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Yeni Asrr matbaasında basılmıştır. 
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Cwulmriyeliu \'c <.1tm1mrİlJet Escı·inin )Jf'1N;isi, SalJalıları {'ıkar Sitıasi Gazetedir 

ef a 
Fakat "'aııı bir 
Yardını Yapılaeaktı · 

Medeni vasfını kazanmış in-
sanlar, içinde yaşadıkları 
c . 
. enııyete ve beşeriyete karşı 
•hına} kabul etmiyen vazife!er!e 
mükelleftirler. Yalnız nefsini 
d·· .. 
uşunmek, şahsi kazanç \ ".! re-

fahını teminden başka bir şeyle 
meşgul olmamak medeni ins:m
lık mefhumuna sığamaz. Ferdi 
saadet ve ferdi refahın manası 
Yoktur. muztarip bir kitlen:ıı 
ortasında mes'u{ bir yuva ku
rulamaz. 

Etıa"ın ısbrap ve iniltileri 
'lltnumi huzuru ve vicdan isti
rahatını selbeder. Refah ve 
saadette mutlak bir müsavat 
İrnkan dahilinde olmasa bile 
Yoksuzlara uzatılan yardım el
leri nisbi bir vicdan istirahatı 
Yaratır. Bu itibar!a medeni 
nıilletler, birçok yardım teşek
küllerine vücut vermişler, kim
sesizleri ve fakirleri himayeleri 
altına almışlardır. 

Medeniyet iddialarında her 
ıniUetin üstünde gelen Türkler, 
her devirde ve her zaman yük
sek ruhlu, hayır sever i:ısanlar 
olduklarını isbat eylemişlerdir. 
Damarlaaında hakiki Türk kanı 
bulunan bir vatandaş hiç bir 
ıaman hayır işlerindun uzak 
kalmamıştır. 

Milletimizin bu asil ruhuna 
dayanan bir komite bu defa 
gene kimsesiz ve fakir çocuk· 
lann tahsillerini temin edici 
hir teşebbüse girişmiştir. He
P~miz biliyor ve görüyoruz ki 
hırbirini takip eden harpler bir 
Çok yavruları babasız bırak
mıştır. Bu büyük falaketleri 
lakip eden iktisadi buhran iç· 
~~ai sefaleti genişletmiştir. 

•ilet ve vatan müdafaasında 
~ayata gözlerini yumanlar en 
I 1Ynıetli varlıkları olan yavru
arını bize, ve bizim vicdanla
~•tnıza emanet etmişlerdir. On-
arın dökülen temiz kanları 
8~Yesinde elde edilen hürriyet 
"~ •stikJalimiz bizlere bu yavruları 

endi çocuklarımızdan ayırt 
etnıemek vazifesini yüklemek
t~dir. Bu vazifenin kıymet ve 
~l eınnıiyeti vatan sevgisile 
o ··1 b çu e ilir. Yetimler, yoksullar, 
cenıiyetin malı olduklarına göre 
onların iaşesini okumasını te-
m· ' 

ın edecek vasıtaları hazırla-
~ak cemiyetin borcudur. İşte 
. d Umburiyet Halk Fırkası vilayet 
~ ar.e heyeti reisi Avni Doğan 
eyın müzaheretile teşekkül 

tuen konı't · 1 • • · h ı e zengm crımızı, ayır 
Ve b muavenet sever halkımlZI 

u borcun ödenmesine davet 
edecektir. Taleplerin her ta
r~fta eyi kabul bulacagında 
tUPhe etmiyoruz. Bu vesile ile 

0 rnite çok ehemmiyetli bir 
:okta üzetine de elini koymuş-
} ur. İzmirde maksat ve gaye-
e . 
rı muhtelif olmakla beraber 

Y~nız halkın yardımile çalışan 
nıuteaddit hayır teşekkülleri 
"ardır. Bunlar zaman zaman 
rtıuhtelif eğlenceler tertip ede-
rek halk · · ın samımıyet ve mua~ 
\'en ti t e ne baş vururlar. Yalnız 
Opladıkları paraların mühim 

- Sorıu ıkinci sahi/ede -
Tsnıaı.ı ~ak.kı 

r 
H cı Vaz· ze inde Görüşülecektir 
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aşvekil Pş. Ve Ha. ekili Mü jm Beyanatta Bul~nacaldardır 
B.M. Meclisi Öğleden S a. T oplanacaktır ... 12 İdam Mazbatası 

Uuşvekıl /'ş. hu ıabı ıka ,,,, pıiııı ıwını 

/t>/kık Cttı ı IJf 

Ankara 23 (A.A) - Yugos
lavyu kralı müteveffa Alek
sandr Hz.nin Bel'Iratta yapı
lan cenaze mer~·miode reisi
cümhur Hz.ile Türk millet ve 
hükümeti ve Türk ordusunu 
temsil etmiş olan hariciye ve
kili Tevfik Rüştü B.EF. riyase
tindeki heyetimiz bvgün şehri
mize dönmüştür. Tevfik Rüş-

tü B,Ef. istrsvonda B. M, M. 
reisi Kazım Başvekil İsmet pa-

şalar hazeratiyle vekiller, meb'
uslar sefirler ve sefaretler er
kanıyla birçok zevat tarafın
dan karşılanmıştır. 

Cenaze m•!rasimi esnasında 

ih~:ranı va:c.i;esini i..ı t:.L:r.ek 

üzere gitmiş olan muhafız ala
yına mensup bölükte bugün 
ayrı bir trenle sehrimize gel
miştir. 

Harıciye vekili Çankayada 
Ankara 23 (Hususi) - Ha

riciye vekilü Çankayaya gi
derek Gazi Hz, tarafindan ka
bul edilmiş, Be!grat görüsme
leri hakkında Reisicümhur Hz. 
ne izahat vermiştir. 

Fırka Gurubunda 
ANKARA 23 (Hususi) -

Fırka gurubu Çarşanba sabahı 
(bu sabah) saat onda toplan
mağa davet edildi. Başvekil 
İsmet paşa ile Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü bey muhtelif iş
ler bilhassa Harici vaziyet hak
kında izahat vereceklerdir. 

Doı r Baıkwı hı;ncuıe 11az 111 bit arnaa 

Beyuelmilcl vaziyetin nezaketi 
hasebile bu izahata büyük 
ehemmiyet atfolunuyor. 

B.M.Meclisi BugUn 
Toplanıyor 

Ankara 23 (Hususi) - B.M. 
Meclisi yarın ö,ğleden sonra 
toplanacaktır. M .. cJiste görüşü· 
Iecek mühim meseleler ruzna-
meye geçirilmek üzere akşam 
meclise tevdi olunmuştur. Bu 
meseleler meyanında ali tas
dika iktiran etmesi icap eden 
on iki kadar idam mazbatası 
da vardır. 

Balkan Ha. Nazırları 
Geliyor 

İstanbul 23 (Hususi) - Yu
nan hariciye nazırı M.Maksimos, 
Romen hariciye naz.ıra Mösyö 
Titülesko ve Yugolavyn harici-
ye nazın Mösyö Y evtiçin 28 
ilk Teşrin Pazar günü şehri-

M5 --~' khkl. ........ ~ .............................. ... 
' 

üstahberat 
Yugoslav Hü eti acaristandan 

Suika çi Bir Hırva ın Tevkifini istedi 
Torinoda Yakalanan Pavloviçi İtalya İade EtmiyecekMi 

Londra, 23 ( A.A ) - Kral 
Aleksandrın katli hadisesile l 
alakadar bazı mühim müstah
berat vukubulmuştur. 

1 - Yugoslav hükumeti Ma
car hükünıetine müracatla ka
tillerin arkadaşı bulunan bir 
Hırvatın tevkifini istemiştir. 

2 - İngiltereden koğulmuş 
olan ve azılı tethişçilerden ol
duğu iddia edilen bir şahıs 
F ransada Dieppoda tevkif edil

miştir. 
3 _ Belçika hükumeti ken-

di erazisinde bulunan 20kadar 
Hırvatı hudut haricine kovmuş
tur. 

4 - Prag civarında Mari 
Fon Rakover namında bir ka-

sındaki görüşmelerden sonra 
suikast facıasında rol oynymış 
olan daha bir şahsın listeye 
ithali icabedecektir. Zabita bu 

dın tevkif edilmiştir.Bunun kral Yugoslav Ntyabet Mı!clisı azasından 
katillerile alakadar bulunduğu M. Jvo Petroı·ıç 
zannediliyor. şahsın izi üzeundedir. Diğer 

Liste Cenı,nyor taraftan suikastçıların Macar-
Paris, 23 (H.R) - Yugoslav !atandan Fransaya kadar han-

emniyet umumiye mOdllril M. ıi yolu takibettikleri de teıbit 
Simonoviçle M. Mandanel ara..._ ~~ufhar. Cam fabrikaJann-

da çalışan Mio Bezik namında 
bir tethişçi de aranmaktadır. 
Merkumun Macaristanı terket
memiş olması da muhtemeldir. 

Suikastçılarla aJakası mey
dana çıkan sarışın Mari Voz
drecek namındaki kadının da 
ele geçirildiği söyleniyor. 

İtalyanın Vaziyeti 
Atina, 23 (Hususi ) - Tori

noda mevkuf bulunan Ustaşis
lerin reisi Dr. Pavloviç ile 
Kramer namını takınan Kava
ternikin İtalya hükumetince 
Fransaya iade edileceği hak
kındaki tahminler hilafına ola
rak Romada bu iade için he-
nüz hiç bir karar ittihaz edil
mediği söyleniyor. İtalyanın iki 
firari tethişçiyi kendi mahke
melerinde muhakeme etmesi 
de muhtemel görülüyormuş .• 
Maamafih tethişçiler davasının 
siyası mahiyeti hasebile toplu 
olarak g6rülmesini temin için 
teıebbllaler devam edecektir. 

- Sonu 4 anca Sahi/ı<k -
~----...... 

mize gelecekleri ve ayın yirmi 
dokuzuncu günü Ankarada bu
lunarakları tahmin ediliyor. 
Balkan antantı konseyi 30 ilk 
Teşrin Salı günü Hariciye ve
kaletinde toplanacakhr. 

Konseyin Meşgul olacağı me· 
selelere ait ruzname hazırdır. 

Satgrat T.ebllll Ve 
Macarlar 

BUDAPEŞTE. 22 (A.A) -
Macar Telgraf Ajansı bildiriyor: 

Küçük itilaf ile Balkan an
tantının Belgratta neşrettikleri 
tebliğ Macar siyasi mahafilinde 
büyük bir alaka ile karşılan
mıştır. Macar matbuatı tebliğ 
münderecatını sükunla müta-
lea etmektedir. Hükumet ya
kın bulunan gazetelere ve bil-
hassa Büdapeşti Hirlap gaze
tesine nazaran son günlerde 
bazı matbuat tarafından yapı-

l ll)Uk {ı.ı..11' u . .t lllClkCZl OıOfl 

başw kfıletbinası 

lan neşriyattan sonra teskin 
edici bir tesir yapmıştır. T eb-
liğin mutedil lisanı takdir edil
mektedir. Bununla beraber 
gazeteler, metni tahlil etmek
sizin bütün dünya tarafından 
takbih edilen menfur Marsi!Ja 
cinayetinin, neden dolayı hariç 
siyaset cephesi mevcut olaca
ğını soruyorlar. Valnız bir kı-
sım ecnebi matbuatı muhavere 
be temayülat lehine olarak bu 
c~pheleri uydurmuştur, Gaze
telere nazaran Marsilya cina
yetinin harici siyaset sahasına 
girdiği iddiası mülahazasız bir 
iddiadır. Zira Avrupada umu-
mi olarak kabul edilen kanaa
te göre beynelmilel sebepler 
aramağa mahel yoktur. Bizzat 
Yugoslavyanıu dahili vaziyeti 
bunu izah etmektedir. 

Türkiye Birincilikleri 
Altay isparta 

kara İle 

. .. 
ile Istanbul An-
Çarpışacaktır 

Bursa, 23 (Hususi) - Bütün kalacağı muhakkak gibidir. 
gurup şampiyonları buraya gel- Bursa, 23 (A.A)- Künıltay 
eliler, maçlar yarın başlıyacak- birinciliği için Ankara İzmir ve 
tır. Kur'a neticesi İstanbul An- Samsun grup birincileri şehri-
karaya, Altay İspartaya karşı mize gelmişlerdir. Bugün genç• 
oynıya~ktır. Bu şekle nazaren ler Gazi heykeline bir çelenk 
Altayın Ispartayı yenerek finala koydular. 
••••••ıııııııaıaııa•ı•eıı• ı ııaıııııııııııaııııaııı•ıtııııı•ııııııııeııaıaıııaıııııaııı ı 

- Bu ne biçim surat? Doktor ne dedi? 
- Hiç bir şeyim yokmuş .. Parayı verdikten sonra hiç bir şeyin 

olmaam.. Bu ne feliket... - .. 



Sahife 2 

Şerif Remzi Bey 
~-----.... -------------~~~ 

Müsbet Münakaşaya Yanaşamıyor 
hu şekilCle hu mevzua devam edemeyiz 

Yeni Asır Gazetesi Müdürlüğüne 
Matbuat kanunu hükmünce 

aşağıdaki yazıyı ilk çıkacak 

nüshanızm birinci sayfasına 
koymamzı rica ederim. 

İsmail Hakkı bey, arbk kendi 
imzasiyle devam eden hüetımda 
kendi metodlannı bana isnada 
çalışırken daha müteyakkız 

davranmalıydı. Benim sözlerime 
kendi istedikleri şekli vermeğe 
çalışırken tekzibi kendileri ko
laylaştırıyorlar. 

1 - "Hadise ve vakaların 
hesabını istiyeceğiz,, diyorlar. 
Verilmemiş cevabın hangi ta
rafta kaldığım unutuyorlar. 
( Yeni Asır 5.X.34 sayfa 5 ). 
Ve bana daha soracakları varsa 
sormadıkları kabahattir. 

Bilvasıta ve bilavasıta tariz· 
ler yapbğımı söyliyorlar, hal
buki yazılarım meydandadır. 

Kimseye tarize 'tenezzül edil· 
memiştir. Tüccarlık, kendi hiz
met ve meziyetleri ile müdafaa 
edilmif, yapılan isnatlar kendi 
tenakuzlan ve köksüzlükleri 
gösterilerek defolunmuftur. Ta
riz nerededir? 

2 -Küçük hatta küçücek bir 
şamatamıza büyük isimleri karış
hrmaktan imtinannı takdir ede
miyorlar. Bunda serbesttirler. 
Ve bununla vazife ve saygı 
icapları bildiğim yoldan beni 
ayıramazlar. 

3 - Baladur Efendinin adı
m hala ortaya koyarlar ve 
"salahiyetsizlikle namıma ha
reketlerinden,. bahsediyorlar. 
Unuduyorlar ki beş on dolar 
bir yardım koparmak için alıcı 
olmıyan birisine bırakılmış bir 
kağıt ~ç.asındaki lafa "haka
ret,, adınr vermek, o kağıt 
parçasına "vesika,, demek ka
dar kocaman bir mugaJatadır. 

4-Yine bilmem ne hikmet, 
1924 senesine dönerek Ham
parzumdan, patronları tenvir
den dem oruyorlar, 't'e. galiba 
zanaediyorlarki bunünla beni 
küçük duıürecelder. Fakat 
okuyucular Yeni Asınn geçen 
haftaki nüshalannda benim 
yazdıldanmı ve karşı tarafın 

yuclıklannı habrlar, yahut o 
nüslıaları arayıp karşdqbnr 
da, yenilikte Baladurdan oldu
ğu gibi 1924 de de Hampar .. 
zumdan kimin istimdad ettiği
ni (Yeni Asır9.X34. Sayfe 5, 
Sütun 4), hakikatte benim ne 
yazmış olduğumu (Yeni Asır 
12.X, 34 Sayfe8 Sütun 4,5) 
görürlerse. birde bu yazı· 

1 .a r ı n Yeni Asır sahibi 
beyin imzaları üstünde nasıl 

. nikledildiğini (Yeni Asır 23 X · 
34, Sayfa 2, Sütün 2) mukayese · 
ediverirlerse kim küçiik düşer, 
ve kimin mumu s3ner? 

5 - lsmail Hakkı beyefen
dinin yazısının sonundaki iyma
ları reddederim. Gerçi, daha 

on gün evvel kendi sütünların
da yer almış benim yazılarımın 
bir kaç gün sonra kendi ka
lemlerinde uğradıkları değişik
liği gördükten sonra " hafıza
sında yer almış ,, olduğunu san
dığı sözlere kendi rivayetleri 
senet olamaz. Fakat ima yerine 
tasrih etmiş olsalardı, hiç ol
mazsa ret ve tashihe imkan 
verirlerdi, Şorasmı aynca kay
detmek isterim ve tasdik ede
ceklerine eminim ki kendileri 
ile zaten nadir olan şahsi 
teşerrüflerim, fikir ve duygu 
işlerinde ciddi bir muhavere 
şeklini hiç bir dakika alma
mıştır, almış olamazlar. 

Şerif Remzi 
Şerif Remzi Beye 

Y azılannız sorduklanmızın 
cevabı değildi. Umumi efkar; 
kelime yığınlan içinde yapılan 
kaçamak hareketlerini pekala 
ayınr ve takdir eder. Madem 
ki incir fiatlannın ve sehşlan
mo tabü olduğunu söyliyen siz,id
dianızı tevsik için müstahsilin ka
zandığını ispata yanaşamıyor 

ve Biladur efendi ile hali mü
nasebetinizi idame eyliyorsu
nuz; bu takdirde biz ortaya 
ahlan iddialara inanmaktan 
uzak kalamayız. Umumi efka
rın hükmü de budur. Müteka • 
bilen yapbğımız şahsi tarizlere 
gelince: bu mevzuu umumi ef
kar önünde münakaşa etmeği 

faidesiz buluruz. Eğer arzu 
buyuruyorsanız bana değil, şa
hitleri. yaşıyan zevat önünde 
sarf ettiğiniz ve hafızamızda 
yer .;_tdığmı söylediğimiz söz
leri bir hakem önünde ispat 
edebiliriz. Sizin de hakkımda 
düşündükleriniz varsa onları da 
ayni hakeme veririz. Neticeyi 
milli davalara bağblığmıızı ha
kemin karanna göre umumi 
efkira bildiririz. Olmaz mı 
Şerif Remzi bey .. 

l H. ---··-9·- . 
İnhisar Memuru 
Beş Sene Hapse 
Mahkftm Oldu 

İbtilis suretile zimmetine üç 
yüz üç lira ğeçirmek ve bunun 
meydana çıkmaması için de 
Çeşme tü~ inhisarı binasını 
yakmağa teşebbüs etmekle 
maznun Çeşme tütün inhisarı 
memuru Hasan Şükrü efendi
nin muhakemesi dün ağırceza 
mahkemesinde bitmiştir. Mu
maileybio ihtilas suçu sabit 
görüldnğnden beş sene müd
detle ağır hapsine ve bir sene 
memuriyetten mahrumiyetine 
karar verilmiştir. 

Daireyi yakmağa teşebbüs 

suçu sabit göriilmediğinden bu 
cihetten beraatine hükmedeil-
miştir. 

Çarşamba akşamına kadar devam edecek yeni programda : 

Şuh ve dilber 

1 ANNY 
ONDRA Kiki Fransızca 

1 sözlü ve 
şarkul 

Filminde sizi çok çok güldürecek ve eğlendirecektir - -~ -
Bugün yaJnız 17 seansmda CLAUDETTE COLBERT'in 

BAR ŞARKICISI 
Filmi tekrar edilecektir. 15130 ve 17 de gelenler 

iki filmi de görebilirler. 
SEANSLAR : 15,30 - 17 - 19 - 21,1s 

Perşembe programında: 

ŞEYTAN KIZ 

Yeni Asır 24 Tesı-lnlevvel ıes• 

Vali Paşa 1 

Bergamaya Gitti 
Vali Kazım paşa, bazı teftiş

lerde bulunmak üzere dün sa
bah Bergamaya gitmiştir. -····· Meb'uslar 

Ankaraya Gittiler 
Şehrimizde bulunmakta olan 

meb 'uslar Büyük Millet Mec!i
sinin yann yapacağı fevkalade 
içtimada bulunmak üzere An
karaya gitmişlerdir. 

~·•1111 

Kenan Bey 
Maliye Ve Hususi Muha

sebe Şubelerini Gezdi 
Defterdar Kenan bey mali

ye tahsil ş~belerile hususi mu
hasebe tahsil şubelerini teftişe 
başlamışbr. 

Defterdar bey dün öğleden 
evvel Alsancak maliye şubesini 
ve müteakiben de Alsancak 
hususi oıuhasebe tahsil şube
şini teftiş eylemiş ve bu şube
nin tadat edilen kasa mevcu
dunda 62 liranın noksan oldu
ğunu görmüştür. 

Bunun üzerine tahsil me
muru Süleyman efendi isticvap 
edilmiş ye derhal vazifesine 
nihayet verilerek hakkında ka
nuni takibata başlanmıştır. 

- a -•r 

Muhacirler 
Elazize Gönderiliyor 
Yugoslavyadan 120 muhacir 

millettaşımız gelmiştir. Millet
taşlarımız mahalli müreUepleri 
olan Elazize sevkolunacak!ar 
ve orada iskan edileceklerdir. 

Yeni Encümen 
İlk içtimaını Yaptı 

Belediyenin yeni daimi en
cümeni dün belediye reisi dok
tor Behcet Salih beyin riyaseti 
albnda ilk toplantısını yaparak 

bazı işler hakkında göriifülmü.ştür. --
Ev Hanımlan 

Gece Kurslan ba,llyor 
Gözteırededeki Cumhuriyet 

kiz sanat enstitüsünde ev ba

nımlan için açılacak olan ak
şam kurslan talebe kayt ve 

kabulüne başlanmıştır. Önü

müzdeki ay başında derslere 

başlanması için mezklır mektep 

müdürlüğünce lazım gelen ha .. 

zırlıklar yapılmaktadır. 

Balık 
Son Günlerde Çok çıkıyor 

Son günlerde balık fiatlan 

çok ucuzlamıştır. Bunuu sebe

bi üç günden beri fazla balık 

gelmekte olmasıdır. Dün Çipu
ronun kilosu toptan elli· kmu
şa sablmlŞbr. 

Diğer balıklarda da yüzde 
otuz nispetinde bir ucuzluk var
dır. 

Triyeste Y oltmdan 
Almanlar ŞikAyetçl 

Berlin Türk Ticaret Odasın· 
dan şehrinıiı: Ticaret Odasına 
gelen bir raporda bazı ihraç 
maddelerimizin ve bilhassa yu
murtalarımızın T riyeste yolile 
Almanyaya sevkinden şikayet 
edilmektedir. 

Bir Amele 
Camdan DUştU Yaralandı 

Tepecikte Saraç Riza efen
dinin bahçesinde> amele Sel
çuklu Ali oğlu Mehmet sariıan 
damından düşerek ifade vere-

. miyecek halde yaialaiıinış "ve 
memleket hastanesine kaldm
larak tedavi altına slınmt$br. 

-- -·-- -

Bir Defa 
••• 

Hıfzıssıhha Meclisi 
Fakat Tam bir 
Yaraım Yapılacak 

-Baştma/ı bumcı sahı/tde 

bir kısmını de bu eğlencele 
tertibine sarfederler. Sık 
yapılan balo ve eğlenceler h 
üzerinde bazı hissi noktal 
dan menfi tesir uyandırın 

- ··-·-·· Mühim MevzuDünkü Toplantıda 
ların Münakaşasına 

Müzakereler Devam 
Başlandı 
Edecek 

tadır. 

On günde, on beş günde 
herhangi bir müesseseye 

Umumi Hıfzıssıhha meclisi 
dün sabah saat onda Sıhhat 
müdürü doktor Cevdet beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

içtimada belediye reisi,Mev
kii müstahkem baş hekimi,mem
leket hastanesi baş hekimi 
Sahi) sıhhiye müdürü, Serbest 
tabipler mümessili, belediye 
ve" adliye tabipleri hazır bu
bulunmuşJard~. 

T oplanbda vilayetin abavali 
sıhbiyesi, fuhuşla ve bulaşık 

• • 

hastalıklarla mucadele safha
Jarı, sıtma mücadele işleri. 

bataklık kurutma işlerinde 

çalışma tarzı, vilayet, hayvan 

sağlık zabıta komisyonunun 
mesaisi hakkında uzun görüş
meler olmuş ve muhtelif mese

leler hakkında Sıhhiye müdürü 

bey izahat vermiştir. Müzake

relere, bu işler hakkında fikir
ler teatisine devam olunacak 
neticeler karara bağlanacaktır. 

racaat elbette yardıınl 
hududunu darlatır. Darlık iç 
de toplanan paraların ınü 
bir kısmı masrafa karşılık tu 
lursa matlup netice elde e 
lem ez, 

Komite, bu defa mesai 
bütün hayır cemiyetleri 
birleştirecek, bir defaya ına 
sus olmak üzere kuvvetli 
yardım teminine savaşa 
elde edeceği yekünu bu teşe 
küllere gördükleı-i işle ihtiy 
farı nisbetiode tevri eyli 
cektir. 

iğne ile Kuyu Kazmak 
Bu hareket tarzının miis 

faideleri çok büyüktür. 
1 - Eğlence için sarfed' 

mebalig doğrudan doğruya Y 
dım müesseselerinin elinde Mümkün Değildir 
lacaktır. 

2 - Her teşekkül elde e~ 
ceği varidatı bugünden Bu Gidişle Kordonun Parkeye 

Tahvili On Sene Sürecektir 
cek ve ona göre bir bütçe , 
parak mesaisini tanzim eyli -·-·-·- bilecektir. 

Birinci kordon taşlarının par- 1 

keye tahvili işini Rıhbm şirke
tinden devren alınan para 
karşılık tutularak müteahhidi
ne verilmişti. Müteahhit yedi 
aydanberi işe başlıyamadığın
dan mukavelesi fesholunduğu 
söyleniyor. Liman ve körfez 
İnhisarı idaresile müteahhit 
arasındaki ihtilaf devam eder
ken diğer taraftan taşların tep
tiline başlandı. Bu başlanış iş 
görmekten ziyade iş yapar gi
bi görünmenin zaruretinden 
doğduğunu anlamak güç değil
dir. İhale yedi ayı tecavüz ey
lediği haJde henüz yirmi metre
lik bir yer yapılamamışhr. Üç 
beş amele. ile harekete gelen 

Cevdet Bey 
Ş8hrhnlze Geldl 

Mısır elçiliği başkatibi Cev
det bey terfian Bükreş sefareti 
batkitipliğine tayin edilmiştir. 
Mumailey yeni vazifesi başma 
gitmek üzere lskeudcriyeden 
şehrimize gelmiştir. Perşembe 
günü İstanbul yolile Romanyaya 
gidecektir. Güzide hariciye 
memurlanndan olan aziz hem
şehrimiz Cevdet beyefendiye 
yeni vazifesinde muvaffakıyet
ler dileriz. 

ı--~-

Tavuk İstasyonları 
Vilayet dahilindeki altmış 

tavuk istasyonu yüz elliye çı
karılmışbr. 

Bu miktar da fazlalaştınla

cak ve sene sonuna kadar vi
layet dahilindeki tavul( istas
yonlannın adedi üçyüze çıka-

. nlacakbr. ' 
. ....... ..... 

Balcı Zada Hakkı Bey 
Ticaret ve Sanayi oduı reisi 

Balcı zade Hakkı bey bazı tct

kı1derde bulunmak üzere bugün 
Nazilliye gidecek ve bir hafta 
sonra dönecektir. 

il ••••• ~ 

Ahmet hey 
Kemalpaşa belediye reisli

gine sabık kooperatif reisi Ah· 
met bey seçilmiştir. 

Faal bir genç olan Ahmet 
beyin yeni vazifesini tebrik 
eder muvaffakiyetler dileriz. ....... 

Hayvanı Yaralamı' 
Alsancakta Şehitler cadde

sinde .Mustafa oğlu şoför Hik
met, idaresinde bulundurduğu 
kamyonu Davut oğlu Hüse}'I!İn 
araba na.Yvaruna Çarptırarak 
hayvanın yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

müteahhit bu mesai ile on se
nede kordonu ikmal edemiye
cektir. Bundan sarfı nazar gös-
teriş mahiyetindeki faaliyet kor
don üzerindeki müuakalatı müş
kilata uğratmışbr. 

T eahhüt işlerinde çok hassas 
davranan liman ve körfez ida-
resinin bu tarzı mesaiye mü
sameha göstermiyeceği aşikar-
dır. Fakat neden ise hala iğne 
ile kuyu kazmak kabilinden 
olan faaliyete kat'i bir netice 
verilemiyor. Yarın kış tesirle-

3 - Halkımız hergün se 
diği bir zatla karşıla 
onunla bu mevzu etrafııı 
münakaşadan uzak kalacak 

Her bakımdan çok · yerİll 
olan hu karardan memnun 
mamız. lazım gelir. 

Ancak zenginlerimiz ve b 
kımız bütün hayır cemiyeti 
namına yapılacak mür.acaatl 
hüsnü telekki eylemeli ve ın 
lekette içtimi sefaleti göz Ödll 
ne getirerek geniş bir V'İC 
hazuruna kavuşmak içm Y 
dımını genişletmelidir. Me 
un ulviyeti, yardımın ehe 
yeti asla göz önünden u 
tutulmamalıdır. 

-·~-

rini gösterince bu inşaat büs
bütün teehhürden teehhüre uğ
rayacaktır. Alakadar makama
bn çok uzayan k~rdon işini 
kat'i bir neticeye bağlamalan 

icap eder. Hacı Hüseyinle 
Bazı Muallimlerin. Alacak ·Yüzünde 
Der.a SaaUar. Ve Ocret- Çıkan Cinayet 

lerl Arthnldı · E~elki akpm Karpyak 
lzmir Kız lisesi Abnanu mu.. ' Hacı Hüseyinler köfiinde 

allimi Tahsin Erkek liaeai mü- cinayet vak'ası olmuş, ist 
d.. · · 'H lil r - !_ t · civarındaki kahvehanel ur muavım a ı:.ıwa, zmır .. .. • . f 
Kız lisesi edebiyat muallimi onundeki ba~~ Ali e • 
E t Ka O ""'"- kt evvelce kendısmden ve 

sa , rataş .ı '-4'l me ep 1 • t · 1 ~ 
'h ~ f ualli . H·· .. ·· a ış venş e mış o an ve P 

tan ~og~a Y~ m . mı us~u: yı bir türlü vermiyen a 
~z lisesı nyazıye mualli~nı İsmail oğlu Şabanı pastı 
Nımet, Karşıyaka Kız muallım. kesmeğe mahsus bıçak.la yıf' 
mektebi riyaziye muallimi Be· lamıştır. / 

hice, Karşıyaka Orta mektep Vak'a hakkında veriJcıı J 
Fransızca muallimi Seniha, Kar- temmim malfu:nata göre b ~ 
şıyaka Orta mektep tarih coğ- ~li Efendi dükkanında alıf b-' 
rafya muallimi Nigar, kız lisesi raşle meşgul olurken Ş•~, 
riyaziye muallimi Emin İzmir efendi oradan geçmiş, Ali e '1 

, d' k d" . "'',.,. Kız lisesi dikiş muallimi Mah- 1 en __ ıs~ne parayı ne 
dure, Kız lisesi riyaziy.e mual- verecegmı sor~uştur. ~ 
liıni Fahriye, Kız lisesi lngilizce Bu~d~ mu .. gber olan Ş )1 

. . efendı, agu sozler sarf '/O dıl 
muallimı Zehra Hacer hanım- f·· v dı - b l tıt v ur yag nnaga aş amı.ş :,,,J 
larla beyJerin ders saatJarı .ve küfürlere tahammül edeoı'~ 

. ü~retJeri arttmlmışhr. Ali efendi pastırma bı~ 

A~'iyede: ........ __ 
Ceza 

7 Sene a Aya lndirlldl 
Beş tepelerde torunları ara-

sındaki kavga yüzünden ekmek 
bıçağı ile İrfanı beş yerinden 
yarahyarak öldüren yetmiş•ya
şında Mehmet oğlu Abdüsse· 
lamın ağır cezada nakzen gö
rülen muhakemesi dün netice
lenmiş ve evuelce 15 sene ta
yin edilen cezası yaşının altmış 
beşten yukarı olmasından ve 
cürmün af kanunundan evvel 
işlenmiş bulunmasından yedi 
sene altı aya indirilmiştir. 

Tahkikata Başlandı 
' Ahmet çavuşla karısı Fatma 
hanımı dolandırmakla maznun 
Vahbi 'efendi hakkında üçüncü 
karar hakimliğinde tahkikata 
başlaİımıstır. 

kapmış ve Şabanın üı f 
atılarak boynundan ve ~ 
rinden yaralamıfbr. -,1 

hadise Karfıyakaya b' l 
verilince zabita memurları,)#_ 
halline giderek suçluyu Y.'...k11 

lamışlar ve yaralıya ıneoı'Jif 
~~ıeıv hastahanesine nakletrolf' 

••••••••• 
Teşekkür. ~, 

İstanhuldan Ege vapuı1Jı;fl 
lirken vapurun nizam ~e ~". 
zamından başka yolcular~ fi 

1 . • 1 "'e M 
pı an ınsanı muame e b!J 
hassa yolcular arasında ,-

1 
nup henüz ameliyattaıı 1':;f. 
bir yurttaşımızın esnayı ~ 
hatta gece yansı vuk11 ·1 .~ rahataızhğına karşı sü~~ Dİ'J 
ve katibi Reyhan .,e ~~· 
kaptan beylerin hastaY~ r1 ~ 
gösterdikleri alaka na~ett'1 
katimi· ce]bettığinden '"'' 
İine alenen teşekkiit 
vazife addederim. ı. 1-

'iamat.'l a:-
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Demek Oğlunun Bir Vasiyet~ 
Vardı .. Bunu Nasıl Reddedecekti? -----------Eli erile başını sıkıyor beyni 
Kadının parmakları .ık saç· b 

1 . k kafasından fırlıyacak gi i 
arı arasında ak tellerim o-

para kopara dolaştı. Dudak- güm, güm ediyordu. 
· _ Gitmek, İzmire gitmek!.. 

lan gerildi, yine okumağa baş-
ladı: Neye gidecek? Orada ne bu-

"- Anne bakınız, di~arda lacaktı?. 
k Bütün ümitlerin yıkıldığı, bü-

coş un nehirler gibi akan bir b 
hı;.lk var. Büyük kurtuluş bay- liin sevgilerin zehir olduğu ir 

evde T omrisi görmeğe nasıl 
ramını kutluluyo~lar. Bu mille-
ti h kk 1 k dayaııabilirdi?"Hayır, hayır ar-n a ı ... Ya bizim ha ~ ımız k 
d tık Tomrisi oğlu:nu:ı aş mı, 
eğil mi anne? İzmiri bize ve- h b · ·· t•· d onun yıkılmış ara csı us un e 

renler arasında :;izin oğlunuz, 
b · kucaklıyamam .. " 
enım de ... benir.> de her şeyim Dizleri kıvrıldı tekrar kane-

vardı. Birgün bu kabenin eşi-
ğinden birlik girmeg· e ant iç- peye düştü. 

Kendi kendine tekrar edi
ıniş, sevgimizi bu imanla İzmire 
b yordu: 
ağlamıştık. O, varlığını kanile _ Gitmem, gidemem, git-

suladığı topraklara bıraktı. B miyeceğim. 
enim gözyaşlarım o demir vü- Bu genç kız, belki bugün 

cudu içine çeken kara toprağı için doğru söylüyor. Fakat ya-
ıslatnuya yetmiyor., rın? Bu sorguya derin derin 

Anne.. oğlunuzun kaya tını içini çekti ve söylendi. "Tomris, 
Verdiği bu mukaddes kabeye seni de, oğlumla kalbime göm-
siz de yüz sürıniye geliniz. düm. Bu yangının küllerini 
lımirin her bucag· ından bu ses t ı b eşelemiyelim ar ı .ı .. ,, 
İzi çağırıyorGeliniz el ele verelim Mektup halfı elinde du~u-

Ôz Demirin mukaddes vücudunu 
b yordu! . 
ıraktığı Dumlupınar tepesinde Gözüne yıne : 

~ehit askerin mezarına gidelim. 
Ôzdemirin özlü vasiyetini ye
rine getirelim. Beyaz portakal 

çiçeklerinden bir çelengi siz 
onun mezarına bırakırken içi
nizde bizi elele vermiş gibi 
bir sükün duyacak, oracıkta 
ruhlarımız onun şehit ruhile 
birleşecek.. 
İmza "Kızınız Tomris,, di

yordu. 
Genç kız kağıdın bir kena

rında:"İstasyonda her akşam sizi! 
hekliyeceğim, elinizde bu be
Yaz çiçeklerden bir demet bu
lunsun.Tren Basmaneye gelince 
0 nu vagondan dışarı uzatınız, 

hu işaret beni size koşturma
ğa yeter . ., diyordu .. 

Kaat Zebranın uyusmuş par
tnakları arasında kısıldı kaldı. 
°*-!unun şahadetini duyduğu 
gundenberi ilk defa katılaşmış 
~cudundan, yüzüne, haynar 
;ır Ş~yin döküldüğünü duydu. 
l u bır teselli mi yoksa ıztirap
ha kavrulan verlığının son bu-
arı ını idi?. 
Yerinde duramadı. Kalktı 

a· 
gır ağır dolaşmağa başladı. 

t • 
" Anne, anne sız, ya .. nız. sız 

varsınız. Size güvenmesem ne 
olurdum ben?,, 

Feryadı ilişti. Fakat bu söz
ler ne demektir? Tomris neden 
ona güveniyordu ? 

Aceba bilmediği daha başka 
bir şey mi vardı? 

Of ne acı!, ne anlaşılma:;: 
muamma ... Ya bu son satır!ar? 
"Geliniz Özdemirin mezarı ba
şıııda onnn vaciyetini ycı·;ne 

. ı· ~ gebre ım., 
Demek oğlunun b;r vaziyed de 
vardı? Bunu nasıl reddetlecek-

d·ı •. 
ti? Bir ana için bu son ı.egı 
anlamamak, yapmak istememek 
kabilmiydi? 

O halde? .. 
Gitmeli.. Ne olursa o!sun 

bu sön katre zehiri de içme
liydi. Madam ki onu Özdemi
rin büyük aşkı namına ondan 
istiyorlardı . ., 

Hemen yapacağı, işi alacak
larını tasadadı. Ufak bir çanta, 
bir kaç kat çamaşır yeter .. En 
çok bir hafta kalacaktı. Eşya
sını kendi topladı. 

- ~0'111 l'OI 

• 
Yumurta ihracatımız 

Hazırlanan 
Tastika 

Y .. k 1 u se_;: Nizamname 
İktiran Etmiştir .. 

. ANKARA,22 (A.A)-Türko- hazırlatılması matlup olan def-
fısten bildirilmiştir: terler ve damga ve diğer le-

h 
Yumurta ihracatının kontrolu vazımın tedarikile nizamname-

akk d k "k · de adları yazılı odalara gönde-ın a yüksek tasdi e ı tı-
r rilmesine İstanbul odası me-
an eden nizamname 20 İkinci d ı 

T mur edilmiş ve ken isine a-
ta~t~~ 1934 tarihinden itibaren zımgelen talimat verilmiştir: 

ı a başlanacaktır. Alakadarların Türk ofis şu-
Bu nizamnameye ve ayrıca beterine ve odalarından şimdi-

oda!ara gönderilmiş izahname- den maıümat almalurı ve ihra-
sine uygun şekilde sandıklan- cat limanındaki odaların İstan-
Dıaınış olan yumurtaların ihra- bul odasile şimdiden temasa 
cına gümrüklerce müsaade geçmeleri ehemmiyetle tebliğ 
olunnııyacaktır. Aynı zamanda olunur. 

Ollmpi~·at Yüzme Şa~piyo!'u 
Ve 3.ıt Amerika Blrınclsı 

BÜSTER GRAB 

A SLAN TARZAN 
Tek mil İzmi rin beklediği bu hakiki harıka bugün LALE 

sinemasında başladı. Filmin tekmili birden 

AYRICA: Türkçe sözlü Foks dünya haberleri - Türkçe 
sözlü cumhuriyet bayramı - Komik Miki - Yakıtsız Baba 

1n t r ı ~~,.n-m frauman 

Yenı Asır Sahife 3 

SON TELGRAF 
e 

Gazi Hz. nin stanbul niversitesine Ustabaşılar 
lmzalıF otoğraflarınıArmağanEttiler Rusyadan Hare

ket Ettiler ----~----~~ ... 
Talebe Birliği Bir İhtifal Hazırlıyor . .. Moskova, 23 (A.A) - Türks

troyda hususi kursları ikmalden 
Türk ustab<:şıları Odesa yolu 
ile Türkiyeye hareket etmis
lerdir. Hareketlerinde Mose~
vadaki Türk ceneral konsolosu 
İsmail Hakkı beyle Türketroy 
trüstü müdürü M. Zolotaref 

Ankara, 23 (A.A) - Reisicumhur kazretleri İstanbul Üniversitesine İmzalı fotoğraflarını Arma
ğan buyurmuşlardır. Üniversite rektÖ;·ii Cemil bey bu lütuflarından dolayı İstanbul Üniversitesinin 
minnetlerini ve büyük saygıfa.rını müşarünileyh hazretlerine arzetmiştir. Cemil bey yarın akşam 
İstanbula hareket edecektir. 

İstanbul, 23 (Hususi} - talebe birliği Ziya Gök Alp merhumun ölümünün yildonümü münase
betile Perşembe günü ( yarın) bir ihtifal yapacaktır. 

• 

Meclise30Layıha Verildi Güzel oğlan Sümerbank mümessili Fahri 
bey, Türkstroy idarecileri, kur
sun muallimleri ve diğer zevat 
hazır bulunmuşlardır. Veda 
samimi olmuştur. Daha 25 us
tabaşı ile beş mühendis ma
lümatlarını tevsi için Sövyet 
Rusyada kalmıştır. 

Al~11an.ya<laı1 On Mutahassıs Geti
rilecek .. Buğday İhı·acatım~z Artıyor 

Ankara 23 (Hususi)-Ziraat 
vekaleti koyun!arı~mzın cinsle
rini ıslah etmek ve Merinos 
koyunlarının vatanı olan Tür· 
k;yede Merinos cinsini yetiş
tirmek için Almanyadan on 
mütehassıs getirtecektir. 

Ankara 23 (Hususi) -İktisat 
vekaletinden alınan haberlere 

g3re buğday ihracaiımız art
mak\:ıdır. Son h:Nta içinde ha
r!ce 5098 ton buğday ihraç 
olunmuştur. Şimdiye kadar ih
raç edilen buğday miktarı 68 
bin tonu bulmuştur. 
• Ankara 23 (Hususi)-Büyük 
Millet Meclisine otuza yakın 
kanun layihası verilmiştir. 

Yeni Sovyet Elçisi 

İs~ımbul, 22 (A.A) - Sov
yet Rusyanın yeni Ankara se
firi !\t Karahan bu sabah Şark 
ekspresi ile istanbula gelmiştir. 
M. Karahan Sirkeci istasycnun
<la Hariciye Vekili namına Re
fik Amir Bey fa.rafından kar
şılanmı~tır. Sovyet ınas!ahat
güz:ırı M. Zalkint, ticaret mü
messi!i M. Vrob;of, İran kon
so~osu, İstanbuld&:. bu!un.~n bü

tü:ı Sovyei kolonisi, İstanbul 
matbu:ıt ve spor te~!cilatı mü
messilleri de M. Karahanı kon
salosluk binasında ziyaret et
mişlerdir. 

M. Kar~han şn beyatta bu
lunmuşi:ur: 

Sovyetler birliği mümessille
rinin daima sevimli ve dost bir 
muhit buldukları Türkiyeye ta
yinimden dolayı çok memnu

num. Şimdiye kadar Türkiyeye 
iki def' a gelmiştim. Burada bir 
çok yakın dostlarım var.Bunun, 
Türkiyedeki vazifemi şahsen 
hoş bir vazife şekline sokaca
ğına hakiki ve samimi dostlu
ğa misal olacak, memleket ara
sındaki münasebata müsait ola
cağına eminim. 

Buraya gelişim Cumhuriyetin 
ilani arefesine tesadüf ediyor. 
Bu suretle Türk milleti-

nin büyük bayramına eski bir 
dosl ve Türkiyenin dostu Sov
yei:ler birliği mümessili sıfatile 
iştirak etmek zevk ve şerefine 
nail olacağun. 

M. K01alıan 

M. Karahan bu akşam An
karaya gitmiştir. 

Ankara, 23 (Hususi) - Sov
yet Sefiı:i M. Karahan yoldaş 
lstanbuldan gelmiş ve istasyon
da Hariciye Vekaleti n:ım:na 
karşılanmıştır. 

omanya Hükumeti 
İthalat Ve ihracat İçin Yeni 

Kararlar Alacaktır 
Bazı 

!it bulundnğunu izah eylemiştir. 
Yeni rejim ithalat ile ihracat 
arasında sıkı bir münasebet te-

Müsademe Neti
sinde Öldürüldü 
Vaşington 23 ( A.A ) - Ad

liye nezareti Dilinger öldükten 
sonra 1 numaralı halk düşmanı 
ilan edilen güzel oğlan lakabi
le maraf Floydidin öldürülmüş 
olduğunu haber vermektedir. 
Floyit zabıta memurları ile bir 
çarpışma neticesinde maktül 
düşmbştür. 

Fındık Rekoltesi 
İstanbul 23 ( Hususi ) - Ye

ni fındık rekoltesi yedi buçuk 
milyon kilo tahmin ediliyor. 

•• 
l\1armarada Uc .. 
Kayık Battı 

İstanbul, 23 (Hususi) - Fır
tınalar devam ediyor. Bandır
madan kalkan üç kayık Mar
marada şiddetli fırlınaya tutu
larak battı . Bu kayıklar müret
tebatından dokuz kişinin boğul
duğu zannediliyor. 

Ordu Hizmet Atı Şam
piyonası Başlıyor 

Bu Yarışa Viyana Konkurundan 
Dönen Zabitlerimiz De Girecek 

Ankara, 22 (A.A) - Suvari
nin gösterdiği zeka, yumuşak
lık, idaresini bindiği ata kabul 
ettirmek gibi vasıflan meydana 
çıkardıktan sonra birincinin 
manialar üzerinde göstereceği 

cesaret ve souk kanlılığı ortaya 
koması noktasından dünyanın 

her yerinde at sporunun ehem
miyet verilen bir kısmı olarak 
telakki edilen ordu hizmet atı 

· şampiyonları önümüzdeki Per-

şenbe ve Cuma günleri atlı 
spor kulübün manaj ve mania 
bahçelerinde yapılacaktır. İlk 
günü at terbiyesinin derecesini 
gösteren manaj binişleri ikinci 
günüde mania atlayı.şları yapı

lacaktır. Bu müsabakalara Vi
yanada yapılan beynelmilel kon
kurlaı·a iştirak eden zabitleri
mizden bir kısmı da girecekler 
ve müsabakaları müteakip atlı 

sporun küçük binicileri birer 
gösteriş atlayışı yapacaklardır. 

Gizli Bir Anlaşma 
Almanyadan Japonyaya 500 Alman 
T ayyarecisi Ve Mühendisi Gidecek 

Londra, 22 (A.A) - Deyli 
Herald gazetesi altı hafta evvel 
Japonya ile Almanya arasında 
gizlice mühim bir ticaret itilafı 
imza ediğini bildirecek vaziyette 
bulunduğunu yazıyor. 

Bu gazeteye nazaren, Alman
ya Japonyadan mühim miktarda 
Çin bezelyesi tanesi satın ala-

Telefon 3151 

TAYYA·RE 

cak ve buna mukabil Alman 
kimyevi müstahzeratı verecek
tir. Almanya her sene bir mil
yon ton Çin bezelyesi ithal et
me~tedir. 

Akdedilen diğer bir itilafa 
nazaran da gelecek sene Ja
p:>nyaya 500 Alman tayyarecisi 
ve mühendisi gid~cektir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGÜN 
İki BUyUk Filim Birden 

Ankara Türkiyeııin Kalbidir 
Türk dehasının, Türk azminin, Türk inkılabının 
kudret ve kuvvetini gösteren milli Türk filmi 

B ., 1. • Ş k GUstav Frölihin çok ogaz çı ar ısı sevilen büyük eseri 

mini üzerine müessestir. Ez- ı. 
cümle her ithalat ancak muka-

Güzel İstanbulun, şirin manzaraları içinde sevim1i 
yıldız "Gustav Frölih,,in çevirdiği şaheser 

Bükreş 23 (A.A) - Roman
ya ithalatı ihracattan daha faz
la olmak istidadı göstermesi 
üzerine ticaret nazırı M. Mani
lesko tarafından yapılan teklif 
üzerine hükümet mübadeleleri 
normal bir tarzda tanzim ve 
ithalata ait tediyatı yapmak 
için lazım olan dövizi temine 
matuf yeni bir ticacet rejimi te
sisini tasvip etmiştir. Ticaret 
nazırı matbuata yaptığı beya• 
natta: 

Fiyatlarda Yükseklik yoktur 

I · 40 50 60 Kuruştur"' 
bilinde daha evvel ihracat ya
pılmakla mümkün olacaktır. 

Gümrükler her ihraç edilen 
.nal için bir sertifika verecek
ler ve bu sertifikalar miktarı 
henüz tespit edilemiyen bir 
yüzde n:sbeti dahilinde daha 
eski bir ithalata sebebiyet ve
recektir. Bu suretle harici ti
caret muvazenesinde aktif ve 
ithal edilen malların bedelini 
tediye için lazım olan doviz 
kendiliğ:nd~n temin edilmiş 

ola cakt1T, _ _;;:,""'"'...._---.t...::.ı:::.ı;.;:'.ıo.! 

Halihazırdaki düşkünlükten 

ve hububat rekoltesinin kafi 
olmamasından ileri gelmekle 
beraber aynı zaınanda ithalat 
rejiminin b~":ienilen neticeyi 
ve_rm~i§. olmas~~n mitle ' 

I~ 80c;\ziÇi Şarkısı 

'
~ -L 11t<~- · ~ TÜ~kiy~~i~-K~lbidir 

16,15 - 19,15 - 2215 

Dı.kkat •Her giin öğleden evvel mekteplilere ' "An
• kara TUrkiyenin kalbidir., filmi gösterilecek

tir.Mektep müdürlerinin talebeleri için sinema müdüriyetinden 
randevü almaları rica olunur. 



Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

-25-

Biçağı Elimden Attım Ve 
T eslini Oldum .... 

Valladolid'te yemek yimek 
ıçin durduk. Hiç merak uyan
ırmıyan bir çifte benziyorduk. 
Nezaketle konuşuyorduk.Baron 
Von Krohn'un çehresinden ka
ygusu belli oluyordu. Buraya 
kadar seyahatimiz yolunda git
ti. Yemek salonunda yalnızdık. 
Pençeralerden ruha sıkınb ve
ren solgun bir ışık geliyordu. 
Yer yüzünün en metruk köşe
sinde bulunduğumu sanıyor

dum. 
Von Krohn nihayet sükutu 

bıraktı: 
- Geceyi burada geçirece

ğiz, dedi. Yol fenadır. Akşam 
da yaklaşmıştır. 

Bu seste brmalıyan bir hal 
vardı. Cevap vermek için bir 
kelime bulamıyordum. Yola 
çıkmadan önceki endişelerim 

hisai kablelvukularım yenilen
mişti. Bu muhteşem hapisha
nede sabahki enerjim erimekte 
idi. Gidip gelen garsonlar ha
pishane gardiyanlarını hatırla
tıyordu. Göz pınarlarımı yaşlar 
doldurduğunu duydum. Taba
ğıma bakıyor, getirilen aeı ye
meği ne olduğunu anlamadan 
yiyordum. Masa altından sert 
ve kaba bir temas beni haki
kata avdet ettirdi. Dizi dizime 
dayanıyordu. Von Krohn avını 
avuçları içinde tutmakta idi. 
Bu defa intikam almak istedi
ği hissine düştüm. Bununla be
raber yumuşak konuşuyordu. 

- Ne düşünüyorsunuz Mart
he .. Çok dalgın, endişeli duru
yorsunuz. 

Önce çekindim. Sonra cevap 
verdim: 

- Sizin şimdi söylediğinizi .. 
Geceyi burada geçirmek tekli
finizi.. Valladolid'te görecek 
işiniz mi var? Bilmek isterim. 

- Evet .. Alman konsolosunu 
görmek isterim. 

- Şu halde ben Madrite ka
dar yalnız başıma seyahatta 
devam ederim. 

- Hayır Marthe.. Uslu olu
nuz. " Beni bekliyeceksiniz. ,, 

Burada esirdim. Cevap ver
medim. İrademin fevkinde bir 
hiddet içimi kapladı. Böyle ab
dalca tuzağa düşecek değildim. 

Yemek. başka söz teati et
meden bitti. Baron fikirlerimi, 
duvgularımı keşfetmek isterce
sine yüzüme bakıyordu, İçi 
kim bilir hangi gururla kaba
rıyordu? Bu çirkin adam ba
kışları ile beni teshir edeceği
ni nasıl zannedebilirdi? Bir 
budala değildi. Hakikatı gör
memesi beni hayrete düşürü

yordu Şoförüne emir vermek 
için çıktı. Kaybubeti esnasında 
enerjimi yeniden topladım. Bir 
kaç saat kaybubet edeceğini 
söylemeğe geldiği zaman tebes
süme çalışan bir kadındım. 

Von Krohnun gitmesi 
içime fehralık verdi. 
Yavaş yavaş kuvvetimi topla

ladım: Artık kendimden emin
dim. Kapiten Ladu beni ben
den iyi tanımış ve anlamıştı. 
Kuvvetim zannettiğimden faz
la idi.Odama çekildim. Bağajım 
yanında Vön Kroh'nun bagajları 
nı buldum.Alman casusu şefinin 
~ek yatak ayırtığı anlaşılıyordu. 

:-im kabardı. Zilı şiddetle çal
d m. Metr Dotel geldi. Baska 
bir oda istedim. Beni yanında
' · odaya getirdi. Kapıları iyice 
'apadıktan sonra yattım. 

Bu mücadeleden yorulmuş-

tüm. derhal uyudum. U/ rn-\a 
ağır bir kgbusla u -·:aşıyordum. 
Hayat:m enerjime bağlı idi. 

Mücadele ediyor, bağırıyor-

dum. Ansızın kapı açıldı. Göz
lerimi açtım. Baronu kaqımda 
gördüm. Bu dakikaya kadar 
Baron terbiyeli bir adam ola
rak görünmüştü. A rabada ya
nımda oturduğu zaman da 
centilmen gibi harekd ediyor
du. Şimdi yanıma geldi. N efe
sini işitiyor, içimde isyan uyan
dıran kokusunu teneffüs edi
yordum. Başhyan düellonun 
hem seyircisi hem de muha
sımlardan biri idim. Ba ·onun 
aşık o lduğuu biliyordum. Ay
ni zamanda bir çocuk g ibi b a
ğırmaktan fayda çıkmıyaca
ğını, deruhte ettiğim ıcm 

altüst olacağını da biliyordum. 
Mücadele ederken aynad-
kendi çehremi gördüm. :r ~·;., 

intikam almağa yemin eden 
çehremi... Kapiten Ladunun 
sesi babamın sesi!e karıştı. 
Kapiten : .. Memleketi kurtar
mak lizımgeldigi zarr.an bir 
kadının şe,.efi ve ismeti hiç 
hükmünde kalır." diyordu. Gü
zelliğine, aşka inanan, bu yirmi 
yaşındaki genç kadını göz önü
ne getirmenizi isterim. Sesim 
boğazımda bkanıyordu. İntika
mımı alacağım sırada düşmanı 
mağlup etmek taliini de kay
bedeceğimi düşündüm. 

Bu kadar karanlık, acı saat
lar geçirmeyi düşmanbnma 
bile temenni etmem. İnsan 
böyle bir mücadeleden o ka-

dar bitkin, yaralanmış çıkar ki, 
yalnız yeis değil kendi varlı
ğından bütün ömrünce unuta
mıyacağı bir ikrah duyo.r. İki 
şıktan birini tercih etmek gibi 
en müthiş, e~ merhametsiz bir 
dava karşısında taliinden şika
yet eden meyus, aciz bir mah
luk olarak görünmeyi de iste
mem • Şikayetime sebep 
yoktur. İstirap çekmeyi kendim 
istemiştim. İçinde çırpındığım 
karanlık kuyunun derinliğini 
ölçmek için kalbimin daraba
nım takip etmek yeter. 

Yatmadan evvel kitap üze
rinde bıraktığım kitap bıçağını 
aldım. Ve Von Krohna vurmak 
için elimi kaldırdım.Sonra dü-
şündüm ki bu adamı öldürecek 
olsam ağır bir hesabın yükü 
altında kalacağım. Kendi ken
dimi öldürsem her şey bitecek .. 

Bıçağı attım. Teslim oldum. 
Gözlerim teslimiyetimin kor
kunç sahnesi üzerine dikildi. 
Etrafımda herşey karmakarı
şıktı. Gazeteler etrafa dağıl
mıştı. Ben de intikamımı dü
şünerek kahkahalarla gülmeğe 
başladim. Gazetelerin muhare
beden, askerlerimizin kahra
manlığından ve müthiş feda
karlıklarından bahsettikleri göz 
önüne getirilirse bu kahkaha
ların hakikatta hınçkırıklara 
bedel olduğu anlaşılır. Fakat 
düşman bunu anlamadı. 

- Soı111 ı·aı -

Durmuşu ÖIDürmek 
istemiş 

Mehmet oğlu Durmuşu si
lahla yaraliyarak Öldürm ye 
teşebbüs etmekle maznun H- -ı 

hakkında tahkikata başlmrn. •. -
tır. 

HllAliahmerde 
Hilaliahmer merkez heyeti 

dün öğle üzeri toplanmış ve 
Hilaliahmer haftası hakkında 

görüşmelerde bulunmuşlardır. 

HABERLERİ 
- . . . . . : . · ..... ~ . ··~ - -

Fransada Macar - Leh Dostluğu 
. ...................•...............••.•••.•........•...•.•...•..........•. ~ .•.•..............•.......••.... .. . -

Macar B şvekili V arşova Seyahati
Yapıcı Hir Siyaset 

Paris, 22 ( A. A) - Fransa 
sosyalist fırkası meclisi mesa
isini bitirmiştir. Meclis milletin 
bütün zinde kuvvetlerini bir 
araya toplıyan yapıcı bir siya
set planını derpiş eden bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Meclis şimdiki hükumete mu· 
halif vaziyete uygun tedbirler 
almağa ve bilhassa siyasi ve 
iktisadi münasebatı islah için 
müessesan meclisinin içtimaa 
davet edilmesine karar vere
cek her hükumete amade ol
duğunu temin ederek askeri 
ittifaklar siyasetine karşı mil
letler cemiyetinin azami , suret
te takviyesini istemiştir. 

n Memnun görünüyor • 
nın 

'----------------------------------------------------Va rsov a, 22 ( A. A ) - Dün mimi temayülab ispa etmiştir. 
akşam a~a.., a'·i Leh - Macar Bu temayü)at 21 Teşrinievvalde 
müşterek teb ği n rcdamiştiı-: bir taraftan başvekili M. Göm-

Macar bn~v ki!i M. G mbö- bö ve diğer taraftan h .. riciye 
şün resmi c nazm M.Beekle maarif nazın 

Varşovnda rr~d.rdiği so:ı iki 
gün zarfında ba vekil M. G öm
böşle Leon Kozlvski ve hari
ciye nazırı M. Beek an:ınevi 
d'lstluk üzerine müesses Leh -
~hcar min-ı~e'>a+ın n heye~i 
um ı niye<ı:ni beynelmilel meı;e· 
le!eri ve bilhasu iki memlel:ee
ti alakadar eden orta Avrupa 
iktisadi meselelerini bir itimat 
h:ıvası için<le t~tkik etmişler
dir. Yapılan noktai nazar te
atisi mütekabil münasebatı in
kişaf ettirmeye ve kuvvet
lenmeye matuf mutekabil sa-

Mmeşal Uusutsl\i 
arasında. iki memleket ara~ u Ja 
harsi teşriki mesai ha kında 
bir mukavele imzası suretiyle 
ifade edilmiştir. Bundan başka 
bu ziyaret üzerine en yakın 
bir zamanda :ki memlekette 
iktisadi tetkik kom· c!eri teş
kili ve mütekabilan tüccari mü· 
bade'eri genişletmek için :nuh
telit bir Leh r Macar komisyonu 
ihdası hatta bu sene zarfında 
Turizm mukavelesi akdi için 
müzakerata başlaması ve çok 
yakında bir konsolosluk muka
velesi akdi kararlaşmıştır. 

Iludadeşte, 22 (A.A) - Ma-

Arnavutluktaki Yunan 
Ekalliyetlerinin Vaziyeti 
"Besa,, Gazetesi 
tının Neşriyatına 

Tiran, 23 (A.A) - Arnavut
luk ajansı tebliğ etmiştir: 

Tiranda çıkan Besa gazetesi 
Yunan hükumet gazetesi Pro-

iyanın neşriyabna cevap vere
rek ezcümle diyor ki: 

Arnavutluk meclisi miJli şu

urunu takviye ve yeknesak bir 

tedris sistemi ihdas için 1933 
te teşkilatı esasiye kanununu 

tadil etti. Yeni hükümler mu

cibince talim ve terbiye husu

sunda Arnavut hemşerilere ve

rilmiş olan hak Yunan ekalli

yetir.e de teşmil edildi. Hiç 

bir hukuku kaide ekalliyetin 
her hangi bir memlekette, 
memleket milletine verilen hu-

kuktan daha fazla hukuk 
bahşedilmesine müsaade ede-

mez. Gazete bundan sonra 
Osmanlı hakimiyeti zamanında 
Arnavutlukta mevcut mektep 
adedi hakkındaki iddialan kati 
olarak reddederek diyor ki: 

Şurasını kaydedelim ki, Os
manlı imparatorluğu zamanında 
Osmanlı hükumetile Patrikhane 
arasında Arnavutçanın tedri
sini meneden bir anlaşma mev
cuttu. Yunan iddiasının asılsız
lığı bizzat gazete tarafından 
neşredilen rakamlarla da sabit 
olmaktadır. Yunan gazetesi 
Arnavutluktaki Yunan ekalli
yeti miktarının 36 bin oldu
ğunu ve Osmanlı devrinde 360 
mektebe malik bulunduğunu · 

Yunan 
Cevap 

Matbua
Veriyo 

yüz nufusa bir mektep iddia 
etmektedir. Bu muhayyel 360 
mektep Selanik ve Manastır-

dan Prevezeye kadar Osmanlı 
imparatorluğunun muhtelif mın

takalarma dağılmıştı. Çünki 
Osmanlı hükumeti rnekteplerdt 

yelnız Yunan lisanının tedrisine 

müsaade ediyordu. Bu mek· 
teplerin adedi şimdiki Arna-

vutluk arazisi dahilinde Os

manlı devrinde dahi halen 

mevcut miktardan fazla olma

mıştır. Ve halen bu mektep

lerde Yunanca tedris edil

mektedir.Besa gazetesi Yunan 

matbuatının şiddetli mücade
lesine ve açıktan açığa tertip 

edilen met:nglere rağmen Yu

nancamn Arnavutluktaki ekal
liyet mekteplerinde bütün hafta 
tedris odildiğini itiraf etmesini 
memnuniyetle kaydetmekte ve 
bu matbuatın nihayet Arna
vutluk hükumetinin son zaman
larda milli birlik aleyhinde 
tahrik:ita kalkışan propagan
dacı muallimler tayin edilme
sine müsaade etmemek hak
kında tanıyacağı kanaatını 
izhar eylemektedir. Gazete 
böyle bir vaziyete· dünyanın 
hiç bir tarafında müsamaha 
edilemiyeceğini hakkın ve bey
nelmilel sulhun mabedi olan 
milletler cemiyeti tarafından 

tasvip edilemiyeceğini yazarak 
makalesini bitirmektedir. 

car Telgraf Ajansından: Macar 
Telgraf Ajansının sureti mah
susada , gönderdiği muhabiri 
Varşovadan telgrafla bildirdi
ğine nazaran, başvekil t Göm

~~~-~,:,~~I""'" ~tj : .... , ~~ ~ 
, .. 

~ 

Mocaı Başvelali M. Gömböş 
böş Lehistana yaptığı ziyaretten 
memnundur. Başvekil Macaris
tana mümkün olduğu kadar 
fazla dost temini ve elinde. 
olduğu takdirde bütün devlet
lerle dostane münasebetlerin 
idamesi yolunda siyasi bir adım 
daha atmağa muvaffak olmuş 
ve Leh milletinin Macar <ima
lini kuvvetle anlaması ve iki 
millet araşmdaki asırlık müş

terek hatıralar - sayesinde bu 
dostane münasebat siyasetini 
sağlam bir zencirle itmam ey
lemiştir. 

-
Altın Bloku 

Konferansın Neticevi 3e 
b nllkle Karşllanıyor 
Londra, 22 (A.A) - Taymis 

gazetesi Altın bloku konferan· 

sının kararını mali matbuattan 
daha müsait bir surette sefsir 
ederek, para sistemi birbirine 

benziyen memleketler arasın

dan teşriki mesaisinin teşkil 
edilmesi lizımgeleceğini bildir
mektedir. 

Londra, 22 (A.A) - Mali 
matbuat Altın bloku konferan· 
sının neticelerini tereddütle 
karşılamakta ve bu neticeleri 
konferansa iştirak edenler ara
sında tam bir itilaf mevcut ol
duğunu gösterecek mahiyette 
mütalea etmek yanlış olacağını 
bildirmektedir. ....... 

Mühim Müstahberat 
( Baştaraji 1 inci salııftde) 

Artokovlç ta Yakalandı 
P ARİS 22 (A.A) - Gazete

ler Marsilya canileri şeriklerin· 
den Andre Artukoviçin tevkif 

edildiğini bildirmektedirler. 18-

89-da doğmuş olan merkumun 

üzerinde Macar pasaportu var

dır. Kendisi ustasi'lerin tehli

keli azasından biridir. Bilhassa 

Avusturyada müteaddit suikast

lar yapmış ve şimdi mevkuf 

bulunan iki şeriki cürmü sun

ger Alis pospişhıl ve K vater
nikis ile birlikte Y egoslavyaya 
giden beynelmilel trenlere kar-

şı suikastlar tertpi ettikleri için 
o zaman on ay hapse mahküm 
edilmişti. Şimdi Fransız Polisi
nin teşebbüsü üzerine Londra
dan koğularak Fransaya gelir-

ken tevkif edilmiştir. 
Roma ( Hususi ) - İtalya 

zabıtası tevkif edilen Doktot 

Paveliç ve Kraterniki FransıJ 

zabıtasına teslim etmeğe had 

bulunduğunu bildirmiştir. 
Bu iki mevkuf Parise geti .. 

rilip diğerlerile yüzleştirildikteJI 

sonra suikast tertibatına ait 
mühim noktaların aydınlanaca" 

ğı ümit edilmektedir. 

Holandadan, alman bir h•" 
bere göre, Herlen şehrinde 
Yugoslavya aleyhinde çalışa' 
bir grupun reisi bulunan Jei' 
isimli Yugoslavyalı bir ünivel'"' 

site ralebesi tevkif edilmiştir'· 

İsviçre polisi gene ı<r~ 
Aleksandrı öldürmek için erııi' 
alan üçüncü bir suikastçı g,_
punu meydana çıkarmtştır~ 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri , 
Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cnm · 

yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler ~· zerintl' 

ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş daki~ 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orkestr' 

nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çadır'~ 
şimşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişel·~ 
leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze ol3 '' 
ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mili<(; 

mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malüllerimize ~ 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cu111fl&J 
yet bayramı gecesi yaşattırılmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası: 3893 # 
Sipariılerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adre~e .b 
Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) lıruır' 

Telgraf ; İzmir Barut Acentesi. ,/ 
(S. 4 ) 13-15 (598) ___..,,_. 

' 
Cunıhurive ______ __._.~l-9-a-a~--~----~~-.....-...~~~~~..._.._.-------~-----.-~---------T~e~d-ar_ik_E_d_e_b_il~ir_si_ 
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ııç İki E in· Kalçalarına ))ayıyarak Şöyle Bir Geriııdi. Ceııiş 

Biı· Şekil İle Kabara Göğ iiııe Sağ Eliııiıı Ayasını Bastırdı 

aşlarını Ç~.~~:.~.~ ... ~~~.~~.f.~ .... ~.?.r.!.~ ... ~.~~ ... ~.~~tı ... 
- İtiraz ede·~···~·;;";~k~~ ... , reyi dinliyordu. Bu işin sonu Genç güldü. 

Mesele bunda değiJ.. Asıl iş neye varacaktı? .. Bunu kestir- -Hala mı anhyamadın a bey? 
Ahsen beydedir. Gencin hey- mek hiç te güç değildi. Mu- Olan oldu işte ... Benim burada 
beti hepsinin özünü 0 kadar hakkak bu iki babayiğit dö- bulunmam gösteriyor ki Ahsen 
alınıştı ki, Ah;eni unutur gibi ğüşmeğe mecbur olacaklardı. bahsı kaybetmiştir değil mi? 
olınuşlardı. Fakat Vanlının söz- Mani olmuk müşkül değildi. - Demek . kendi Atını ona 
lerini işidince onu tekrar hatır- Fakat Eşcaeddin ~u i.şin bö~le ~erdi~n halde yine geçtin 
ladılar. Ve 0 anda hepsinin göz- devamı, h~r kesı bırdenbı~e oyJe mı? .• . 
leri istifhamkar bakışlarla Eş- sokacak hı~ anlaş~~amazhgı, - Tabu ~~ .. Ne zannettın? 
caeddine dikiJiverdi. galiba ke11dı kozu ıçın faydalı Beylerden hm heyecanla mu-

0 da unutmuştu, Bu genç buluyordu. Onun için hiç H tın: dahale e~i: 
bulunduğu yerde başkasını ha- mıyordu. Vanlının son sozlerı --:- P~~ı amma .bu yol çok 
hrlatınıyan garip bir kudretin alaylı bir ahenkle k~l~~Jar.a tehlikehdır. Ahs~nı yalnız bı-
sahibiydi. Bu sual üzerine Eş- dolaşmıştı ki~ her kes bıla ıhtı- r~kmakla hata ettın. Ya başına 
taeddinin yüzü bir an endişe yar sırıtıvermişti. hır bela gelirse... Bu endişe 
ile buruştu. Fakat bu endişe Fakat genç kızmadı. Bilakis diğerlerine de o anda sirayet 
Dzun sürmedi. Çünkü, bu suale ezici bir soğukkanlılıkla muka- etm.işti: Hepsi birden endi~eli 
ıcendisini muhatap eden genç bele etti: . . endışelı: 
JU cevabı vermişti: - Haa ... Dedı. Ahse~ı~ y~- - Ya ... 

- Şimdi gelir.. Nerede ise nında bulunmaması m.ı .sızı du- - Yaaaaa! Diye homurdan-
gelir.. şündürüyor ... Affedersmız .. Val- dılar. 

- Bu da ne demek? lah ben bu ciheti düşünme- Fakat Cafer soğukkanlılığını 
Vanlı kendini kura kura aya- miştim. bozmadı: 

ğa kalkmıştı. Ve kaşlarını çapkın çapkın - Aynı endişe benim için 
- Bu da ne demek, diye oynatarak güldü: de varit değil midir? Ben de 

tekrarladı. - Fakat bu onun kabaha- insan değil miyim, bende can 
- Ne demek olacak ... Bas- tidir. Başlarından büyük işler yok mu? O yollardan ben de 

bayağı, geliyor demek... yapmağa kalkışanlar işte böyle yapayalnız geçtim. B~ıma hiç 
- Nereden? yaya kalırlar... bir bela gelmedi. .. 
- Nereden mi? Benim ken- Beyler dikkatla dinliyorlardı. Vanlı, bu işin de iğneliyecek 

disini aldığım yerden... - Evet, dedi. bu benim de- tarafını buldu. 
- Ahseni bıraktılar mı? ğil onun kabahatidir. Sivasın - Olur a... Diyecek oldu, 
- Hayır! iki fersah açıgından geçiyorduk. Sen geçerken yollar tehlikesiz-
- Halifenin murahhasları ile Kızıl lrmagw ı At üstünde orta- leşmiş bulunur da, o geçerken 

bir tehlike belirir .. Tesadif bu .. beraber mi gittiniz? Jamıştık ki, Ahsen "bana bak" 
- Hayır... dedi, "hayrola?,, dedim. Ne 
- Eeeehl.. O halde? teklif etse beğenirsiniz? Se-
Genç iki elini kalçalarına da- ninle bahse girişelim demez mi? 

Ytyarak şöyle bir gerindi. Ge- "Eyvah!,, Dedim. Şimdi, dedi. 

Ve birdenbire, gayet şeyta
netkar bir çevirme ile kahka
hayı basb: 

- Hem sen eyi At lmllam
yormuşsun ... Malum a... Eyi At 

-----

Son Dakika: 
Sahife s 

Har ciye Vekil. B. ecl.sinde 
Mühim Beyanatta Bulunacaktır 

...........•........ ,.~ .. ~································~············ 
Ankara, 23 (Hususi) -· Büyük Millet Meclisinin yarınki (B~1g1Ü~kU1) .. t1o1p11l1a1n11t11111d1111h"":·~· k'l T vfik R·· .. . . ısın a ancıye ve ı 1 e uştu bey beynelmılel vazıyet hakkında beyanatta bulunacaktır MH ·ı h · b'lh 

B l · . · uşan e yın ı assa e grattakı temaslarına daır vuku bulacak beyanabna büyük ehemmiyet veriliyor. 
İstanbul, 23 (Hususi) - Türkiye - Bulgaristan arasında esasları tekarrur ed h d t t 

k l" ·· · · b l d B k IH • en u u pro o-o unun tanzımıne aş an ı. u proto o un bırkaç güne kadar imza edilmesi muhtemeldir. 

Fransız - ltalyan Görüşmeleri 
Paris, 23 (Hususi) - Fransanın Roma sefiri M. De Şambrön Parista bulunduğu ·· 

1 
d 

Başvekil M. Dumerg ve Hariciye nazırı M. Laval tarafından müteaddit defa kabul edfd~ erBe 
"l•k l i b 1 ı. u mu a at arda Fransız .. talyan müaase atının son vaziyeti görüşüldü. M. De Şrnbrön Roma· 

dönünce müsait bir safhada bulunan görüşmelere devam edecektir. ya 

Alman Bütçe Açığı Dört Milyardır 
. Berlin, 23 (Hususi) - Resmen bildirildiğine göre Alman bütçesindeki açık bir milyar 829 

mıl!on 500 bin mark~ ~aliğ oluyor. Bu acıkta İş yaratmak için yapılan ve iki milyara beliğ olan 
emısyonlar dahil değildır. 

Fransa' da Büyük Hayrtt Vardır 
Paris, 23 (Hususi) - Var.şova görüşmeleri burada büyük alaka ve heyecanla takibedilmiştir. 

Siyasi mehafil Lehistanın vaziyetinden hayrettedir. 

Varşovada intişar eden (A. B. C.) gazetesi Leh - Macar başvekillerinin mülakatından bahseder
ke:ı diyor ki : "Lehistan - Macaristan arasında dosl:luk münasebetleri takviye edilirken lehista 
- Fransa dostluğu gittikçe gevşiyor. Lehistanın bu vaziyeti ihdas etmekte ne menfaatı vardır?,, 

ElizeSarayındaki Bir T oplanh 
Paris 23 (Hususi) - Fransız nazırlar meclisi bu sabah Elize sarayında Mösyö Lebrun'bn riya

setinde toplandı. Reisicumhur Yugoslavyada gördüğü büyilk hüsnü kabulden ve Fransız. 
Yugoslav dostlugunun kuvvetinden bahsetmiştir. Bütün intizarlar hilafına olarak başvekil M. 
Douınerg kanunu esasinin tadiJi hakkındaki projesini izah etmemiştir. Başvekil radikal Sosyalist 
kongrecıinin nericesini bekliyedektir. 

adikal Sosyalistlerin Kongresi 
Paris 23 ( Hususi ) - Radikal sosyalist kongresi Perşembe günü ( yarın ) Nant'ta açılacakbr. 

Hükumetin ıslahat projeleri görüşülecektir. Meclise sabık Başvekillerden M. Kamil Şotan riyaset 
edecektir. M. Herriot mühim bir nutuk irat edecektir. Bu nutuk islaht etrafında neler düşünül
düğünü ortaya lcoyacaktır. 

Yeni Yugoslav Kabinesinın Mevkii 
B~I~rat, 2~ (H~s~si) .- Sabık .. baş~ekillerden Marinkoviç ve Ceneral Zifkoviçin kabineye gir• 

melerı ıle yem hukumeın mevkıı hır kat daha kuvvet bulmuştur. Yeni kabinede bir Sloven 
dört Hırvat ve 11 Sırp nazır vardır. ' . ....... niş bir şekil ile kabaran göğ- Nehrin öbür yakasında atlar 

&üne sağ elinin ayasını .bas- Nal basar basmaz dizgin sala-
t,rdı. Kaşlarını çatarak Vanlıya cağız. Hangimiz daha evvel 
şöyle bir baktı: Malatyaya ulaşırsa bahsi oka-

kullananlar eyi kaçarlar.. Bu 
cepheden yapılmış bir tahkirdi. 
Genç, suratının ortasına bir to
kat aşk edilmiş gibi irkildi. 
Eli kendiliğinden kılıncmı kav
ramıştı. Hatta yan yanya sıy-

Yeni Yugoslav: Kabinesiı 
.. 
Italya Kralı --· 

- Amma da anlaması kıt zanacak... Ve aramızda bir de 
adanımışsın yahu! Diye gürledi. mükafat kararlaştırdık. 
Onu ben aldım .. Ben aldım de- - MeymiŞ o mükafat? 
ınek, gittim. Verilmiş bir şeyi Bunu Eşcaeddin sormuştu. 
\'ermiyenlerden aldım demek- Çünkü onun kafasında Caferin 
tir. Sen nelerden bahsediyor- reis olmamasından başka dü-
sun ? şünce yoktu. Acaba iki baba-

Ôyle hakim bir sesle o ka- yiğit reisliği paylaşmak için mi 
~~r üst perdeden konuşuyordu aralarında bu müsabakayı ter-
8~1 beyler bu hitap karşısında tip etmişlerdi.? 
E~r an hiddetlenir gibi oldular. Bu takdirde mesele kalmı-
b~er bu şekilde konuşan adam yordu. Ahscnin ortada görün-
h ır başkası, hatta içlerinden memesine bakılırsa Caferin ga-

er hangi birisi olmuş olsaydı lehe ettiği anlaşılıyordu. Fakat 
~uhakkak ü~erine saldırırlar. Cafer ona onun istediği cevabı 
eınen kılınç sürüp elbirliğile vermedi: 

Parça parça ederlerdi. - O başka iş ... Dedi, ara-
Fakat gencin öyJe bir korku mızda bir mesele. Baba, sözümü 

nJan kılıncın kıpkızıl bir kanla 
bulanık geniş yüzlü keskin de-
miri, her kesi bir parça ürküt
müştü de ... 

Eşcaeddin hemen önüne 
geçti: 

- Ne yapıyorsun? - Diye 
bağırdı - rahat dur! 

Genç bu dost sesi işitince 
bir az kendini top!adı.Fakat ça-
dırda durmadı. Yaydan kurtul
muş bir ok hızıla dışarı fırladı. 
~~~b~?~.e çadırdakiler gök gü
ruıtusunu andıran bir ses işit
tiler: 

- Heeeey asker!Atımın ter
kisinde Heybe var. Getir 

M. Uzunoviçin Reisliğinde Teşekkül 
Etti. M. Y evtiç Ha. Nazırı Kalıyor 

«>"·:o;:..-,"* 1'!\ f 
~-~~ 1 

Bir Yıl dönüme 
Riya et Etti 

KAT ANA, 23 (A.A) - Sa
voye kruvazörü ile buraya ge• 
len ıta1ya kralı doğruca Bellini 
tiyatrosune giderek erkanı 
hükiım«:t yüksek şahsiyetler ve 
yerli yabancı 130 murahhasın 
huzuruyle Aragon kralı Alfons 
tarafı~dan tesis edilmiş olan 
Katanın üniversiıesinin 500 cii 
yıldönümü merasimine riyaset 
etmiştir, 

Bir Dinarı ~
Patladı 

İsp~nyada 27 As~-e' 
şunu! Sonra onun yine çıktığı 
gibi hızla içeri girdiği görüldü. ll01bı re na211ı ctnnat Zıı-koı'lf; ~~lan heybeti vardı ki, hiç kesme de anlatayım .. Ha! Ne 

•ınse Vanlıya taraftar olabile- diyordum; Irmağı geçince yarışa 
Öldürdü 

/Jııı.cıyt· 11uwı ıu h "''" MADRfT, 22 (A.A) - Asi· 
O anda bir de asker belir- Belgrat, 23 ( A.A ) - Avala 

mişti. Ajansından: 

Her kes susuyordu. Genç M. Uzunoviç kabinesi şu su-
emretti: retJe teşekkül etmiştir: 

- Aç şu heybeyi... Başvekil: M. Uzunoviç. 
Asker korkudan zelzeleye tu- Hariciye nazırı: M. y e'..rtiç. 

tulmuş bir kulube gibi sallanıyor Harbiye ve bahriye nazın: 
du. Titriyen parmakları, hey-
b ceneral Zivkoviç. enin iplerini bir türlü çöze-
miyordu. Cafer, fena halde sa- Dahiliye nazırı: M. Laziç. 
bırsızlanmıştı. Hemen askeri Nafia nazın: M. Soulj. 
yakasından tutup bir köşeye Maliye nazırı: M. Georgeviç. 
fırlattı. Ve anında kılıncını sı- Maarif nazın: M. Kumen-
yırarak kolunu kaldırdı. Beyler, koviç. 
korkulu adımlarla gerilediler. Orman ve madenler nazın: 

Kılıncı tutan kolun kalkma- M. Ulmanski. 
s!le İ?mesi bir olmuştu. Aske- Adliye nnzırı: M. Maksimoviç 
rın bı.r türlü çözemediği ipler Beden terbiyesi nazın: M. 
bir an içinde kesilivermiş, iki · Acelinoviç. 
parçaya ayrılan heybenin için- z 
den uzun saçlı iki kesik baş, iraat nazın: M. Koiç. 
zıplıya zıplıya ayaklarına doğru içtimai basiret nazın: M. No-
yuvarlanmışb. Genç bununla da vakoticaret. 
iktifa etmedi. Kolu bir ikinci Sanayi nazın: M. Demetro-
defa daha kalktı. Beyler ikişer viç. 
adım daha gerilediler. Halife- Münakalat nazın: M. Kuz-
nin murahhası Emir Ömer bila manoviç. 
ihtiyar ellerini yilzllne bastı. Kabineye memur nuarlar 

- Sonu Vaı - ... -... nbık baıvekil M. Marinkovil_ 

tek kudreti kollarında bulamı- başlıyacaktık. Lakin o hirden-
Yordu. Maamafih Vanlı bey az bire fikrinden vazgeçti. Bir 
~estırJardan değildi. Bu tehdit Atıma baktı, bir de kendi Atını 
arşısında da inadı elden bı- süzdü. Sonra, " olmaz, olmaz ,, 

raknıadı. dedi. O At sende varken ben 
- Deınek ki, dedi. Sen yal- yarışı kazanamam! Bu benim 

~ıt başına gittin, Bizans kale- kanıma dokundu. "Eğer, dedim 
81ni f el kf ethettin ve Abseni alıp endişen bu ise, mes e yo . 
geldin... Al bu Atı!" " Ya sen? Sen ne 
"d- B.izansı fethettiğini iddia ne yapacaksın?,, "Ben de se-
" en ki ? · b. w · " Olmaz 1 d' 

1 
ın. Sen sana söyleneni ninkine ınecegım.,, · 

'( UJ. ersen çok eyi edersin... Dedi. Seni aldatmak istemem.,, 
A.~ksa biz sözümüzün eriyiz.. Canım fena halde sıkılmışh: 
biJ· ~ntrnak istediğimizi anlata- "Bey! Bey! Dedim. İş Atta de-
;ız de.... ğil biniciliktedir.,, Ve derhal 

1 u tehdit çadırın içinde yıl- hayvanımdan indim. Atları de-
~ •tınılı bir fırhna gibi uğuldar- ğiştirdik. 
~~ Vanlı istihzayı elden bı- Buraya gelince durdu! Eğildi. 

llladı: Ayağı ucunda bir tepsiden bir 
fak- Ahsen, Ahsen, diyorsun tas şarabı aldı, bir nefeste dik-
d ''t Ahsen bir türlü meydan- dikten sonra: 
ş: Y•lk ... Nerdeymiş bu Ahsen? - İşte bu kadar... Dedi. 
sin· arslanı görmek istemez mi- Böyle oldu. 
~ b ... yJer? Vanlı bu cümlede sarahat bu-

tu~caeddin bey, şimdi nefesi lamamıştı. Sordu: 
ut. tel.ish t,.ı.= .. ı. .,... •• ~~ ..... _ - Yani ne oldu? 

ile keza sabık başvekil M. Ier tarafından terkedilen biı 
Srehkiç. dinamit patlamış 27 asker öl· 

Belgrat, 22 ( A.A ) - Kabi- müş ve bir o kadar da yara .. 
nenin ne suretle teşekkül ede- lanmıştır. Dinamit Langreastan 
ceği hakkında muhtelif riva- asilerin terkettilderi silahlarla 

beraber Oviyodoya bir kam-
yetler vardır. M. Uzuoviç tek- yonla nakledilirken patJamıştır. 
rar iş başına çağrılmasına rag- MADRIT, 22 (A.A) - Da-
men eski kabinenin halile kal- hiliye nazırı Asturide vaziyetin 
mıyacağı hakkındaki kanaat tamamen sakin olduğunu kıta-
umumidir. Mümkün olursa bir atın asileri silahtan tecrit et-
koalisyon kabinesi teşekkülü tiklerini ve hayatın normal bir 

şekil alabidiğini temin eden bir 
şayanı arzu görülmekte ise de teplig neşreylemiştir. 
bunda müşkiliita tesadüf olu- Bir Leh Sergisi 
nacağı zannolunmaktadır. Eeki V~rş?va .. 22 (A.A) - Sınai 
başvekil M. Marinkoviçin san- ve zıraı mustahsilati hamil bir 
dalyasız nazır sıfatile heyete sergi vapuru yakında uzak 
girmesi muhtemeldir. Diğer Şarka hareket edecektir. Va-
taraftan M. Uzunoviçin parJe- pur şu ~manlara uğnyacaktır: 
mento azası olarak yalnız 4 Portsaıt, Portvetenham, Sin-

gapur, Şanghay, Dairen, Kobe 
nazır olarak 5 nezaretin meb'- ve Yokohama. 
usan ve ayan haricinden adam Amerlkada Fırt.nadan 
getireceği söylenmektedir. Ölenler var 

.. il •• 1 11 

Kemberlç KUtUpeaneal Sa~ Fransi~ko,. 22 (A.A) _ 
KEMBRIÇ. 22 (A.A) - Kral ~ınerıkanın şımalı garbisinde· 

ile kraliçe üniversitenin yeni ki f~rtınadan 16 kişi ölmüştür. 
kütüphanesini •"mıılardır. Sa~ilde bulunan bir çok sehir-

• ........,.....__._ Jerın sokakları taımııtır ~ 
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Balık Yağı Nedir? lngiltere - Melburn Yarışı Üç ~~~de 
•• •• ····;~ ...... ;·; .. •••• .. -........................ ...., • •tı.t. • · Beraet Ettileii 
Uzurnunu Ye De Bagını lngiliz lskQt ile Blak Yarışı Kazandı 
Sorma Devrinde Değiliz On Binlerce Kişi iki T~yya;:iyiAlkışladı.İkinciliği Pari 

Akhisar 23 (Hususi) - ) 
velce kazamıza merbut Sele 
köyünde bir cinayet olmuş 
muhtar Kındır oğlu Fahri ef 
dinin ölümile neticelenm 
Katiller yakalanarak haklaı 
da takibata başlanılmıştı. ~ 
köyden Musa, hacl Meh~ 
ve Ali beyler isminde üç k: 
deşin de davacı tarafından 
kayeti üzerine, cinayete ta 
ve teşvik yolile alakadar 
dukları zannolunarak muhal 

Balık Yağının İyisini Fenasını .Nasıl mantiyer'in kazanması muhtert'~ldir uçuş heyecanlı oldu 
T ? ı· U "" il • Londra, 22 (A.A) - Port kalmıştır. tiler. İki saat sonra motör iş-
anı yacağız• Çffie SU eri Darvine ilk olarak gelen Scet ile Parmantiye liyordu. Yarışta birinciliği bun-

B:ılık yağı mevsimi geldi, pek 
çoklarımız kışın bu değerli yağ
dan kuvyet ve gıda alır, hayat 
kazanırız. Böyle hayatımızda, 
Slhhatımızda mühim rol oynı
yan bir madde hakkında eski 
zihniyetle üzümünü ye de yağı
nı sorma deyenler kalmamLştır. 
Her şeyin aslını, esasını öğren
mek asnnda yaşadığımlz için, 
tarihe karışan darbı meselleri
mizden birisi de üzümünü ye 
de bağını sorma olmuştur. 

Biz şimdi yağını sorarak 
üJ·lenerek üzümünü yimekte
yiz. Balık yağı hakkında da 
her keste az çok Noreçyadan 
gelen Morina balığının kara 
ciğerinden çıkan yağ olduğu 
hakkında bir bilgi vardır. Biz 
burada bu bilgiyi mümkin ol
duğe kadar kısa ve faydalı bir 
şekilde genişletmiye çalışaca-

ğız. Balık yağı hakkında 

bir eczacının mesleki ve 
ilmi malumatından uzaklaşarak 
hepimizin umumi bilgisi etra
fından ayrılmıyacağız. Bal& ya
ğı; Televsten (gadvd) balık sı
nıfının içinde üzerleri dikensiz 
Morina balığının kara ciğerin
den çıkanlan bir yağdır. Mo
rina balığı en çok (Bahri Mün
cemidi şimali) dediğimiz şimal
deki buz denizlerinde bulunur. 
Manş denizinde, F ransanın şi· 

mal sahillerinde, Gaskonya 
körfezi sahillerinde bulunur. 

Bir buçuk metre boyun• 
da büyük bir balıktır. Eti 
çok tatlıdır ve yenir. Morina 
~ığını tutmak çok tehlikelidir. 
Bunun için büyük ve hususi 
teşkilat ve etrafında çalışan 

büyük ticarethaneler ve mües
seıat vardır. Bu yüzden pek 
çok kişi geçinmekte ve mem
lketlerine çok para girmekte
dir. Morina balığının tutulmak 
mevsimi Ağustos ve · Eyliıl ay
larıdır, sair zamanlarda balık 
denizin dip taraflannpa yaşar, 
bu mevsimde yavrulamak için 
denizin üstünde bulunur ve 
kısmen de deniz buzdan kur
tulmuş bir haldedir. 

Bu mevsimde kırk binden 
fazla motörlü ve yelkenli ge
milerle balık tutumu başlar. Bir 
senede balık rekoltesi vasati 
hesapla 45 milyondan fazladır. 
1882 senesinde Fransız balık-
çılarının lrlanda civarında 12 
milyondan fazla morina balığı 
tuttuklarını ve ayni sene lrlan
dalıların ayni denizden 18 mil
yon balık tuttuğunu eczacılık 

kitaplarl bir fevkaladeliktir 
diye yazmaktadırlar. 

Balık yağı ticaretile meşhur 
olan yerler Norveçya, lrlande, 
Düngerek limanı ve Lofo
dan adalarıdır. Buraların 
sahillerınde büyük fabrikalar 
vardır. Tutulan balıkların baş
bağırsak kısımları, etleri bilhas
sa kara ciğerleri Hususi maki
nalar vasıtasile ayrılır. Etleri 
tatlı olduğu için takim edilmiş 
sularla hususi vasıtalarla yıka
narak parçalara ayrılır ve tuzla
narak ticarete sevkedilir. Ba-
ğırsak kısımlan hususi daire-
1 '!rde temizlenir ve bir çok yağ
' ar çıkarılır ve bunlar da tica
_·ete sevkedilir. 

Gelelim kara ciğerlere: Top
. "lnan kara ciğerler temiz kap
.ar içinde büyilk enstlasyonl~r 
içinde iki kenarlı hususi kap
lara konur. Kapların iki kenarı 

· arasına sıcak su ve su buh;l-

Yazan: Kemal Kamil Blak İnziHerc ile Avusturalya Port Darvin 23 (A.A)-Hol- lar muhafaza etmektedirler. 
. n sevkedilir ve karaciğerleri~ arasLndaki mesafeyi iki gün 4 landah Paramantiye ile HoUs- Skot ile Blakın motörlerinde 

üzerine de (60) altmış derecede saat 38 dakika gibi bir rekor aat 23 tc buraya vasıl o!muş- ciddi sakatlık bulunduğuna ve 
ısldılmış su sevkedilir, Kara zamanında yapmışlardlr. Evvel- lardır. kendilerini takibeden Hollanda-
ciğerler birbiri üzerine yaphğı ki rekor Ulm tarafından geçen Heyecanh Uçuş lıların bu sebep~en müsabakayı 

melerine lüzum görülmüş 
Manisa ağırceza mahkemesi 
muhakemeleri yapılmıştı. u~ 
zaman devam eden muhakeı 
neticesinde bu kardeşle 
mezkur cinayetle alakadar 
madıkları anlaşılarak bu a 
17 nci Çarşamba günü bera 
lerine karar verilmiş ve kt 
dileri serbeet bırakılmışlar 

tazyık ile altmış derece sıcak sene 6 gün 17 saat 45 dakika Londra, 23 (A.A) - Avus- kazanacak!arma dair çıkan şa-
su hararetile bir yağ bırakır, ile yapılmıştı. yialar İngilerede büyük bir tesir 
yağ suyun üzerine çıkar bu yağ Motö~ BozuGmuştn uyandırmıştır. Lakin bugün mö-
takim edilmiş b e?.lcrden süzü- Port Darvin, 22 (A.A)-Scot törün tamir edildiği ve tayya-

Timur denizinden geçerken bir renin de uçmağa hazırlandığı 
motörün durduğunu iki saat haber alınınca bu mühim yarışı 
tek motörle uçtuğunu ::;öyle- derin bir alaka ile takiOctmek-
miştir. YariSı bitirmek üzere te olan h:ılkın sevincini mucip 
r.ıo·örü vaktinde tamir e..ıehı"- , tu "' • o muş r. 
foceffi şüphelidir. Binaenaleyh Skot 11" 6! t1 Partisi 
Hollandalı Holl ile Parmantie- Y azanddar 
r:n yarışı lmzzmrnd~;ı mı. htc- Londra 23 ( A.A ) - İngi-

Yasak 
meldir. Ho11=ındclı nr Scot i c liz tayyar~cileri Skot ile Blak 
Pa ·mnnl:iyi ya 'ın:L.n t:ı1c{? e~- yarı::ı kaz~.nmı~lardır. Bunlar 

ı m kl: d" \~ . aat 5-24 te Melburna inmiş-

i 
. r? ,, :ı::."11 in~· iJZ~ıM::;ı:o~, bıdir. İngilterede MildoDıhal ile 

Türkiyeye Girmesi Y 
oak edllen gazetele 
Ankara, 22 (A.A) - Frı 

sada çıkan La Vie Parisieıu 
Parit Music Hali, Frou, L' 
Et leun mecmuaları umumi ı 

Eczacı "''mırı Ku ı ıl u ı 
lerek temiz ve isterlitrç ka")1a-a 
nakledilir, bu yağa ( Hui'e de 
Hogg) derler ki memleketimize 
evvelce üç köşeli şişeler '! 

gelmekte idi. Bu yağın kokusu 
o kadar renksizdir, fozzet
sizdir ve çok h<\fifti , gıda 
kıymeti aiğer balık yağlarmd:m 
azdır. 

Bu yağ çıkarıldıktan sonra 
kara ciğerler parçalanır ve 
bilkimya Fermantasiyona hıra· 

kılır, tahammur başlaymca ha
fif bir hararete nrzedilerek 
tazyik edilir ki işte ası1 balık 

yağı şimdi çıkmaktadı~·. Bu 
yağ usulü dairesinde hususi· 
aletlerle alınır, bundam sonra 
hafif kırmlllmsı hatra :siyahım-

· trak bir yağ daha çıkar ki 
bunun içilmesi muzırdır. 

Tababette kullanılmaz, sa
nayide makinaları yağlamak 
için kullanımaktadır. İyi bir 
balık yağının rengi için ecza
cılık ilminin söylediği pek çok 
renkler varsa da burada umumi 
mahiyette açık altın s:ırısı ol
ması lazım geldiğini söyliyece
ğız. Kıvamı koyuca ağırlığı 

suya yakın bir yağdır. İzmirde 
nadir görülen sovuklardan sı
fınn altında S dereceyi görür
se donar ve adeta bir bal 
manzarası alır. Kimyaca hu
susiyetleri söylemeği {üzum
suz addederek içinde yağın 

esasını kuran asitlerden bah
setmek isteriz. Bu asitlerden 
başa az mlktarda tereyağı 

asidi, sirke asidi, safra özü 
asidi gibi asitlerle fosforlu asit, · 
giliserin, bol mıktarda uzvileş
miş iyot, kireç mbrekkebatı, az 
mıktarda şeker ve başkaca uz
vi maddeler ve yumurtanın özü · 
olan lesetin vardır. İşte asıl 
balık yağı ikinci yağ olup bü
tün ve mevadı fermatasiyon 
sayesinde hasıl etmektedir. 

Balık yağı ticarete sevkedi
lirken bazen başka yağlarla da 
karıştırılarak hile tarafına sapı
lır. Fakat alacağı balık yağını 
iyi muayene eden bir eczacı, 

fabrikasile esaslı çalışan ve 
müşterisi olan bir eczahane 
fena balık yağı alamaz, nümu
nesine muvafık ve esaslı şera
iti olan eczacıya karışlk bahk 
yağı satılamamaktadır. Balık 
yağına; içinde iyot eritilmiş 
nebati yağlar, balık yağı ve 
fok balığı yağı kanştırılır. Biz 
burada kimvace balık vaiının · 

aar.~ed = ~ i'] lbum arasındaki 11,296 mil-
B:ıtn ~ e, 22 ( A.I ) - Snat lik ıuesafej'i ·ki gün 22 saat 

11 dl! hnreket eden Hollandalı v.:.. 58 dakikada hatetmiş olu-
Parm ntiyer ve Holl zanncdil- Ilı ı cı ~eten J .oı/and11!1 f mm ınt e yorlar. 
d:ğ·nc göre Cava v~ya 'Timurda tura'yaya en önce vas:l olan üyük Şenlik 
yer~ mece1derdir. Tayyareciler İngiliz tayyarecileri Skot ile Şar~vil, 23 (A.A) - Bütün 
k:ı an!·k basmadan evvel Port Blakın idare erinde.d Kornet Şarlvil ahalisi ile birUk 6 tane 

laki bozacak resim ve yazı 
muhtevi olması hasebiyle m 
lekete girmeleri icra vekili 
heyeti kararile yasak edilmiş 

Karar Nakzedildi 
İhtilastan beş sene on a 

D.avine varacaklal'ını ümide~- tayyaresi olmuştur. Pek heve- hususi trenle Q"elmiş olan bin-
J ~ mahkum edilmiş olan Mene 

mektedirler. canlı bir uçuştan sonra ve !erce halk yarışta birinci gelen f d S · i posta ve telgra mü ürü a 
Vazn:ve Şöy!e di 9147 millik bir tr _enfeyi iki Skot ile Blakı alkışlamak üzere · beyin temyiz mahkemesiıı 

LONDRA, 23 (A.A) - :n- gün dör'c saat ve 33 dakikada tayyare meydanında birikmiş- tetkik edilmiş olan evrakı n 
rr"''-. .• r.e - Avus·uralya yarışına katederek saat 11,0J de Port terdir. ikinci olan Hollandalı san gelmiştir. 
i.ı 'rak eden tayyarelerin bu- Darvine varmışlardı:. Tayyare Mol ile Parmantiyenin tayyaresi Ağırceza mahkemesinde 
günkii vaziyc i şudu"'. yer.e indiği zaman v.:Lnı:z bi · Komele nazaran 10 saat gecik-

0 niden muhakemesine başlanı 
l - Sko." ve µlak Avu:;tural- tek moi:ör çahşıyor.dtı. Diğeri · miştir. Hollanda kraliyeti tay- caktır. 

yac!a l}arlev.Pe doğru uçmaktn• ~ :? __ ~-...,._...,,. 

dırlar. 2 - Parll\~ntiyc ile Moll ~ ~ _.,.. lk~:~. _ .. - Kari Şlk6yetlerl 
19/,50 - d ~' p~tan Darvine · ·-s~-~ ......................... .. 

uçmuşlardl -.. 3 - Turner . ile Jlükiiınet Poştası 
Panhbom 15/~7 de Sinfrapu - dd~ ;i~f Hala Bir Memur Tayl 
da,n Darvine, hareket etmişler- ~· . Edilmedi 
dir. 4 - Janes ile Vo!ler Sin- Hükumet posta ve telg 
gapora doğr.J ) uçuyorlar. 5 - kısmındaki memurlardan biriıı 
Malc2"r.e5or ile V~lkor Jodpulda vekil olması ve t Teşrinievel 
tamiratla mesguldürler. 6 ı_ vazifesine nihayet verilmiş 
Hevit Kerasiye ~oğru uçmak- . lunması dolayisile bu kıslmda 
tadırlar. posta ve telgraf kabulü işler' 

Stodarlin Hansein ve Mol- de başgösteren müşkilatın d 
roseun tayyar~leri' Bağdatta · hal kaldınlmasmı evelce y 
Vrayt ile Polandan Ukiler Ha- mlştık. 
lepte Davies il~ HiHinki Kıl>- Aradan on p~ş gün geç 
rısta Sav'unki Atinada ve halde buraya bir memur ta 
Brukunki Romadadır. e.dilmen iştir. Hükümetin büt 

Parmcıntiye Tlmurt devairinden maada o civard 
Denizi Üzerinde müesseseler ve halk mekt 

Londra, 23 (A.A) - Mel- ' 'ıız 7 ııyyare h.u 1.1 ve telgraflarını hükumet po' 
burndan bildirildiğine göre muattaldı. Ve tayyareciler ne- yare cemiyeti Melburndeki mü- ve telgraf merkezine ve 11 

Hollandalı Parmantiye ile Mol- tameli Timur denizini bu vazi- messiline çektiği bir Telgrafta mekte olmaları ve bir 
lun tayyaresi Moresbu şilebi yette aşmağa mecbur o!dular. Skot ile Blaka Melburna indik- murun başına toplanan 
tarafından sa::ı.t 20.40 ta Timur Kornet tayyaresi ağır yağmur leri sırada hayranlık ifade eden kın sıra beklemelerini gör 
denizi üzerinde port Darvin bulutları arasında muvafık bir bir ibare ile defne dallarından te devair aidesinin hareke 
arasında uçark~n görülmüştür. irtifada bulunabilmek için dün- yapılmış bir buket takdim et- geçmemelerini doğru bul 

Skot Yaklaşıyor yanın zahmetine katlanmışlar- mesini emretmiştir. yoruz. 
Şarlvil ( Avusturalyada ) 23 dır. Port Darvinde kendilerini p k Bu halin devamı halkııll1 

(A.A) - İngiliz Skot ve Blak karşıl~yan müthiş bir kalaba1 Orte İzde bir azap vermekten başka 
saat 22,40 da tayyarelerile bu- ğın heyecanlı alkışlarına muka- • şey değildir. Posta ve teJgr 
raya gelmişlerdir. Yarışın he- bele ettikten sonra iki tayyareci 1\:abi ne l~tifası umum müdürlüğünün eheıu 
defi olan Melburna varmak için bozuk olan motörü işletmek . Lizbon, 23 (A.A) - Salazar yetle nazarı dikkatine 11Bı 
yalnız 78i millik bir mesafeleri için hararetle faaliyete geç- kabinesi istafa etmiştir.. deriz. •• 

············································································································································································' tahlil ve muayenesinden bah- alm da kırmızı ve derhal me- gıdadır. Pire hulasası, Malt huliS 
sedecek değiliz, fakat herke- nekse rengi clmalıdır. Balıkya- Umumi zaiflerde kansız, ke- diye her kesçe tanınmış P 
sin yapacağı mümkün bir usul ğının halis olduğunu anlamak mik hastalıkları gibi havaide şeydir. Bir bardağa bir fiP 
söyliyecek ve öğreteceğiz. için bir eczacının yapacağı göğüs zafiyetlerinde dehşetli balık yağı konarak üzerine 
(Füksi?) boyası denilen kırmızı bütün ihtisas işlerini burada bir gıdadır. rım bardak dadar Malt bul 
toz ha~ınde boy~vlar vardır. Bun- saymağı tekrar ederiz.Faidesiz Balık yağı memleketimizde dökülürse, hulasa köpüre 
dan bır toplu ıgne başı kadar addediyor.uz. Şu iki muayene Teşrinievvel ayından Nisan b l k v k"' '"ki le iilt 
toz yarım fincan suda eritilirs a l yagını opu er 

usulünün kolay ve çabukça her ortalarına kadar içilir. Balık l · T k ·ık - köpiİ 
fincanda kırmızı bir su hasll eczahanede yapılarak görme- yağmm hulasası, süpyesi ve a ır, ıçı 1! ~n 1

• once tıO~ 
l b d b. d·k' ·· k ·· v balık yagı uzerıne de Malt ~ 

o ur, usu an ır 1 lŞ yu sugu nize ve emin olarak balıkyağı saire şekli varsada balıkyağı . . . v lc1" 
kadar miktarı bir fincan ba- kullanmanıza imkan olduğunu gibi içmekten daha faidelisi sası ıçılınce ne agızda balı ti' 

lık yağına karı.ştırar~k ~z7lce söylemek istiyoruz. yoktur. Balıkyağını yemeklerle k~kusu kalır .n~ de le;:;~ 
çalkalanırsa balık yagı kamllen Balık yağı içindeki kuvvetli beraber hazmetmek doğrudur. Bır kış mevsımmde ~ Jcİ~ 
kırmızı fühsin boyası boyama- gıda ları yukarıda saymıştık. Yemekten çok evvel veya çok beş kilo hiç olmazsa dört d' 
lıdır, şayet boyamazsa balık Dünyada hiç bir madde bunun sonra içmek doğru değildir. balık yağı içmelidir. Ne 1'',r 
yağı saf değildir. kadar hayata müfit mevaddı Kokusu pek fena olmamakla az bile içilse faidesi ıtıtl~ 

Bunların her biri iki dakika- bir arada tophyarak uzvi birer beraber muhitimizde balık ko- kak bir gıdadır. Unutul~~' 
da her eczanede yapılan .şey- şekilde meydana çıkamamıştır.. kusile yağ kokusunu bir arada lıdır ki iyi bir balık yag•ıııs,~ 
lerdendir. İyi balık yağından Bir buçuk metre uzunluğunda duymağa alışmamış olan bu- daha kuyvetli bir gıda btl l 
yanın kaşık cam bir havan vasati bir insan boy ve buyük- runlara ağır geldiği görülmek- ve göstermek pek zor bir f 
içine konulup ta üzerine iki, üç lüğünde bir balığın bünyesinde tedir. Böyle olanlara bira hüli- dir. 
damla Asit sülfürik dediğimiı: zaç hasıl olan bu yağ hepimizce sasile karıştırarak içmeği tav-
vaiından damlatılırsa balık yağı malumdur ki en kuvetli bir siye ederim. 

Ecı•'~ 
Kemal 8' 
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Londranın lspirtizma Salonlarını Dolaşınız Yeter .. o Bu Salonların 200 
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~ ..... Sı;;.-.. ~- './•~~ - -•-.,. ._ .... ...., .., .:.:.:S.:.... ~xn'lzftAU:z&r "1- - .. 

Bütün İngilterede 2000 Den Fazla (Ruhlar Mabedi) Adını Taşıyan Spiritizma 
-1 

Londra (Muhabir Mektubu)
lnsanlık için ezeli sır olan ha
yatın maverasında dolaşmak mı 
istiyorsınız? " Büyük yolcu
luğu ,, beklemeğe lüzum yok.. 
Londranın yirmiyi geçen salo
nunda; her pazar günü, ruh
larla konuşulur. Bir taksiye, ya
hut ta otobüse atlayınca bu 
salonlardan birine gidebilirsiniz. 
Toplantılar alenidir. Bu bakım
dan gizli veya yan gizli bir 
toplantına bulunacağınızdan 
korkmıyabilirsiniz. 

Ölümden sonrası 
"Ölümden sonrası,, insanlığın 

halline muvaffak olmadığı bir 
davadır. Dinlerin ortaya koy
dukları hükümler, itikatlar var
dır. Fakat bunlar sonsuz şüphe 
kaynakları olmaktan kurtulmuş 
değildir. Her devirde insanlar 
bu karknlık davayı aydınlatacak 
izler bulmağa çalıştılar. 
Bilhassa şu son yıllarda - belki 
ıstırap ve sefaletin artmış ol
ınası yüzünden - tabiatın üstü
ne çıkan şeyler için insan te
cessüs ve merakının arttığı gö
rülmüştür. Tıpkı zayifleyen, fa
kirleşen insanın göz yaşlarını 
ırınaklaştıran sefaletten daha 
İyi, daha mes'ut bir hayata 
atılmak istemesi gibi. 

Splrtlzmacılar 

Her pazar yapılan "İspirtiz
ına,, toplantılarına her sınıf, 
her meslek ve her yaştan 200 
bin kişi iştirak eder. Düşünül
ıneli ki, İngilterede elyevm iki 
binden fazla "Spiritiznıa,, kili
sesi vardır. Bu kiliseler etra
fında toplanan kuvvetli teşek
küller şiddetli ve fasılasız 
Propaganda da bulunurlar. Her 
teşekkülün kendi hesabına çıkan 
gazetesi vardır.Bu gazetelerden 
her biri günde 50000 binden 
fazla gazete satarlar. 

Albed Hali 
" Albert Hali" deki ,,İspi-

rizına" toplantılarında en az 
Onbj. kişi bulunur, 

Muazzam bir sirki andıran 
salon bütün bu kalabalığı yer· 
leştirecek surette tanzim edil
~iştir. ,,Spiritizmacı,, !arın akıl
ara hayret verecek derecede 
Coğalınası İngiltereye münhasır 
d:ğildir. Geçen sene Lahayda 
ınılletler arası Spiritizma kon
gresinde 32 memleketin mu
rahhasları hazır bulunmuştu. 

Me'fhur Medyum 
Medyumların en anlayışlısı 

~e en açık göreni sayılan Miss 
d~stelle Roberts,, i görmek ve 
/nlemek için "Queen's,.e git
ıın, Tam ayni binaaın karşı-

sbında bulunan meşhur hokka-
az "M k k ib' as elyne,, ye ğitme 

g ı bir şey s ... 
Piritler!e Hokkabazlar iyi 

ge~inen komşular degildir. 
. Gueen's Hali e bedeva 

gırT " 
i 

1 _ır., Evet bedava... Fakat 
Çerı girı'n .. .. .. d d Ve .. ce onunuz e uran 

ol ustü gümüş paralarla dolu 
~~tepsileri nasıl unutmalı? .. 

zik uhlar,, mabedine bir Mü
ın • Hali' e girildiği gibi giril
d ezya., Kapalı duran kapılar-

a n 'k Şır azı kapıcılarla karşıla-
sınız s· . 1'.t · ıze yol gösterırler. 

ın uazzaın salona sig" ara du
anı 'b· 

tıaz'k gı 1 sokulan fevkalade 
I Ve 

esrarenı!"İz mevceleri 

şaşırtmamak, ürkütmemek la
zımdır. Topuklarınızın ucu
na basarak salona girecek, 

sessiz, sadasız oturacaksınız. 
Zira salonda dolaşan ruhlar 
ğürültüden korkarak kaçabi-

.. .. 

l » ' 

lirler. Öbür dünya ile 
medyumu bağlıyan görünmez 
ıpı koparmaktan sakınmak 

icabeder. Medyum, bu kıldan 
ince telin yüksek temevvücü 
sayesindedir ki, hayatın mave· 
rasında bulunanlarla görüşür. 

Org Çalarken 
Orgun ölüm kadar sert ve 

acı nağmeleri arasında salona 
girdim. İçerde derin, dindara
ne bir sessizlik hüküm sürü
yordu. Yukarda etganunu ça
lan adam koltuğuna yaslanmış 
mütecessis başını eğmişti. Kür
süyü andıran yüksek yerde 
garip bir çehre gördüm. Ölü 
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çehresine gömülmü~ k~~ 
. h ı'ki büyük goz, ıtı-

sıya . . 
na ile ondüle edılmış saçlar ... 

U Siyah robu içinde ken-zun, . E 
disinden geçmişe benzıyen s-
telle Roberts oturmuştu. V ect 
haline girmeğe çalışıyordu. 
H nun birlikte okudukları az uru .. 
ilahiler ruhların medyumun vu
cuduna nüfuz etmesine yardı.m 
d. d Estelle Roberts zaıf, e ıyor u. 
1 .. duna nisbetle takatının 

cı iZ VUCU d 
1 .. t" de bir yük altın a co ,.. us un 

· .1. gibi zorlukla ye-
ezı ıyor .. k' k" "k 
. d kalktı Oniinde ı ııru 

rın en · 

kürsüye dayanıyordu. Ansızın 
heyecan içinde olan halka 
dönerek,Spirtizmaya ıman eden 

bu binlerce insanı sürükliyen 
bir sesle mevizasına başladı. 

Nutku si>yliyen medyunun 

nınızda ayakta duran yetmişlik 
bir adam görüyorum. Saçları 
bembeyaz olmuştur.Fakat bana 
söylediğine göre gençliğinde 
bu beyaz saçlar kestane ren

ginde idi. Öbür dünyaya gideli 
çok zaman olmamıştır. Ansızın 
uful etıniştir. Parmağınızda o
nun yüzüğünü taşıyorsunuz. 

Anlat tık la rın. d.>~ru mudur, 
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öbür dünyadaki önderi Red Balkondaki kadının titriyeıı 
Cloudtu. Bu meviza pazar gün• sesi cevap veriyor: 
!eri herhangi bir İngiliz kilise- - Evet doğru .. 
sinde fakirlere yardım ıçın - Kocanızdır değil mi? 
söylenen mevizalardan farklı - Evet.. 
değildi. Bu iş bitince ruhun - İspanyoldu. Daha doğ-
tecessümü başladı. Estelle rusu doğuşta İngilizdi. Fakat 
Roberts iskemlesini çevirdi. babası ve anası İspanyoldu, 
Fizik kuvveti tükenmiş, oraya Kardeşi Eduard ve Ogüst 
yıkılmıştı. Dakikalarca böyle to ölmüşlerdir. Doğru mu? 
bitkin kaldı. Toplantıya riyaset - Hepsi doğrudur. 
eden kadının yumuşak bakış- - Kocanız size şu haberi 
!arı altında kafasını avuçları veriyor: "Benim için ağlama .. 
içine almıştı. Ölüm saati gelince seninle bu-

Son bir sarsıntıdan sonra luşacağımı biliyorum. Evi ter-
Red Cloud Estelle Roberts'in ketmenizden memnunum. Şimdi 
etlerinden ayrıldı. dostlarla birlikte bulunursun. 

Sorgular Devam Etti 
Estelle Roberts gözlerini et

rafında dolaştırıyor. Bir başka
sına, daha sonra bir diğerine 

hitap ediyor. Öbür denyadan 

gelen haberler aşağı yukarı 
hep aynı mahiyettedir. Pek 
nadiren bir aile ismi zikredili
yor. Daima konuşmak istiyen 
ruhlar ya bir Harry, bir Jack, bir 
Eduard, yahut ta bir Thomas-

tır. Bazan da işaret edilen ka~ 
dm şu cevabı verir: 

- Hayır .. Thomas adlı kim
se tanımıyorum. 

Medyum mukabelede gecık
mez: 

- Bekleyinlı madam ... Ya
nınızda bir de Harry'nin ruhu 
var. Kocanızın dostu mu idi? 

- Hayır .. Harry'yi de tanı
mam ... 

-Bu tarafınızda değil .. Öbür 
tarafınızda bir de Jack var ... 
Jack'ı tanır mısınız? 

- Evet ... 
Öbür dünyadan gelen haber

lerin hepsi sevinçli değildir. 
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ıspıitizma salonu 
Ruhlar Konuşuyorlar Bu da benim için bir tesellidir. 

Seni terkettiğim zaman ne ka
dar çok ıstırap çektiğini, ne 
kadar bzüldüğünü de biliyo
rum.,. Kocanızın bütün bu teb
ligatını anladınız mı? 

Başka bir akşam gene aynı 
salona gittim. Aynı çehrelerle 
karşılaştım. Her yeni ziyaretçi 
göze batmaktan kurtulamaz 
İkinci ziyaretimde gözlerin ban~ 
çevrildiğini hissettim. İçlerinden 
bu suali sordukları muhakkaktı: 
"Bu adam kimdir?Bir dost mu 
yoksa bir düşman mı?,, ' 

Bu toplantılar hakkında yal
nız müşahedelerimi kaydet
mekle iktifa ediyorum; işte 
medyum.. Faaliyete geçiyor. 
Estelle Roberts Balkonda otu
ran kadınlardan Lirini parma
vı ile göstererek dedi ki: Ya-

- Tamamen .. 
- Şunu da size söylemek-

liği istiyor: "İyi bil ki ben öl
medim. Sevgi ve dostluk duy
gularından mütehassisim. Bil
hassa bir kaç güu evvel do
ğuşumun yıldönümü hatırlamak 
suretile gösterdiğin içli sevgi
ye müteşekkirim.,. 
Doğru mu? 
-Tamamen doğru ... 

1 
Estelle Roberts hazırundan bi
rine kocasının şu haberini teb
liğ ediyor: 

- Karıcığım yakında bana 
kavuşacaksın. 
Yakında öleceği haber veri

len kadının hali düşünülsün ... 
İhtiyar bir babaya da şu ha

beri veriyor : 
- Öbür dünyadaki kızları

nız yakında sizinle buluşacak
larından neş'e içindedirler. 
Sevinçlerinden zıplı lar. 

Yanlışlıklar da oluyor. Hal
buki ruhların aldanmasına ih
timal verilir mi ? İşte o za
man bir hayrettir salonu kap-

Kilisesi Vardır 
lıyor. Gönderilen haberi anla
madığını söyliyen adama haşin 
nazarlar çevriliyor. " Nasıl 
oluyor da anlamıyor?,,Fakat an 
lamı yan adamın arkasında ayni 
haberi anlıyan bir diğeri bu
lunuyor. 

- Ruhlar aldanmazya .. 
Medyum, içinden çıkılmaz 

sırların arkasında daha fazla 
yorulmaktan kurtuluyor. 

İlim MI Sihirbnzlık Mı? 
Londranın "Lansdown Road 

' Holland, Park,, semtinde bü-
yük, muhteşem bir ev vardır. 

Geniş havlısında bir çok oto
mobiller bekler. "Great World 
Cristian Spiritualist League . " 
Jngiliz spiritüalistlerini sinesin-
de toplıyan cemiyet buraya 
nakledilmiştir. Büyük salona 

açılan kapı yanında Sagdaki 
kapı üzerinde şu söz yazılı 
dır: "Sanctuary,, ... içeri girdim. 
C:miyetin bütün azalan henüz 
toplanmamış bulunuyorlardı. 
Salonun muhtelif köşelerinde 
oturan bir kaç küçük grup kı

sık sesle konuşuyorlardı. Bu
rada bir klise havası vardı. 
Sandalyalar sıralar teşkil edi

yordu. Şömin,e yanında klise 
mihrabı kurulmuştu. Önde biç 
sönmiyen bir kandil yanıyor, 

mabedin büyük rahiplerinden 
birinin resmi yanında İsanın 

çehresi görülüyordu. Salonun 
nihayetinde onun devamı gibi 
küçük bir oda daha var: Sa· 
lon bu odadan kalın kadife 

perdelerle ayrılmıştır. Bu kü
çük odaya Hindi reislerinden 
birinin resmi asılmıştır. Bu 

adam spiritizmanın banisi sa· 
yılıyor. İlk sırayı teşkil edeıı 
sandalyalar yanında sıkı sıkıya 
kapanmış bir pençere görülü
yor. BIH'ada bir adamın geçe· 
bileceği kadar küçük yir yer 
bırakılmıştır. Meclise cephe 
alan iki boş sandalyenin arka
sında iki sandalye daha var. 
Bunların üzerinde emaye bir 
tas, ve bir peçeta duruyordu. 

Nerede olduğumuzu bilme• 
seniz diş atelyelerinden birine 
girdiğinizi sanırsınız. Zayif lıir 
ışık salonu aydınlatıyor. 

Cemiyet azaları sessizlik iç:rı · 
de yerlerini işgal ediyorlar, 
Genç bir kız, elindeki stenoğ

rafi karnesile yan kapılardal! 
birini açarak içeri giriyor. Bu! 
nu gümüşu pantolon, açık renkte 
çeket, spor gömlekli bir deli
kanlı takip ediyor. Fısıltılardan 
• 
doktorluk taslıyan medyumlar-
dan biri olduğunu öğrendim. 

Nihayet esrarengiz odaya mün
tehi olan kapıdan genç bir 
kadın göründü. İsmi madam 
Margaret Hoar'dır. O salona 
girince gözler kendisine dikil
di. Salondaki sessizlik daha 
derinleşti. Margaret Hoar iler
ledikçe uzanan dudakları Öpü
yordu. Karşıda kendini bekli
yen ikinci boş sandalyeye yer
leşti. Celse başladı. Bütün göz
lerin kapakları düştü. Yalnız 
benim gözlerim açıktı. Benden 
başka burada olup biteni gören 
yoktu diyebiliriın. Saatin tilı: 
taklarından başka ses te duyul
mıyordu. 
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Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

eyecanlı Macera ar 
• 
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Derken "dan11 diye bir ta

banca patladı. Balkondan da 
~cı acı bir ah! sadası geldi. 
Binbaşı dişlerini gıcırdatarak: 

- Haini Git te Hayim Du
raniye işte bu haberi götür? 

Dedi. Anlaşılıyor ya? Binbaşı 
niçin o mevkie uymıyan sözleri 
söylemiş, sonra ansızın taban
cayı atmıştı! 

Silah sesi üzerine aşağıdan 

uşaklar da koşup geldiler. Va
leryan evvelce kendi kapatbğı 
kapıyı açtı. İçeriye giren uşak
lara: 

- Balkona bakınız, O ta
rafta gözüme b r baş ilişti. 
Zannediyorum ben de ona kur
şunu iliştirdim. 

Dedi. Silah sadasına, tabii, 
ilk önce koşan Ahmet ağa ile 
Beryen olmuştu. 
İkisi birden balkona köştular. 

Sonra koca bir Hintliyi ellerin-
den ayaklanndan tutarak ge
tirdiler ki herif hemen son ne-
fesini vermekte idi, Binbaşı : 

- Beni çıldırmış zannettiği
nizi ben de anlıyordum. Halbu
ki Hayim Duraninin bize mu
sallat ettiği bu casusu ben göz 
kuyruğula tetkik ediyordum. Siz 
bana işleriniz için plan sorduğu
ıuz halde benim size avdan bah
sedişim herife renk ve sır 

vermemek içindi. İşte habis 
cezasını buldu. Yann hüku
mete haberi uşaklar verir. Ben 
evime giren hırsızı öldürmek 
hakkına malikim. Şimdi geliniz 
işimizi rahat rahat düşünelim. 

Ahmet ağa ile Beryeni bal
kona gözcü koyarak (arkadaş
lar tekrar söhbetlerine başla
dılar. Bu, adeta bir meclisti. 

Binbaşı evveli misafirlerine 
haber verdi ki iki ay için bir 
mezuniyet istiyecek, eğer bu 
iki ay yetmezse biraz daha 
uzatmak kabil olacak. 

Hanri dedi ki: 
- Fakat bu izini sizden 

esirgiyecekleri, Baharda olduğu 
gibi burada da bizi sizden 
ayırmak iç.in entrika çevirecek
leri habra gelmez mi? 

- Gelir, amma bu izini ben 
çabuk alacağım. Yarından tezi 
yok. Bir kere mezuniyeti aldım 
mı, artık her hareketimde 
serbest olurum. Yok, beni as
kerlik şerefinin hilafına olarak 
polis hizmetinde kullanmıya 
zorlarlarsa istifamı veririm. 

Bu istifa sözünü arkadaşlar 
asla kabul etmeyince binbaşı 
dedi ki: 

- Servetim yolundadır. Gön
lümün arzusu hilafına bir hiz-
meti kabul etmiyebılirim. Her 
halde sizinle arkadaş olduğu-
ma .. şüpheniz olmasın. 

Uç delikanlı, binbaşının gös-
terdiği şu büyük mertliie hay
ran kalarak nasıl teşekkür 
edeceklerini bilemediler. 

Valeryan T um er sözünü 
üretti: 

- şimdi işte planımızı ter· 
cip edecek vakit geldi. Yola 
çıkmak için sebep lazımdır. 
Avdan daha !la vesile olamaz. 
Bir yeri basmıya yahut bir 
kimseyi kurtarmıya gitmek 
sözü nğzımızda bulunmamalıdır, 
Basbayağı avcılarız vessselam! 
ıınlaşıldı mı?. 

Ferit, binbaşının fikrini tas
dikten sonra: 

- Fakat her şeyden evvel 
Mayaniyamamn nerede olduğu
nu haber alnak lazım de
ğilmidir? 

- O bence malüm gibi bir 
şeydir. Zira Maya Niyama henüz 
Bahar şehrindedir. Başka bir 
yere ~ötürülmemiştir. Götürül-

seydi muhafazası ıcın bizden 
asker istenecekti. Sizin Bahar
dan çıktığınızdan beri bizden 
hiç asker istenmemiştir. Lakin 
Hayımduraninin madam Ferit 
beyi Baharda bırakmıyacağı da 
aşikardır. 

- Zevcemi nereye naklede
bileceğini haber alabilirmiyiz?. 

- Katiyen haber alamayız. 
Ancak pek kuvvetli olarak 
tahmin edebiliriz. Evvela 
Hayım kendi esirini cenup 
tarafına götüremez. O taraf
larda bir takım prensler var
dır ki Bahur Sencin rakipleri
dir. Oralarda Haymın da nufozu 
yoktur. O mıntakanın fakirler 
reisi başka birisidir. Ben pek 
kuvvetli zannediyorum ki Ha
yim Durani Mayaniyama hanı-
mı Nepol tarafına ğörürecektir. 
Himalaya eteklarinde lngilte:-e
nin hükmü hemen cari değil-
dir. Hele Nepolda bir yerli 
kral vardır ki şimdiye kadar 
müstekil kalmışhr. Bu kral çok 
müstebit, zalim bir şeydir .. Ha
yım Duraninin de onun üzerin-
de büyük bir nüfuzu vardtr. 
Her halde bu taraflarda mu
hafaza edemiyeceği bir şeyi 
Hayım Duranı orada muhafaza 
edecektir. Binaenaleyh biz Ne
pol yolunu tarassat albna 
almalıyız. 

Valeryanl bir harita açarak 
Nepol yolunu nasıl taL·assut 
edeceklerini askerce bir tarife 
haşladı. Ormanlardan hayvan-
ları çıkarmak ıçın yerliden 
pek çok haykacı maiyct'erinde 
bulunacağından a · k::?.1a ~brın 
hepsi bunları göz altına ala
cak. her hangi taraftan bir 
işaret bir eser görülürse hepsi 
birden o tarafa ko up birle
şeceklerdi. Hanri dedi ki: 

- Maiyetimizde filler de bu
lunsaydı daha çabuk hareket 
eder, istediğimiz yerlerde daha 
kolay nakliyatta bulun~bilirdik. 

- Burası doğru. Lakin eli
mizde fil yok. Hepsi Bahm·-
sencin elindedir. Ha, bakınız 
fil dediniz de hatırıma geldi. 
Birkaç gün evvel buradan 
Hnyımduraninin bir fili geçti. 
Üstüne üç adam binmişti.Nepol 
tarafına gitti. Burnda yalnız 

birkaç saat eğlendiler.Ben bunu 
Hayımin oturduğu yer olan 
mabet kapı~ı önünde rasgcle 
gördüm, Filban "Nepol,, adını 
söylüyordu. Zannedilebilir ki 
bu file binmiş üç Hintli Ba
hursençle Hayimduraninin bir 
postasıdır. 

Ferit - Ah! Bahurda elimiz
den aldıkları Fif eri en ıimdi 
elimizde olsaydı. bize ne ali 
hizmet görebilirdi: 

Saat artık yarı geceyi geç
tiğinden binbaşı misafirlerine 
rahat ettirmeği düşündü. Bal
kondaki Ahmet ağa ile Ber
yeni de çağırıp hepsini yatak 
odalarına gönderdi. 

Sabahleyin hepsinden erken 
binbaşı Valeryan uyandı. Yor
gun misafirlerinin kalkmasını 
beklemiyerek hemen giyindi. 
Miralay Mambinin evine gitti. 
Miralayın binbaşı hakkındaki 
dostluğu çok eski idi. Arzu 
ettiği meı:uniyeti binbaşıya he
men verdi, dediki: 

- Daima av merakı! Azi
zim Binbaşı daima genç, kavi
siniz ! Ben de sizin gibi olsam 
ne olurdu? 

Miralay Mambi, Hindistanda 
yakaladığı bir ak ciğer hasta
lığından mustaripti. Binba!i Va
leryan, aldığı izinden pek mem
nun olarak dedi ki : 

- • onu Vm-

Doğru 
Kooperatiflerinin Bir Dakika E el 

iktisadi lnkıliba 
at ş 
eş kilini üyük Sabı sızlıkla ekliyoruz .. 
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Bir kaç sene evvel istihsal kalığını yapan Ziraat Bankası- sine sattırmak lüzumunu işaret J dünyanın hiç bir tarafında bu 

maddelerimizin fiat düşkünlüğü nın memlekete bfiyük bir sevgi buyurmuşlardır. Eelbet şu şe- 1unmıyan bu çok kazanç vere 
bizi evvel5. çok alakadar etmiş ile çalışan kooperatifçi, müte- kilden murabahacılar, mutavas- menba'ın zümreler için kuru 
htta maliyet fiatmm çok du- vazi şahsiyetlerin ve hassaten sıtlar kendi hesaplarına haklı masını acaba liberal ticaret ta 
nunda satışa arzettiğimiz mal- İzmirde vali Kazım paşa haz- olarak müteessir olur ve birçok raftarlarından bekliyebilir ın 
lara alıcı bufamamıştık. O za- retlerinin değerli yardmılan, münakaşa kapıları açabilirler. idik?.. Fakat, görüyoruz ki 
man bunun sebeplerini aramak daima şükran ve saygı ile anı~ Bugün artık anlaşılmış bir ha- 1074 numaralı kanunumuz dah 
çarelerini ou!mak iç~n tetkikler lacak sonsuz gayretleriyle se- kikat vardır. O da; memleke· mükemmel ve muaddel şekild 
yapılmış, fikirler ortaya atılmış merelerini gösterdi. Bu yold_ timizde liberal ticaret değil, diğerleriyle birlikte yakınd 
nihayet bu vaziyet cihan buh- yürüneceğine şüphe edilemez. halka inen; devlet yardımına çıkacakbr. Zira kredi koope 
ranına,muthlif müesseselere at- TecrUbelerln Neticesi lüzum gösteren ticaret sistemi- ratifleri yalnız başına nakıshr 
fedilmiş, ve çaresizlik karşı- Ta Şarktan, Kars'tan tutu- ne olan ihtiyaçtır. Biz, bunun Hatta bugünkü vaziyette müş 
smda normal telakki olunmuş- nuz, Karadeniz sahil memleket· diğer sahalarda pekiz bir za- kil mevkidedir. Bunu· burad 
tu. Bugün müstahsillerimiz el- leriyle İzmir, Adana, Mersin man içinde faydalı neticelerini anlatmak uzun sürer. Bu hayır 
an bunun sarsınbsını çekiyor, sahil mıntakalarından, ortaya gördükten sonra arada ezilen 1ı çığırda yolumuza yürürke 
bellerini doğrultamıyorlar. Kre- doğru Kooperatif çekirdekleri hakkı kaybolan müstahsil le- tamama gitmek için diğer ko 
dilerini, emek hakkını kısmen ekildi, filizlendi. Bu gün adedi hine, binnetice memleket ikti- operatifJerin hauatan satış ko 
olsun karşılıya.cak şekilde aç- yedi yüze balig olan bu koo- sat ve varlığı üzerinde derin operatiflerinin bir in evve 
hrabilseler bahtiyar olacaklar. peratiflerin altmış bin ortağı, boşluklar açan liberal sistemin teşkil ve tesisine zaruret var 
Ne yazık ki, açılan krediler yüzde yüz. nisbetini geçen faiz vahim neticelerine elyevm göz dır. Her zaman malımızı ha 
bu sarsmbnın boşluklannı ka- yerine köylerinde yüzde doku- yumamayız. halat değil, iılenmiş, doğruc 
patan:ıyor. Diğer taraftan alıcı- za varmıyan bir nisbetle anah· iktisadi inkllAba sofraya konabilecek, yekna 
lar ve mutt?vassıtların aynı· tarlan elinde bulunan kasala- İnanıyoruz 

sak, daha çok kıymet bulmu 
günde ayni mala verdikleri fi- nnı açıp işlerine bakıyorlar. Bu Pek yakında Ankaradan ge- vaziyette pazarlara sevketmek 
atlann yekdiğerinin ayni oldu- kooperatiflerin ortaklanna te- len haberlere nazaran bu fik-

malımızı aratmak, tanıtmagıı 
gu görüiüyor. Muhtelif vesile- min ettiği hredi 16 milyonu ve rimizin filiyata çıkacağını işit-
Jerle aralanndaki kombinezon- 1932 senesindeki ikrazatı on mekle millet varlığının yüce- ihtiyacımz vardır. Yakın koJJJ' 
lar anlaşılıyor. Alıcı memleket- iki buçuk milyonu açmıı olup }eşmesine doğru iktisadi sa- şulanmıza Bulgarlara, Yunan' 
lerdeki müşterilere arzolunan ihtiyat, adi, tevdiat va kardan hada da büyük inkilapların 
Türk malı daima böyle dalga- tahassül etmiş bulunan kendi şahidi bulunacağımıza ne ka-
lar içinde çalkanıyor. Hatta bu parası (4,609,397 liradan iba- dar seviniyoruz. Dört, beş se-
oynakhktan A1manyada ve sair rettir. Henüz 1933 senesi vazi- neden beri kredi kooperatifle-
alıcılur arasında alivre satışlar yeti neşredilmemiş ise de rini bu günkü şekle getirmek 
başladığı zaman itimatsızlık bu miktarların çok arttığı- için sarfedilen gayret ve te-
gö:;teriJiyor, yüksek fiatlar ka- na şüphe edilemez. Halen şebbüsler emin olmalıdır ki, 
çınlıyordu. Bu suretle bir müs- maksada ulaşmış, Ziraat BanN bazı yerlerde çok müşkilatla 
temlekeyi isHsmar eden kapi- kasından para almiya ihti- karşılaşmış, menfaatlan bozu-
talistierin oynadıkları ro!lerin yacı kalmamış, kendi yağile lan zümrelerin dolayısile mev-
benze!'İne elem ve teessürle kavrulan iyi idare edilmiş, ser- zii hareketlerindan mütevellit 
şahit o!uyorduk. Diğer taraf- mayesini temin etmiş koope- zorluklarla çok uğraşılmııtır. 
tan müstahsil seasen kreclisiz- ratiflerimiz mevcuttur. Hepsi Müstahsilin kendinden kuvvet 
likten çıkmaza girmiş, muraba- bir kaç senede bu vaziyete alabilmesi için kooperatifleş· 
lıact larm e.!inde sıkı~mış ol-du- ermeye namzettirler. İşte üç mek taraftarlariyle liberal ti-
ğundan hatta mahsu.:ünü vak- senelik çalışma ve tecrübeler.. caret taraftarlan arasındaki 
tından evvel bunlara satarak den alınan yararlı neticeler.. münakaşaları tabii görmekle 
yüzde yüzü aşan pek ağır Henüz hakiki kooperatifçilik beraber zümre fikirlerinin, 
faiz!e.rle ezilmiş bulunuyor. ahlakını, seciye ve tarzı ida· memleketin iktisadi haya-
Alıcıkrın ve bunlara mu- resini tamamen bulamamış olan tiyle alakadar ekseriyet fik-
tavassıtlık yapan zümre- bu milJi teşekküllerimizin 1932 rine ne derece tekaddüm 
nin eline mallarını yok baha· senesindeki vaziyetini nazan edebileceğini efkarı umumiyeye 
sına teslim etmekte muztar dikkate alırsak Ziraat banka- bırakırız.. Müstahsil ile asıl 
kalıyorlardı. Bu suretle küçük sına yüzde sekiz, ortaklar ser- alıcı arasındaki mutavassıtlar 
mutavassıtJar ve kodamanları mayesine yüzde yedi faizini alıcıların bir memuru şeklinde 
paylarını aldıktan sonra mal verdikten ve bütün masraflar kaldıkça ihracat maddelerimi-
sahibi zararma diledikleri fi- çıktıktan sonra aldığı yüzde zin o günkü hakiki değerini 
yatla peşkeş çekmekt e elbet birle ve kendi sermayesinin bize, müstahsile vermesine im-
bir beis görmiyebilirler. Bu ikrazından doğan safi karı o kin yoktur. Bunu; Burhan A-
fınldak böyle daima bostan sene 175,745 lirayı bulmuştur. saf bey Hakimiyeti Milliye 
dolabı gibi dönüyor. fakat asıl Halbuki, kredi kooperatifleri- gazetesinin 12 teyrinievvel1934 
mal sahibi o:an müs~-ahsil, bu miz kar müessesesi değil- tarihli nushasında ( lzmirdeki 
memleketin efendisi alın terile dirler. Bunlar, müstahsile kavga) başlığı altında yazdığı 
suladığı, yeşerttiği mahsulün- ucuz kredi temin etmek- makalede pek güzel anlatmış-
den hatta yiyemiyor. Onu ala- le istihsale ve fiatlara mües- tır. Bunun iç.indir ki teşkilat-
caklısıııa bırakıyor.Yine pazara sir olmak üzere müstahsilin 
yiyecegı birkaç yumurtasile karını bu cihetten temin ile 
içeceği sütünden yağ getirip mükelleftirler. 
esmer ekmeğine bir parça tuz ÖzlU Kudret 
götürüyor. Bu dolap hep böyle Şu hale göre henüz hızını 
döne döne berikinin diğeri almamış olan kooperatiflerin 
aleyhine sermayesini şişiriyor. 1932 senesindeki on iki buçuk 
İşte, ıstırabın asıl kökü bize milyonluk ikrazatını ve yüzde 
dünyanın iktisadi değişiklikle- birle temin edilen safi kan ile 
rinden, buhranından değil, is- kıyas edersek senelerdenberi 
tihsal, kredi, satış işlerimizin müstahsilin kanını emen, onla-
düzensizliğinden geliyordu. rı adeta esir vaziyete düşüren 

Birleşlnlz yüz eUilik murabahacıların ka-
Büyük kurtarıcı Gazimiz İz- salarına indirdikleri milyonlar 

mir'i tetkik seyahatlarında ti- kendiligrinden anlaşılır. Şu 
caret odasında daha o zaman bayırlı netice bir irşadın, kanu· 
(birleşiniz.) Emir ve işaretinde nun hareketidir. Daha yolun 
bulunmuşlardı, Bu işaret, yar- başında, işin başlangıcındayız. 

lanmak ihtiyacı vardır. Zürraıo 
müstahsiJin ancak kendinden 
kooperatif teşekküllerinden 
yardımlaşması, diğer hususi 
müessese ve zümrenin elinden 
kurtarılmasına bağlıdır. Koope
ratif hareketine istenilen ser-
best cereyanın verilmesi için 
devlet yardımma kani ve bir 
çok hususi müesseselerin feci 
akıbetlerine vakıf bulunuyoruz. 

1074 numaralı ve 2279 numa-
ralı kanunlanmızla buğdayı ko
ruma kanunumuz olmasaydı 
ağır faizlerin, arslan paylarının 
alınmamasını, buğday fiabnın 
memleket nef'ine korunmasını, 

IıJara bakmak kafidir. Hatta, 

bir zamanlar tütünlerini Balgar' 
lar teşkilatları sayesinde Türlı 
firmaları altında satmışlar· 
çok para kazanmışlardll'.. 

Yunanlılar müşteri tumıyal1 

üzümlerinin suyu ile t~ ı. 11 
helvası şık, mazbut kututarıı 
ambalajlıyarak başka madde· 
lerile yine mallarına mahreç 

temin ediyorlar. Bunun içiıt 
Ziraat Bankası İktisat vekale' 
tine bağlarimak ve yalnız bU 
itlerle uğruşmak şartile miiS' 
tahsili seferber halinde teşkİ' 
latlandırmak, aermayesinin ta' 
mamını buna tahsis etınelcı 
birliklei' ~esis eylemek Jaıılll 

geldiği ve vaktin çoktan ger 
tiği kanaatındayız. O zanıaıı 
bankacılık zihniyeti niyetindeJI 
çok daha başka kooperatifçi!i~ 
ahlak ve seciyesi kendisİ111 

tamamen gösterecek, bu günil.tl 
ihtiyaçlarına ·cevap verihn~f 
olacaktır. Yukarıda söyledtğ1' 
miz gibi henüz bu tarzı bufJJJıJŞ 
vaziyette değiliz.. Burada r.ii' 
yük kurtarıcımız Ulu Gazin11' 

zin vecizelerinden şunu batıl" 

lamak lazımgelir. ( Milletle' 
layık olduğu tarzı idareleri' 
idare olunurlar.) 

Onun içindir ki, biz devlet\
1 

ve halkçıyız. Devletçilikle haflı' 
çılığın birlikte yürumez:'' 

den alınan müsbet neticc!e~ 
görmek istemiyenlere b·~~ 
göstermeğe çalışmak beybu~;, 
dir. Onlara kanun adesesi . :~ 
zımdır. O zaman mal sahibıiP 

,.,ı 
yollarına kir kesenler çıkafll .. 

biz bunu bekliyoruz.. Biıl~ 
bizi daima zafere götüren ~~. 
mandanların idare ettiği irı1'\ 
lap ordusunun bugünkü iktıs', 
cephesini tutan şuurlu nefer~ 
riyiz, zaferden şüphemiz yo1't 

Kooperatifçi I 
Hasan Cerf1" 

Kurdoğl&J 

dımlaşmanın, iktisadi kurtulu- Ve çok kuvvetliyiz. Hedefe 
şun, kooperatifr.iliğin şümullü ulaşmak için yürüyeceğiz. Bü-
emir ve işareti idi. Müstahsilin yük inkilabı yapan Türkün ik~ 

CUMHURİYET BA YRAMINOftl 
başına bela kesilen, varlığına tisadi sahada da göstereceği 
kasteden tefeci ve tüfeyli züm kudret onun özünde vardır. 
reye 1074 numaralı Zirai kredi Buna iman etmişlerdeniz. 
kooperatifleri kanunu kısmen Te kil tlanacağız: 
pasaportunu verdi. Bunu taki- İktisat vekilimiz muhterem 
ben 2279 numaralı kanun da CelaJ beyefendi de geçen sene 
diğer taraftan yüzde on ikiden tetkik seyahatlerinde müstah-
fazla faizi yasak etti. Bu ka- sili teşkilatlandırmak, Türk 
nunla kooperatiflerin ana ban- malını de2eri pahasına kendi-

ŞEHİR GAZİNOSU 
. Biiyük Güne Layık Gayet Zeııgiıı Bit 

Eğlence Tertip Eylemiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya 

salonlarda a ılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 
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gün sizi göreceğimi biliyor-

Klapik ihtiyarlızamazdı. yaş 
onu insanlık tecrübesine de
ğil hayatı bilmemek vasıtala
rının nihayet biribirini bulaca
ğı - Şehvanilik veya uyuştu
rncu maddeler gibi - zehir
lenmeğe götürebilirdi. 

Baron kendi kendine düşü
nüyordu: ,, Acaba ona her şe
yi anlatırsam hepsini tabii bul
nıaz mı?. . . " 

Şimdi çin şehrinin her tara
fında tüfek abhyordu. 

Klapik, Jisor'd:ın imtiyazlı 
ınıntdkanın sınınnda kendisini 
bn·akmasım rica etti. J(önig 
onu kabul etmiyebilirdi. Jisor 
durup arkasından, onun zayıf 
ve ıntizamsız hayalinin sis için
le kaybolduğudu seyre dal
dı. 

Şankayşek'in hususi polis 
teşkilatı 1620 ye doğru insa 
~.dilmiş bir köşkte yerleşmiş
tı: Bekon-le-brüyer üslubunda 
fakat san ve mavimsi acayip 
süslerle çerçevelenmiş pencere
leri olan bir köşk... İki me
lnur ve lüzumundan fazla nö· 
betçi ve hepsi de silihlı; işte 
0 kadari.. Klapip bir katibin 
~endisine uzathğı kağıdın ü.ze
l'lne yalnız 

11 
Toto" yazıp ziya -

ret sebebini gösteren haneyi 
hoş bıraktı ve sonra bekleme
ie ha~ladı. Odasından çıktı .. 
iındanberi ilk defadır ki ay
dınlık bir yerde bulunuyordu; 
Cebinden Şpilevski'nin mektu
bunu çıkardı: 

.,Sevgili dostum; 
,,Israrınıza dayan a madı m. 

.. Kaygularım esaslı idi, fakat" 

.. düşundüm: bu suretle beni" 
,,rahata kavuşturmuş olacaksı-" 
,,nız. Bu sırada işimin bana" 
11\radettiği karlar o kadar" 
,.elıenımiyetli ve o kadar" 
,,enıindir ki, muhakkak bir" 
,,yıla varmaz, size aynı vasıf-" 
,,larda ve daha güzel eşya" 
,.takdimi kabil olacaktır. Bu" 
,.şehirde yiyecek maddeleri ... " 

Bunu peşinden de dört say
falık izahat geliyordu. 

Klapik'i bir nöbetçi gelip 
aradı. 

.König, yüzünü kapıya çevir· 
llıış, masanın üstüne oturmuş, 

:~u bekliyordu. Tıknaz, esmer, 
ort köşe suratında, burnu 

r.r.p~k! masadan inip, onlan 
· ırıbınne yaklaşbracak yerde 
h"b ırı irinden ayıran. acele ve 
kuvve!li bir sıkışla elini sıkb. 

- iyi misiniz? Pek ala. Bu-
011 

Aydında 
Yenı Belediye Meciisi 

Bugün Toplanacak 
AYDIN. 22 (A.A) - Yeni 

belediye meclis azası 24 birinci 

J e.şri_nde toplanarak reis ve 
akınu encümen azalarını seçe· 

ce tir. 

0 
Diğer taraftan C. H. F. köy 

cak kongrelerine de başlan
lllıştır. 

h ~ Y~IN 22 (A.A) - Cum
urıyetin 11 ci yıldönümü bay-
~aİı için büyük hazırlıklar ya

l maktadır. 

Hopadan İhracat 

l 
Hapa, 22 (A.A) - Hopa is

·c ı . 
l •e.sınden ecnebi memleket-
ke·~e külliyetli miktarda ceviz 
l Utükl~ri ihraç edilmektedir. 

lia~ırandan şimdiye kadarki 
sevk· d ıyat 1000 metre mikibm-

an fazladır. 

Burn~~d~ 'Mücadele 
D" be} u? akşama kadar Burnova 
ed1ye baytarlığınca 350 hay
~ tnua.t_eneye tabi tutulmuştur. 

dum. Ben de bu sefer size 
faydalı olmakla bahtiyanm. 

Klapik gene deliliğe vura-

rak~ 
_ Müthişsiniz dedi. Yalnız, 

kendi kendime acaba bir an
laşaınamazlık mı var, diyordum: 
bilirsiniz ki ben siyasetle uğ-
raşmam ..• 

_ Anlaşamamazlık yok .. 
Klapik: ,, Oddaki minnett:ır-

tı • '" d' tık ı:nutaaızımca hır şey. ı-

ye düşündü. 
_ Buradan kaçmak için 

önünü:ıde iki gününüz var. 
y aktiyle bana iyilik ettiniz; 
ben de bugün size haber yol-

ladım. 
_ N a .... sıl haber gönderen 

siz miydiniz? 
_ Şpliueski'nin buna cüret 

edebileçeğini umar miydınız? 
Vakıa, sizin işiniz Çin emniyet 
müdürıüğüne ait ıse de bu 
müdürlüğü idare edenle!' ~r
tık Çinliler değildir. Palavra 

arbk yeter. 
Klapik - canı sıkılmasına 

rağmen - Şpilevski'ye hay
ran olmaktan kendini alamı-
yordu. 

Nihayet; 
- Madem ki beni hahrla-

ınak lütfnnda bulunuyorsunuz, 
müsaade edin de sizden bir 
ricada bulunayım dedi. 

- Ne gibi? 
Klapik'in arhk büyük bir 

ümidi yoktu: König'in hdr ye
ni cevabından anladığı şey gü
vendiği arkadaşlığın zaten ol· 
matlığı veya anık kalmad.ğı 
idi. König ona vaziyeti bildir
mekle borcunu odemiş demek
ti. Bir şey umduğu için değil. 
vıcdanı üzerinde bir yük kal
maması için sordu: 

- Jisor'un oğlu için bir şey 
yapmak kabil mi. acaba? fa .. 
kat bana öyle geliyor ki si
ziıı bütün bu gibi şeyler umu

runuzda değil.. .. 
- jisor:un oğlu necidir? 
- Komünist..... Ehemmiyet-

li bir komünist olduğunu sanı-

yorum. 
_ İlk önce, o neden komü-

nisttir? Babası da mı? Melez 
mi? yer mi bulamamış? Bir 
işçinin bile komünist olması bu
dalaca bir şeyken acaba ona 

ne oluyormuş? 
_ Kolayca anlablamaz ki .. 
Klapik düşünüyordu. 

- ~c> rıu Var-
• ıh 

TASHİH 
Dün.ki nüshamızda Türkofis 

raportörlerinden Nejat beyin 
tütün vaziyetini tetkika memu
ren şehrimize geldiğini yazmış 

ve gezdiği uııntakaları da der

ceylemiştik. Halbuki tütünlerin 

tetkikine memur edilen Nejat 
bey değil Ofis raportörlerin
den Mümtaz beydir. Mümtaz 
bey dün de Seydiköye giderek 
tütün vaxiyetini gözden geçir-

miştir. . ... 
Nejat bey üzüınışlerınınışlen-

mesi ve standarizasyon mesele
lerini tetkika memuren şehri
mize gelmiş bulunmaktadır. 

Bu münasebetle vaki isim 
yanlışhğını tashih ederi%. 

Kamah MUşter-i 
Peştemalcılar başında sabı

kalılardan İsmail oğlu İhsan, 
elinde tuttuğu bir kama ile 
Behçet efendinin tiyatrosuna 
tecavüz ettiğinden yakalanmış-
tır. 

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

Sahife 9 

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

Bu seneki tütün mahsulü diğer 
senelere nazaran sevindiricid·r 

Ayvalık, 23 (Hususi) - İk
tisat V ~kil.eti Tür!<: O Fis ra
portörü Kav:ılcı oğlu Mümtaz 
B. dün gece g~:r va1'ıt Ayva
lığa gelmiştir. .'en :Esile yeni 
tütün kanunu hakkında g5raş· 
tüm. Ve şimdiye ka:lar tetki
katta blılun::lu1<l'\n tü~ün mm
takaları haklcmd:ı m:ı!ümat t:ı
lep eyledim. So duğum su:ılle
re şu cevabı ve:diler. 

gibi memleke~ tütüncülüğünün 
inkişafına da sebep olacakbr. 

Saııin 
Aldığım emir üzerine bütün 
tütün mıntaka1arında ka-

Yeni neslin 
ve hütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. nunun vapılıj> yapılmadığını 

tetkik edeceğim. Ankaraya 
avdetimde Türk Ofis reisliğine 
bir raporla vaziyeti bildirece
ğhn. 93 ~ s~nesi tütün mahsulü 
diğer senelere nazarnn çok 
r.:ıeınnuniyet bahştir. buna ye
ni kanunun ahkamı da inzimam 
e lince tabiati!e, müstahsil da
ha ziyade istffade edecektir. 
Kavalcı oğlu Mümtaz bey dün 
buradaki te'·1·'1derini ikmal 
en.~ i ~ _ ı "'fJ a Ed ·emit yo-

SANİN'i 

Biliyorsunuz ki 15 nisanda 
Ankarada bir tütün kon«resi 

;.> 

to?lanı:nışi:ır. Bu koncirede it-
tihaz o' ı an ka ·~ lar netice
sin h e· ~·c: h;ı tU:h al:na 'n
nunum~v!{i mer'iy~~~ ~z-: n 1:·r. 
Bu kanun hem a' cı, h ~ n. d~ 
satıcı ic;.in çok faideli o!aca y;ı 

Iı e Ba .. ::esir.; .. mhtir. .:> ~ ....,_._'" " 

-~ ~ .... 

Boı·sa Haberl_ei 

Bir defa te~
rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak den:"!k
tir. 

SANİI\J 
Diş l e r i n i z i 

beyazlatır, par~ 

labr1 diş etleri
m kuvvetlen· 
dirir. Ağzınıza 

ferahlık verır1 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olu::, gayet sıh
hidir. 

Borsaırla 
IJzUm 

Yanılan Satışıa_ 
117 A Muhtar 6 15 Sanin 

Çu. 
175 
111 

51 
50 
37 
30 

• •• ~-.:ı Fiat 
H Z Ahmet 1'2 2j 1\ 
Koo ittihat 11 75 13 50 
Ş RizaHalef14 14 50 
Cevahirçi Z. 11 
Jiro ve Şü. 16 
Len Reciyo 11 50 

11 
16 

29 J Mih.ridis 11 

12 25 f 
15 50 
13 14 SEm.veFM12 50 

10 
9 
6 
4 

526 

Çu. 
603 
261 
155 
144 

Trifonidis O 13 
H Besim 12 50 
Kaymak Z Ş 12 75 
Cendeli Ce. 15 50 
YEKÜN 

13 
12 50 
12 75 
15 50 

incir 
Cinsi 

Ş Remzi 7 
Fiat 

7 
B Alazraki 5 37 

2 
5 

8 25 
9 

19 

Muh ı;erem. 

1 

98 Ş Riza Halef 5 75 8 50 
73 A Lafont 6 75 6 75 
3~ K A Kazım S 25 8 25 
27 H Besim v 6 
19 H Şeşbeş 8 50 8 50 
10 Ş Bayazit 14 14 
6 B Franko 9 50 9 50 \ 
) P Paci 19 19 
·l Cevahirci Z 11 11 

1546 YEKÜN 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fi at l 
203 Buğday 3 85 4 10

1 
255 Arpa 3 11 3 14 
27 Nohut 5 S 
8!) Fasulye 7 25 7 75 
25 Kumdan 3 87 3 82 
25 Susam 10 10 

3405 K Palamut 27 5 440 
1304 Ba pamuk 44 44 

24500 Ki pamuk 

ADEMİ i:<TiDAR, ERKEı<LERDEKİ UMUMi 
ZAFİYETE KARŞI MÜESSiR BiR iLAÇ 

BOBftOBı·N 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanhulda 
Karaköydc Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayı·i Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 13-26 573 H 3 

Aydın Demiryolu Umum 
MUdUrlügUnden : 

1026 Numaralı ham alçı taşı 
tarifesi. 

20-10-934 Tarihinden 31-10-
~35 tarihine kadar Kocabaştan 
lzmire nakledilecek ham alçı 
taşının beher tonundan 900 
kuruş ücreti nakliye alınacak
tir. 

Herhangi bir mürselileyhin 
naınına bu müddet içinde as
gari 300 ton ham alçi taşı nak
ledildiği takdirde o mürselileyh 
ton başına 100 kuruş reddiyat 
alır. 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 5342 

H. 3 25 

§ 25-10-934 tarihinden iş'arı 
ahire kadar Denizli ve Böceli
dn ızmire taşınacak armudun 
beher tonundan 1500 kuruş 
ücreti nakliye alınacaktır, lacak pamuk çekirdeği nakli-

§ 26-10-934 tarihinden 31-9- yatı için de yalnız mürselileyh-
935 tarihine kadar Ödemişten lere şamil olmak şartile aşa-
ızmire nakledilecek ~eltiğin 
beher tonundan 700 kurş ücreti ğıdaki nisbetler dahilinde red-
nakliye alınacaktır. diyat yapılacaktır. 

§ 20 - 10 - 934 tarihinden Asgari 1500 ton için 10 ~ 
31-7-935 tarihine kadar mute- 3000 17 50 b 1 " ,. ,,, ao 

er o mak üzere Bürhaniye ile Yukarıda bil diril en reddi yat 
Ortaklar arasındaki istasyon- 1015 numaralı hususi tarifede 
!ardan Alsancağa taşınak pa-
muk çekirdaklerine ait 1015 mezkur Bürhaniye ile Ortak-
numaralı hususi tarifede mez- lar arasındaki istasyonlardan 
kür yüzde yirmi beş tenzilatla yapılacak nakliyata münhasır 
ilaveten büyük mikyasta yapı· kalacakbr. ----

Diş macunu 
... Mr+ii&M iiiWfu..'«tiii • -

Tür',.İye Ziraat Bankası lzm:r 
Şu hesinden: 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 
Karşıyaka Siizan Arsa 29/3-21 300 

,, ,, " 29/1-17 300 
,. Yıldız ,, 18-2/18 300 
,, Mimarsinan ,, 7-9 700 
,, Galibiyet ,. 12-9 300 
11 Süleymaniye ,, 28-1/34 900 
,, Mimarsinan ., 38-36/1 500 
,, Yıldız ,, 1-1 600 
,, Mirat üç dükkan 50-52/54 1200 
,, Sevda arsa 1 300 
11 Aheste 1/2 hbse hane 1-113 200 
" Çakıcı arsa ıno-5 500 
,, Çakır oğlu Dilaver dükkan 42-44 150f) 
,, Celal bey hane 80-88 2100 
11 Hayali Hakikat ,, 19-23 1100 
,, Y enigün ,, S 2400 
,, Nazlı ,, 12-20 4500 
,. Sutçü ,, 9-102 1800 

Mersinli Bornova caddesi arsa 8/3 hisse nakit 15 
,. ,, ,. ,, 36-28 1000 Bono 

Yukarıda evsafı ve numaraları yazılı Yunanlı emvaJı 10/10/934 
tarihinden itibaren açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Satış 
gayri mübadil bonosu veya peşin para ile yapılacakbr. Malın 
satıldığı seneye ait Devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair 
masrafları müşteriye aittir. Kıymeti mnhamminesi iki bin liradan 
fazla olan emzalin ihaleri istizana tabidir. İhale S/111934 Pazar
tesi günüdür. Taliplerin kıymeti muhamminenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminatlarile birlikte mezkiır günde saat 14,30 da 
bankaya müracaatları 4259 ( 703 ) 

İzmir Belediyesinden: 
İzmir şehir meclisinin 1934 

içtima devresinin birinci adi 

toplantısı ikinci Teşrinin birinci 

Perşembe günü olacaktır. Aşa

ğıda yazılı ruznamedeki işlerin 

müzakeresi için muhterem aza 
beylerin teşrifleri rica olunur. 

1 - Geçmiş zabıt okunması. 

2 - Bir senelik faal!yet ra· 

porunun okunması. 

3 - Gelmiş kfütlarla havale 
edilmiş işlerin müzakeresi. 

4541 (707) 

- 87 numaralı adanın elli 
numaralı arsasının mülkiyeti 
açık müzayede ile 17/ 11/934 
te saat on altıda ihale edile
cektir. 

- Nesibe ve seyide hanım-
lara ait bulunan İzmirin Albn

dağı kariye~inde Köyaltı nam 
mahalde 5 dönümden ibaret 
bulunan tarla mezarlık yapılmak 
üzere belediyece istimlakine 
karar verilmiş ve itte umumi 
menfaat olduğu vilayet yüksek 
makamınca da tasdik edilmiş
tir. İşbu tarlanın heyeti umu-

İzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Bomovada 57 inci fırka ka

rargahı ittisalindeki hanesinde 

mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Ziya bey tarafına: 

Behçet Salih beye bir kıta 
ipotek senedile merhun Gazi 

Bulvarındaki arsanın yeminli 
üç ehli vukuf taraf mdan beher 

metre murabbaına yedi lira 
kıymet takdir edilmiştir. İcra 
kanununun 103 üncü maddesi
ne tevfikan üç gün miiddet 

zarfında bir diyeceğiniz varsa 
929-12527 dosyaya bildirmeniz 
aksi halde merhunun satışı ci-
hetine gidileceği malumunuz 
olmak üzere keyfiyet tebliğ ve 
ihbar olunur. 4532 (708) 

miyesine belediye muhammin
leri tarafından 335 lira kıymet 
takdir edilmiş olduğundan ko
nulan hu bedele alakadaı mn 
bir itirazlan olduğu t il de 
9 gün zarfında vilayet , --k 
makamına müracaatlaı 

4542 (706 -
SAADET Gişesinden Alınız Çorekkapı 

No. 
354 

HASAN TAHSİN 
Tele:fon 7943 
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6ahife10 Yeni Asır 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine Sahibinin Sesi 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de müceddet 
idrolik tulumba satılıktır. İkinci 
kordonda su kumpanyası kar
şısında Marka İnçevin tamir
hanesine müracat ediniz. 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -

H: 3 6-10 (655) 
'."ZI~-~ 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz şarkı. Sevdamı dili -: anlatamaz Göz Tabibi Emel Celal Hanım : Saadet Hanım -

Lütfü Kır~ar AX 1796 Sevgilim bu akşam ~ AX 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş :: 

1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel ---- Mahmure Har;dan Hanım 

Müserref Hanım -:E AX1801Uşakşarkı.Endamına bayıldım 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

X 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

: Şetraban şarkı. Titretti beni --: Süheyla Bedriye Hanım 

İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

ALGOPAN 
Baş 

Ve 
Ağrıları; Diş 
Sinir Sızıları; 

Romatizma Ve Grip 
Rahatsızlıklarına Karşı En F aideli Ve Teskin Edici 
Bir İlaçtır. ( 1 - 6 - 12 ) lik Orijinal Teneke Ku
tularda Her Eczaneden Arayınız. 

- -------

Toptan Satış Mahalli : 
BAHÇEKAPISINDA 

ZAMAN 
ECZA DEPOSV 

Leyli Mektepleri Mühayea l. 
misyonundan : 

Buca Orta mektep pansiyonunun mayıs 1935 nihayetine kadar 
olan ekmek, koyun eti, dana eti, sade yağı, pirinç ihtiyaçları 
yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. Talip olanların 
teminatı muvakkatalarile kanunuevvelin on üçüncü salı günü 
saat on beşte Erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 

24-29-4-9 4549 (709) 

İzmir İthalat 
lüğünden: 

Gümrüğü Müdür-

Aşağıda cins ve miktarı yazılı eşya ecnebi memleketlere gö
türmek şartile satılacağından taliplerin 26/10/934 gününden iti
baren her gün saat 14-te İthalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Kilo Gram Eşyanın cınsı 

1 600 Müstamel ipek kadın elbisesi 
1 500 Müstamel pamuk kadın elbisesi 
6 Müstamel keten sofra takımı 

530 Müstamel Glase ayak kabı 
570 Klaptan işlemeli pamuk kadife bokçe 

2 Müstamel pamuk battaniye 
3 810 Vidala ayakkabı müstamel 
1 800 Kuş tüyü yastık 

101 500 Yüzü ve içi pamuk müstame! ya'_ak 
4 Müstamel yün battaniye 
9 Müstamel yün ceket 

750 Müstamel lastik ayakkabı 
1 800 Müstamel vidala ayak kabı 
1 500 Müstamel pamuk havlu 

21 050 Müstamel pamuk iç çamaşırı 
12 400 Müstamel yün fanila. elbise pantolon, palyo 

169 810 Y ekfın 
19-24 4224 (580) 

- - DOK TOR '' ~:ııa;::ı:ııillllD_o_k-to_r_sıır;llll!!. 

Hatip Oğ. [sat 
1 

Kemal Satir 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane Birinci Bey
ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon' No. 2545 

(363) 

-.. ------M --

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütelıasınsı 

UP Al~ 
~1akine lnıalathancsi 

llalııuaıt" Çarşısı :ı.;uıuarn 50 

Hamıır 

Makineleri 
rıJ ii e~ıcse nı i 11 

mnnıul:itı 

oluak 

atl e t ıııak ine 
f Zili 1 rıle 

fa:ı l ıy o ttodır 

A lakadarlı. 
rın ha ınokıııe 

rrııı faıılıyet 

l:qzfarı fıakkınth lllllffı ,,, ,., al111Ri:ır1n1 fHV• l ~H <'ıl e rl7., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l-al}hane Ve Un Def]irmenlerl 
lçın hılnınnın ıtltit ı-pı PflrvAI 101al odilır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gail'>ilgen 

ll e r lıoytla v fı be r l,uvve t 

her c '. ııs mıılirukat ii?.~rin e 

Bilumum DPnlil lflerl 
Durbınler, ıııluınlıalıı.r 

tes isatı mıhanikiye asan•iir vı 

v : ııçler ve s:ıir ışl P r derıılıtr 
\ . .,. kAlınl ..- ılı ' ır 

lzmir ~:ektepleri Müi:tayaat 
Komisyonundan: 

Mekteplerin senelik ekmek, koyun eti, dana eti, Sadeyağı, T e
neke peyniri, pirinç, patates, kuru soğan, süt, yoğurt, yumurta 
ve kok kömürü ihtiyaçlarıl3/l 11934 tarihine müsadif Salı günü 

saat 15-te ihaleleri yapılmak üzere 24/10/934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bunlardan yalnız 

ekmek ile kok kömürü kapalı zarf usulile, diğerleri de açık 

münakasa iledir. İsteklilerin şartnamelerini görmek için hergün, 
münakasaya girişmek için de şartnamelerinde zazılı O(ı 7,5 mu

vakkat teminatlarını muteber bir bankanın mektubile veyahut 
_vezne makbuzlarile ve kapalı zarf içinde ayrıca ve şartnamesin

deki tarifatı veçhile hazırlanmış teklif mektuplarile tayin edilen 
gün ve saatinde erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 

24-28-2-7 4523 (710) 

Türkiye Ziraat Bankası l'lmİr 
~ uhesinden: 

22/10/934 tarhinde açık artırma ile ihale:e~; yapılacağı 1/10/ 
934 te Anadolu 7/10/934 te Yeni Asır 13110/934 te Ticaret ve 

19/10/934 te Halkın Sesi gazetelerinde ilan edilen Yunanlı em

valinin ihaleleri 31/10/934 tarihinde temdit edilmiştir, Satış gayri 

mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti 

muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 

katiyeleri istizana tabitir. Malın satıldığı seneya ait Devlet vergi 
ve resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin 

yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat Bankasına müracaatları. 4547 (705) 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir · 
Şubes~nden: 

15/10/934 tarihinde temdiden ihaleleri yapılacağı 10/10/934 te 

Yeni Asır 11/10/934 Anadolu 12/10/934 Ticaret 13/10/934 H. 
Sesi gazetelerine ilan edilen Yunanlı emvalinin satışları bir ay 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Satış ;ı-ayrimübadil bonosu veya 
nakten peşin para iledir. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve 
belediye vergi ve resimlerile sair masraflar. müşteriye aittir. 
Muhammen kıymeti ikibin lira veya daha ziyade olan emvalin 
ihaleleri istizar.a tabidir. İh !l!e 12/ 11/934 Pazartesi günüdür. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlo.riic birlil:<e ihale günü saat J 
14,30 da Ziraat bakl!sına müracaatları. 4432 (702) 

24 Teşrlnievve! 193 4 

Ana Sütünün Aynıdır 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gurouz Olur 
Sıhhath Olur 

Her Yerde Ar.ayınız 
Deposu : Hükumet karşısında Şekerci Ali Galip 

SEViM pastahanesinde 
Ege mıntakasırıda umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi. 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii İbrahim efendi. 
Tire - Şekerci Hasan Feyzi efendi. 

22-26 

ristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, ba~yolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile Istanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUst9 cirl : Kırk senedenb ~ri otelcilik yaı:ıan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dı.kkat • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-
c • Beyoglunun cıde 

Oswanİ\'e 

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

TAZE TEMiZ UCUZ . . 
• 
IL..A.C -Ha.mui Nüzhet . 

Sıhhat Eczcanesı 
Ha~ılurak Hiiyiik l:lnlopcioıthı ban karşı•ınıla 

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

1 

METALLüM 
C' Lamlıalarıııı ı~r · 
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r. \T. 1 
'~r. F. il. V aıı ])er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AMMON vapuru 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Brem en' e 
yük alacaktır. 

ALAYA vapuru 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine k~dar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 28 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Hamburgtan yük çıkaracaktır. 

TUEBINGEN vapuru beş 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
VORBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg Ji
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT D:t:PPE 
L YS vapuru 28 birinci teş

rinde bekleniyor. Anvcrs, Di
rekt için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru altı 
1 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 21 1-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yu,künü çıkardık

tan sonra Burgas, Varna ve 

Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacaktır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAILWAY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Tele fon N o. 
2007 - 2008 

• 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 

teşrinievvelden yirmi üç teşrini 

evvele kadar doğru Anvers 

Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do-
kuz teşrinievvelden üç teşrini 
saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kadar 

Anvers Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri

nisanide Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Goteborg 

Gdynia ve Skandinavya liman

ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTiM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 

günde Pire, Malta, Cezair, Va
lensiya Marsilya ve Napoliye 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

İlandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

T eJefon : 2004-2005 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
mara a nakletmiştir. 1145)h3 

J '" , - ı:-.11.e ecıac ıKeıual fiaınıl lıeyııı \Üuııııı) koluu}adııı ı 

tnk<liın edebılır miyim'! 
l\iiı;iik hanım - Çok mersi, Kemal IGımil her Hilal eczalın 

neaind6 Bahar çi~•l!i, Altın ruya, Y:ııeıniıı, }fulya kokuları 

içinden hanımlara (Göııül) de nrıyorıııuş. 

Erkek - Şo yeni yaptı~ı Giin iil kolonyası Ol mı'! 
. Küçük Hanım - Evet .. OUrıiilde n,ı .. Hhlıu hir kol,11 İİJI• 

fihunkAr ·n hayali hır zevk .,., zarnfto! rnr kı .. Y··l lııuııl lıı ı;i 

cır.ıld"Y.LCl_neler yar bir ~ıl•Pniz.. 

tenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

V aı>ur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCt 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull' e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti İzmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muv:ı:::ı

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/101934 S.S BEOGRAD 

31/10/934 S.S BLED 

7/11/934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEOG1) AD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 
-----·-------~----,;;;.~;;;;;;;;:;;;;;;.;;;;;;;;;;;._ __ _.....-..;;~;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;--..,... ____ _ 
m~lı!uı ( Ihlamur ) 
çiçeği ge!di. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarım temin etsinler. 
Çünkü reko!te geçen s~neye 
nazaran azdır. Paketle.r 5 - 10 
kuruştur. Katadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Topi:an alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak l}ul?.Şık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker ıı:arkalJ hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak F~~g, 

Flayozen sınek ılaçlarınıa her boyda kapalı kutuları vardır. Dok
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 
AR'"fJ .. lfomaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kaJ, 

madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 
elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 

, depomuzdur. 
Turan tu\a

0

et sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 
' . .. ... ~ . . ', 

~ 

Umum Hast ların ı' azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz!arı, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTlMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

ı~a. r · z 
Bey tarafınnaıı yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
3 - 20 355 S.7 

Türkiye Ziraat Bankası İzmir Şu
besinden: 

Mevkii Sokağı Cinsi No. 
Darağaç Tramvay C. Depo 113-101 
Göztepe Mısırlı " Hane 559 
Darağaç Tramvay " Dükkan 79 
Tepecik Sakızlar " Ahır 4 
İki çeşmelik Asmalı mesçit Dükkan 175-153 
Buca Köprülü sokak Dükkan 1 O 
Göztepe

1 
Abdülezel " Hane 20 

Darağaç Paralı köprü Kahve 181 · 
" Tramvav caddes: Dükkan 56-76 

Karantina Bülbül sokak Hane 62-40 
Darağaç Şark " . Ahır 11 

Yukarıdaki emvalin icarı 19-10-934 tarihinden itibaren müza· 
yedeye çıkarıldı. İhalesi 10 Teşriniı;ani Cumartesi günüdür. Ki
ralamak istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçalarile birlikte 
ihale günü saat 14.30 da bankamıza müracaatları. 4452 704 

_____ 24 ı e'rınıevveı 1934 

'* 
Eczacıbaşi Süleylnan Ferit 

Ko'onya ve esansları çok latif çok'" sabit ve habiki çiçek 
kokuları olduğunu her Türk bilir 

VE 
Bahar 
Alt1ndan1!; . · : 
Yasen1in 

J\luhabbet Ç .; '.~·i 
Unntn1abeni 
Senin için 
Ful 

Dalya 
İsimlerinin yalnız FERİT kolon 

yalarma ait olduğunu da öğrenmiş · 
tir . Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red '· e n z. 

U n1un1i depo : 

S. FERı 1 

~ifa Eczanesi 
Hükumet Caddesi 

• ·z esı 

lüstahzeratı 
Saç Lo yonn 

u
7 anzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilJeri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış ecza. _ne
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA.l\1JDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMiR I 
t • . • ~ 
' , . 

ef ruşat Mağazası 
Fesçi Zade Arı Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata miiteallik en son moda döşemelik kaclif~ı 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik tülle~ 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabal:e 
ve sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları 

saire bulunur. 

Izmir - Yol Bedesten Ifu. 29 
15 - 26 323 


