksün? 

İstanbul Belediyesi de bunu is
temezse, yani şehri bir gürültü, 
karışıklı!JC, intizamsızlık Ve sıhhat
sizlik yurdu yapmak istemezse, ki 
fÜphesiz istenilen bir şey değildir! 
O, daimi pazan orada kurdubna• 
malıdır. 

Bu çok ehemmiyetli işin biran 
evvel hallini muhterem Belediye 
Reisi Muhittin Beyden ister ve 
bekleriz. - -

A. Rı. 


