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Maarif Aşkı 
İlk T ah;ikı; Yüzde 
Yüze Yaklaştık 

. Son beş senenin ne büyük 
~~tisadi sıkıntılar içinde geçti
Rıni hepimiz biliyoruz. Bu beş 
•enenin üzücü hayatından bu 
•ene bir az ayrılabildik. Önü
~üzdeki yılların büyijk ümit
~rle dolu olması gönlümüze 
bır az ferahlık verebildi, Bu
ııunla beraber itiraf ey!emek 
mecburiyetindeyiz ki mahrumi
Yet senelerinde bile Maarif 
aşkı sönmemiş, ileri hamleler 
Urnulmıyan neticeler vermiştir. 
Asırlardanberi bilgiye, nur« su
&anıış halkın ilk mekteplere 
"erdiği ~heinmiyet hepimiz için 
~Öğüs kabartıcıdır. İnkılabın, re
Jtrnin istikbali için en büyük 
CIJıniyettir. 

iktisadi buhranın başla.ngıcı 
sayılabilecek olan 1929 sene
sinde ilk mekteplerde okuyan 
~?cuklarımızm adedi yirmi dört 
ın sekiz yüz on idi. 1927 se

~1esinde yapılan umumi tahrirde 
1 k tahsil çağında bulunan yani 
Yedi ile on iki yaş arasındaki 
Ç~cuklann adedi kırk beş bin 
Yliı doksan olarak tesbit edil
tni ti ş . 

1929 yılına tekaddüm eden 
senelerde ve bolluk içinde 
tı.ınumi vilayet meclisinin maa
rıhf işlerine verdiği kıymet ve 
c eınmiyete rağmen ancak oku
tnas. IAzım olanlara göre oku
~labilenlerin nisbeti yüzde elli 
1 e elli beş arasında tehalüf 
eyliyordu. 
b Hususi bütçelerin iktisadi 
Uhran karşısında sarsılması, 

Relirlerin eksilmesi maarif kad
t0sunu yaıatmak için bile hay
h endişeler uyandırmıştı. Fnkat 

1 j~kın maarif aşkına olan bağ
t ı~ını çok iyi gören ve bilen 
"'!•nıiz, yorulmak bilmiyen bir 
d~ını ile, kadroyu idame şöyle 
tı:ı Ursun, yeni varlıklar yarat
ı~ ak yollarını açmakta müşkü
<ıt çekmedi. Beş sene köylerde 

Ve Cumlı uriyet Escrrn in lJekçısı, Sabali?an ----- ~ 11m1· Sıyası 

u eçi • 

intihap Sistemi 
Fırka Kongresinde Görüşülecek 

Seçinıin Tek Liste Üzerinden Yapılınası Ve Bütiin Meınleketin Bu 
Listeye Evet Veya Ilayır Deme~e Davet Edilmesi ~fuhteıneldir 

İstanbul, 14 (Hususi)-Yeni ,~~ 
meb'us intihabatı için hazır:ıklara ~, ;::. · 
başlanmak üzere olduğu tah
min ediliyor. Ankara beledi- • 
yesi de intihabat için tahsisat 
ayırmıştır. Yeni meh'uslar şu
batın ortasına · doiru "'eçitmiş 
bulunacaklardır. F:rkada ve 
meclis muhitinde i::ıtihap sis
teminin değişmesine dair fikir-
ler vardır. Meb'us seçiminin 
tek liste üzerinden ofacağı 
tekrar söylen:yor. 

Bütün Türkiyen:n meb'ns 
namzetleri bir liste ha
linde, me-:nlekete . te!dif olu
nacak, ayrı ayrı intihap listeleri 
olmıyacaktır. Her intihap da;- r ,, - · Ji~. J.o,;,m·., J'w'Ia İle B ern/Jcr .":>mw:, i 'n•ubıim:c 
resinde müntehipler bu listeye recektir. Mamafih bunlar henüz ı yük 1rongresinde bu fikirlerin 
evet veya hayır diye rey ve- fikir halindedir. Fırkanın bü- münaı.a ,3 edilmesi muhtemeldir --------• 

Ereyli ] ·ne s cat :r ~ ası ın T e eli 
Ayın Yirmi Beşinde Ahlacaktu: 

Elen İkHsat Naı..zırı Bu'?"Ün Atinaya Dönüyor 

ScwayifC/}ll lC ltctr<1l:elh111: i11 uıt:.el e.se1·/cı·iıuie1t E:l.'i.~e/ıir fabril.·ası 

iştirak edecektir. Başvekil pa-
şa bu münasebetle değerli bir 
hitabede bulunacaktır. 

Bursa FaRDr-i~alan 
Bursa 14 ( A.A ) - Sümer

bank umum müdürü Nurullah 
Esat beyle Hereke fabrikası 

müdürü Reşat ve diğer müte
hassıs zevat Bursada kurula-
cak olan kamkarin yün iplik 
fabrikasının açılmasına karar 
vermişlerdir. 

Sanayi proğramımıza dahil 
bulunan ayni zamanda merinos-
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,- Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Gazete<nr 

• r e 1 
Tesllhat Yarı•• Ba,ıarsa 

Amerika Donanmasına 
7 Milyar Sarf edecektir 
Vaşington Hükumeti Japon 
Müddeiyatına Yolu Tıkayacakmış 
Vaşington, 14 (H.R) - Ame

rika:hükfuneti japonyanın müd
deiyebna karşı yolu tıkamağa 
karar vermiştir. Japonyanın 
inşaatı sıkı bir 
surette tarassut 
edilecek ve bu
günkü teşebbü
sün bozulmaması 
ıçm Amerika 
icabettiği kadar 
yeni harp sefine
leri yapacaktır. 
Amerika 1936 

,, U)JUJl Hl if1'alı/W.',t 

.Amfral Yamamofo 

şaatta daha müsait bir mev
kide bulanuyorsa da Japonya 
silahlanma yarışına karar 
verirse Amerika bunun içtinap 
kabul etmiyen neticesini dü
şünmiyerek yarışta bütün şid
detile devam edecektir. 

Hükumet icap ederse Risi
cumhurun Milli Müdafaa için 
bütçeden ayırmak salahiyetine 
malik bulunduğu yedi milyar 

doları kimilen bu 
maksada sarfede
cektir, M. Ruz
velt bu parayı 

diğer işlere tah
sis etmeği tercih 
ederse de japor.
yanın vaziyeti bir 
teslihat yarışına 

müncer olursa bu 
y o 1 a girmeğe 
mecbur kalacaktır 

Cenevre13(A.A) 
- M. Makdo-

• ı . nl.a 11ul1altlwsı 
~ t 111 ira l Sta mll ey 

heyetleri arasındaki müza-
kereler hakkında Ameri-
kan matbuatında çıkan haber
leri bizzat tekzip etmıştir. Bu 
hab~rlere göre, İngilizler Man
çuri piyasasında elde edecek-

onu i mcı Saluede 

~~b!İf seferberliği yaph. Ameli 
~ k ılrerle yüz elliyi mütecaviz 
ite li~ep yaptırdı. Bunların açılma 
) 11 ğini geçen sene cumhuri
ıu1t bayramınde heyecanla kut
it ~dık. Bugün de bu mektep
~n ınuallim kadrolarının ta
&i tnlandığı müjdesini alıyoruz. 
ba11'enaleyh bu sabahtan iti
aU~en işe başlıyacak yeni mu
ç0 ınılerle mekteplerde okuyan 
bi:llklarımızın yekünu kırk beş 
~be. ~alig olacaktır. Yani 1927 
Y<lktırıne nazaran yüzd e yüze 

İSTANBUL. 14 (Hususi) - gün) Adriya vapuru ile Atina-
Yunan Milli iktisat nazırı M. ya gidiyorlar. 
Pesmezoğlu İktisat Vekilimiz Ereyli Fabrikası 

çuluğun inkişafına hizmet ede- -
cek olan bu fabrikanın inşa- Nazilerin Ülkesinde: 

ın b" . E: ır nıspet. .. 
"'arın._ gayri müsait yıllarda bu 
llya ıgı yaratmanın kalplerde 
dtıy tıdırdığı sevine ve heyecanı 
i~k~anıak, takdir etmemek. 
oansızdır. 

"iliyn ~enenin neticeleri, İzmir 
bit t e~nde bir kaç sene sonre 
lllekte !ürk çocuğünun bile 
detı e~~ıı kalmıyacağinı şimdi-

il ~~Jdelemeğe kafidir. 
bit e kı bugün mekteplerimizde 

aı . , 
be, ızdiham vardır. Belki 
~Çıta on evli köylerde mektep 
~ llıanıak yüzünden maarif 

tosu d 
t.oSl.lkJ n an hariç kalmış 
tıkçe ar vardır. Lakin git
llı.aarif artan inkılap aşkı, 
lilttıillnlı aşkı bu eksikliği de 
lııilttıak Yacağında şüphe bırak
lltı~111 f tadır. Binaenaleyh halkı-
~aUtniıiragat ve fedakarlığını 
ltı~ii i n Yorulmak bilmiyen 
it·tc~si~~desini, umumi vilayet 
ıllajı ın, nıaarif idaresinin 

~t'\tt Çalışnıasını, hepimize 
L.?;: h~ren neticeler karşısın
"'tijtit. etle anmayı bir va~ife 

~-~-11 ~ak.k.ı 

Celal beyle birlikte sabaha İstanbul, 14 (Hususi) -
karşı Ertuğrul yatı ile Müdan- Ereyli mensucat fabrikasının 

sına ilk baharda başlanacaktır. 
Bu fabrika senede üç milyon 
kilo yün işliyecek ve bu mik
tar bütün Türkiye ihtiyacına 

kifayet edecektir. Fabrikanın 
inşasına iki milyon lira sarf e
dileceği anlaşılmaktadır. 

yadan İstnnbula geldiler. Bugün temeli ayın yirmi beşinde me-
Beykoz - Bakırköy febrikaları rasimle atılacaktır. Merasime 
ile yerli mallar pazarını gezdi- Başvekil İsmet Paşanın rıya-
ler. M. Pesmezoğlu yarın (bu- setinde 25 kişilik bir heyet 

Beklenen Büyük Maç 
• 
lngiliz Mili" 1 akının İtalyar. Takı

İle Yendi mını 2 - 3 Sayı 
Londra, 14 (H.R)-ı 

Bugün Haybüri sta-
dında Avrupa şam

piyonu İtalya milli 
takımı ile İngiltere 
milli takımı ara
sında neticesi gün- ı 
lerdenberi beklenen 
maç yapılmıştır. Umumi harp
tan sonra f ngilterede bu derece 
meraklı ve heyecanlı bir mü
sabaka yapılmamıştı. 

Stadyumda· görülmemiş bir 
kalabalık vardı. Numaralı tri
bünlerdeki yerler daha on bq 
gün evvelden tamamen aabl
mıstı. 

~ ğukta nöbet bekleyip 
, te yine stadyuma gi-

. '*~%- · I, remi yenlerin adedi pek 
1 çoktur. Hatta İtalya
dan hususi trenlerle 
gelen meraklılar müş· 

-~l ıE:iFaliküı~t1~ ata?yuma gi-
1 rebılmışlerdır. 

J;ıgiliz milli takımı Radyolar Faaliyette 
24 Saat Uykusuz Radyolar oynu dakika beda· 
Bekllyenler kika takiple cihana vermiıtir.~ 

Dün gece saat sekizden iti- Londrada ve ı.ilte.enin biij 
baren kişelerin önünü dolduran çok felıirieriide lioparlOrler_, 
halk ayakta durmak üzere htıncle birik•• IWk kltWeri · · 
bilet tedarikine alrqıyordu. meraklı maçak tafaillbm W. 
yirmi d6rt ... t •1kum, IO- - SMıı 1 iMi ~' 

Kadınlar Hitlerin Dostudurlar 

- Alçak herif .. Beni aldahyorsun .. Bu pantolon kimin?? 

420 - Flormıscı 
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Hava Gazı, Arsa Satışları Ve Su Tarifelerile Şehri 
Alakadaı· Eden Bazı İşleri Müzakere Eyledi 

· Şehir meclisi dün öğled~n 
sonra birinci reis vekili avukat 
Mustafa Münir beyin riyaseti 
albnda toplanmıştır. 

Geçmiş zabıt azadan Benal 
Nevzat hanım tarafından oku
narak reye konulmuşve aynen 
kabul edilmiştir. 

Müteakiben riyaset maka
mının meclise • t~vdi eylediği 
bazı takrirler okunarak reye 
konmuş ve muhtelif encümen
lere havale edildikten sonra 
encümenlerden gelen mütead
dit mazbataların okunmasına 
ve müzakeresine başlanmışbr. 

Evveli Vezir ve Osmanağa 
ıuyu kullanan bazı kimseler 
tarafından vukubulan müraca
atlar hakkınaa ~tarife encüme
nının mazbatası müzakereye 
mevzu olmuş ve münakaşadan ·· 
sonra tarife encümeninin met
re mikabı üzerinden tensip 
etmiş olduğu sekiz kuruş on pa
.t'a muvafık görülerek, tahriri 
mllracaatta bulunacak olanlardan 
bu suretle ücret alınması kay
dile mazbata kabul edimiştir. 

Bundan sonra havagazı şir· 
keti hakkında azadan bazı ze
vahn geçen celsede vermiş ol· 
dukları takrirler müzakere edil
miş ve vukubulan talep üzerine 
izadan Kemal Talat bey son 
vaziyet hakkında matbuatın 
neşriyahnı izahla demiştir ki: 

- Bizim bildiğimiz Nafıa ve· 
kileti şirketin nam ve hesabına 
tenvirata ' devam edilmesine 
tensip eylemiştir. Hususi surette 
haber aldığımıza göre Anka
rada bulunmakta olan doktor 
Behcet Salih beyden de bu hu
susa ait bir telgraf gelmiştir. 
Bu telgrafı icra makamı lütfen 
okusunlar. 

Bunun üzeriae reis vekili 
Faik bey izahat vermİf ve de
miştir ki: 

- Evet bugün 11 tarihile 
bir telgraf aldık. Bu telgrafta 
deniliyor ki "Belediye işlete
cektfr. Nafia Vekileti bu hu
susta muvaffak.at göstermiş
tir. Şirketin de imza salihiyetini 
haiz bir memur göndermesi 
Nafia Vekaletinden şirkete 
bildirilmilmiştir." Haber aldı
fımıza göre şirket te Adanadan 
Afyon tarikile İzmire gelmekte 
olan şirketin imza salahiyetini ha
iz M. Lorimere keyfiyeti bildirmiş 
ve M, Lorimer de bu telgrafı 
afyonda alarak istikametini 
tebdilen Ankaraya gitmiştir. 

Vaziyet bu merkezdedir. 
Bunun üzerine geçen celse

de on dört aza tarafından ve-

rilmiş olan takrir münasebetile 
hava gazı fabrikasını idare 
için yapılmak istenen mülhak 
biitçenin, bilahare şirket tara
fından belediyeye lazım olan 
teminat alınmak şartile mülhak 
bütçenin şimdiden tanzimi ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra vaktile Bele
diyeden yangın yerlerinde yük
ıek fiyatlerle ve taksitle arsa 
alanların vaziyeti hakkında aza-

dan bazıları tarafından müşte
reken verilmiş olan takrir okun
muş ve bu işin evveli bütçe 
ve nizam encümenlerinde tet
kiki tekarrür etmiştir. Bu tak
rirde arsa bedellerinin bili fa
iz ve yirmi beş senede tediye 
edilmesi ve aksi takdirde 
arsa alanların bu yükün al
tından hiç bir zaman kalkamı
yacakları bildiriliyor ve meclisin 
bu mühim mesele hakkında 
adilane bir karar vermesi isteni
liyordu. Ondan sonra meb'us 
intihabata dolayisile yapılacak 

ırnasraf icin bütceve konulması 

istenen 3150 Jirauın müstaceliyet 
kararile münakalesi tayini esa
mi suretile teklif edilmiş ve 
kabul olunmuştur. 

Müteakiben yamanlar su mem
bamda yapılması lazım ge
len bazı inşaat için 10,169 
liranın bütçede münakale sure
tile tahsisi, Dahiliye vekaleti
nin mezuniyetini almak tartite 
kabul edilmiştir. 
Geğen celsede Bulvar Şir

ketinin işl~rini tetkik için ih
tısas encümenlerine ilaveten 
alınacak olan arkadaşların tef
riki mevzuu bahs olmuş ve ni
zam encümeninin münasip gö-

• receği arkadaşlardan tenevvür 
etmesi muvafık görülmüştür. 

Kasap ve celepler tarafın-
._!lan mezbaha hakkında be!e
diye riyasetine verilmiş olan 
uzun bir istidadan bahs 
edilmiş ve b~lediye reis vekili 
Faile bey istidayı okuduğunu 
ve kasapların istediği bazı hu
susat hakkında tetkikat icrası 
için istidanan nizam ve tarife 
encümenlerine havalesini iste
miş ve kabul edilmiştir. 

Ondan sonra geçen celsede 
Şeyhoğlu Hüsnü beyle Sabri 
bey taraflarından Karşıyaka 
elektrik tenviratı hakkında ve
rilmiş olan takrir müzakere 
edilmiş ve reis Mustafa Münür 
bey, icra makamımn ne yapa
bileceği hakkında izahat iste· 
miştir. 

Faik bey izahat vererek de
miştir ki: 

- Takrir filhakika halkın 
medeni bir ihtiyacından bahis
tir. Ancak geçen celse ede 
bahsetmiş olduğum veçhile 
elektrik şirketinin tenvirat di
rekleri üzerinden istenilen cere
yanın verilmesi için belediye 
firkete müessir olamaz. Bele
diyenin vaktile diktirdiği ten
virat direklerine gelince bun
lar üzerine hatlardan tel uza
uzatılmasma imkjn yoktur. 
Başka suretle yeniden tenvirat 
tesisati yapılması da kabil de
ğildir. 

Meclis reisi takrir sahibine 
bu hususta ne diyeceğini sormuş 
ve takrir sahipleri de mutlak su
rette belediyenin mali kudreti 
fevkinde bir{ley yapılmasını iste
mediklerini ve bunu bir temenni 
şeklinde bildirdiklerini söyle
mişler ve halkın elektriksiz 
bırakılmaması için şirket nez
dinde teşebbüste bulunulmasını 
istediklerini ilave eylemişlerdir. 

İcra makamının lazımgelen 
teşebbüsleri yapması muvafık 
görülmüştür. 

Azadan Suat beyin, şehrin 
muhtelif yerlerinde gençlik için 
spor mahalleri tesisi hakkın
daki takriri de müzakere edil
miştir. Faik bey bu hususta 
izahat vermiş ve Nisan toplan
bsında görüşülmek üzere mü
tehassıs azadan bir heyetin 
seçilmesini teklif eylemiştir. 

Takrir sahibi Suat, Ali Ha
Jinı, Reşat, avukat Mustafa 
Münir, Sadi beyler seçilmiş
lerdir. 

Bundan sonra nakil vasıta
lannda hava cereyanına ma
ni olacak tertibabn alınma
sına ve kömür ihtikannın 
men'ine ve noksan çıkan ve 
fırınlardan müsadere edilen 
ekmeklerin vaktiyle fukaraya 
verilirken şimdi varidat temini 
maksadiyle sa4Lldığı hakkındaki 
şeyıanın doğru olup olmadığına 
dair riyasete verilen takrir mü-
zakere edilmiş ve gelecek içti
mada icra makamının bu hususa 
dair izahat hazırlamak üzere 
takrir icra makamına havale 

olunmuştur. Sonra muhtelif ko
misyonlara ~ıa seçilmesinin he
men yapılma ı veya divanı ri
yasete bırakılması müzakere ve 
münakaşa edilmiş ve neticede 
bu intihap işinin riyaset diva
nına bırakılması muvafık görül
müştür. 

Reis vekili Mustafa Münir 
bey: 

- Arkadaşlarım, meclis bi
rinci içtima devresini bitirmiş
tir. Allaha ısmarladık, demiş ve 
celseye nihayet verilmiştir. 

••••• 41 ... 

Bornova Şehir Meclisi 
5 Senelik Proğram Hazırladı 
Bornova beleruye Şehir mec

lisi evvelki akşam toplanarak 
beş senelik iş proğramı etra
fında uzun uzadıya müzakere
lerde bulunmuş ve atideki ka
rarları vermiştir. 

1 - Kemalpaşa, çayı Ferah 
ve büyük çarşı caddelerinin 
esaslı surette tamiri ve kat
ranlanması. 

2 - Çayı Ferah sokağında 
Erik Vitelin bahçe köşesi, Hi-
liliahmer binası ile Şadırvanlı 
sokakta üç dükkanın istimlaki 
Çayı Ferah ve Şadırvanlı cad
delerinin genişletilmesi ve mer
kez sokağının en dar ve teh
likeli bir yeri olan bahçe du
varlarının kaldırılarak bu yolun 
da genişletilmesi. 

3 - Çarşıda umumi helanın 
esash surette tamiri ve kanala 
raptı. .. 

4 - Uzeri kapanmakta olan 
pazar yerinin arka kısmının da 
istimlaki ve pazar yerinin ge
nişletilmesi. 

5 - Bomovada bir sinema 
binası yapılması. 

6 - Mezarlığın arka duvar
larının inşası. 

7 - Bozuk kaldırımların ın· 
şası. 

8 - Kemelpaşa caddesin
deki açık lağımın kapatılması. 

9 - Çayı Ferah sokağın
daki arsanın istimlaki. 

10 - Belediye binası inşası. 
- 11 - Küçük çay liğımı

nm açık yerlerinin kapatılması. 
12 - Suyun islahu 

LJIAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 

1934 - 35 mevsiminin sinema harikasını takdim ediyor : 

Görünmiyen Adam 
H. G. WELLS'in meşhur romanından alınan 

FRANSIZCA sözlü sanat ve heyecan filmi. 
lllm - Afk - ihtiras - Heyecan - Cinnet ve ... 

. Oynıyanlar : 
GLORIA STUART ve CLAUDE RAINS 

İlaveten: 1 - PATHE JURNAL (dünya haberleri) 
2 - MiKl ETFAiYECİ (canlı resimler) 

SEANSLAR : Hergün 15 - 17 - 19 ve 21,15 te, Cuma 
günü 11,30 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13,30 ve 
15 te talebe seansı. 

Bir Köyde 1 -·· Çocuklar Felaket
ten Kurtarıldı 
Vali Kazım Paşa Bornova 

civarındaki teftişlerinde uğra
dığı bir köyde bütün çocukla
rın başlarında cilt hastalığı 
görmüş ve derhal mahalline 
sıhhat müdürü Cevdet beyle 
mektepler doktorunu ve cilt 
mütehassıslarını göndermiştir. 
Çocuklar Eşrefpaşa hastahane
sine nakledilmişler ve bir haf
talık tedaviden sonra hepsi 
bu dertten kurtanlarak köyle· 
rine gönderilmişlerdir. içtimai 
sıhhat ve muavenetinin, idare
ciliğimizin bu uyanıklığı köy· 
lülerimizi çok sevindirmiştir. -
İzmir Rehberi 
Cihanın Dört Tara· 
fma Gönderiliyor 
İzmir ve havalisi asarıatika 

muhipleri cemiyeti tarafından 

Turizm ile alakadar ingilizce ve 
Fransızca neşredilmiş olan 

" lzmir rehberi, Bergama, 
Efes" eserleri ve İzmir pano

ramalarından göndermek için 
Turing ve otomobil kulübünün 
reisi bulunan Vali Kazım paşa 
hariçte bulunan turizm ve oto
mobil kulüplerinin adreslerini 
İstanbul merkezinden istemişti. 
Bunlardan Cenubi Afrika, 
Avusturya, Belçika,Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Danimarka, Fi
listin, Fenlandya, Fransa, İn
giltere,. Holanda, Hindistan, 
Irak, ltalya, lsveç, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Mısır, 
Arnavutluk, Yugoslavya,N orveç, 
Polonya, Romanya, Yugoslav-
ya ve Yunanistand.:ı bulunan 
turing ve otomobil teşekkülle
ridir. 

İzmir ve Ege mıntakasını bü· 
tün eski ve yeni eserlerile 
tanıtmakta olan bu mühim eser
ler bu adreslere gönderile
cektir. 

Memleketimizi dış memleket
lerde tanıtacak ve seyyah cel
bine en mühim birer imil ola
cak olan bu hareıceti sebebile 
Vali Kazım paşayı ve Turing 
ve otomobil kulübünü takdir 
ederiz. 

• 11 ••••• 

Vali Paşa 
Bir Çocuğu Hlmayeler,lne 

Aldllar 
Vali Kazım paşa, Ören kö

yünde fakir bir çocuğu hima
yelerine almışlar ve dün bu yav-
ruya elbise, papuç ve iç çama· 
şırı göndermişlerdir. 

Bu çocuk köyünde küçük · 
şen Ahmet namile maruftur. 
Babası ateş Ahmettir. Vali 
paşanın köye gelişini veya geçi
şini daima öğrenir ve takip 
eder. Paşanın bastonunu taşır 
diğer köy çocuklarına bübür
lenir. Valimiz de bu şen yavru
yu çok sever. Gelecek sene 
Ahmet mekteplerden birine 
yerleştirilecektir. 

# .. 
Zından Güneşi 

············~············ 
Rebia Arif Hanımın Çok 

Nefis Bir Eseri 

Pek Yakında "Yeni Asır,. 
Sütunlarında 

Eve Taarrez 
Fatih mahallesinde tabur ka

tibi sokağında Hüriye hanımın 
evine taarruz eden Hamza 
c_>ğlu Şilkrü zabitaca yakalan
mııbr. 

HABERLERi 
~ · .. ·· ... : ... ::: 

Havagazı Şirketi 
• 
işine Devam Edecek 

------~-------·4-.... •·-~·-----------~-
Vekaletin Tebligah Üzerine Şirket 
Mümessili Taahhütnamesini Verdi 

ı ,,..._., • an 

Hava gazı şirketinin verdiği mesi bildirilmiş ve şirketin ha 
istidada bugün faaliyetini tatil len buradaki mümessili dü 
edeceğini bildirdiğini ve Na- nafıa müesseseleri komiseri ve 
fia Vekaletinin bu müracaat kili ilmi beyle birlikte vilayet 
fizerine vilayete "şirket faali- giderek şirketin işe devam ede 
yetini tatil ederse hükumetçe ceğini bildirmiş ve bir taahhüt 
tesisatına vaz'ıyet olunarak name imza etmiştir, 
amme hizmetinin sekteye uğ- Adanadan şehrimize gel 
rablmamasını " emreylediğini mekte olan şirketin imzaya sa 
yazmıştık. lihiyettar müdürü Mister Lo 

Nafıa vekaleti ayni tebligatı rimer de Afyonda keyfiyette 
Noter vasıtasile şirkete de yap- telgrafla haberdar edilmiş v 
mış ve dün müddet bitmiştir. Nafia vekaleti ile temasta bu 
Bu tebligattan sonra şirket Junmak üzere istikametini teb 
Londradaki meclisi idaresine dil ile Afyondan doğruca An 
telgrafla müracaat eyliyerek karaya gitmiştir. 
talimat istemiştir. Meclisi idare Şirketin umumi katibi Muı 
Radio telgrafı ile verdiği tafa bey de dün Ankaray 
cevapta şirketin işe devam et- hareket etmiştir . 

Feridun ŞevketB. 
Düıı Şehrilnize 

Avdet Etti 
Bükreşte toplanan bevnelmi

lel cerahi kongreye iştirak ey
liyen memleket hastanesi Ope
ratörü Feridun Şevket bey dün 
şehrimize avdet eylemiştir. ·······-· J\ılitat Bey 

Bir müddettenberi istanbul
da bulunan göz tabtbi Mitat 
beyin yirmi gün sonra İzmire 
avdet edeceği haber alınmışbr. 

• • ••••••• 
Hat Boyunda 

Kazaların ÖnUne Geçmek 
İçin Tetblrler Ahnacak 

Kasaba demiryolunun muh
telif noktalannda seyrüsefer 
emniyetini selbedecek mahi
yette tevali eden vak'alar do
layiıile viliyet; merkez ve mül
hakata mühim bir tamim gön
dermiıtir. 

Viliyetin bu tamiminde ez
cümle trenlerin önünden geç-

mek istiyenlerin istical ve ihti

yatsızlık göstermelerinin hayat
lanna malolduğu ve hat boyun

da köy çocuklarının trene taş 
atmağı itiyat haline koydukları 

ve bu yüzden yolcuların yara
landıklari ve yine hat güzer

gahına bırakılan hayvanların 

trenin tevakkufa sebep ver
diği ve günün birinde çok mü

him bir kazaya da sebebiyet 

vereceği bildirilmekte bu gibi 

kazaların önüne geçilmesi iste
nilmektedir. 

Kaza kaymakamlan, nahiye 
müdll.rleri, belediyeler ve köy 
muhtarlan ve bekçileri tara
fından bu emir harfi harfine 
tatbik edilmek suretile lazım
helen tetbirler alınacaatır. 

·-·····-·· Hapishanede 
İnzıbat iyidir 

Umumi hapishaneyi teftiş 
eden müddeiumumi muavini 
Zühtü bey hapishanenin inz.ibat 
işlerini iyi bulmuştur. 

•••••••• 
Harcırah 

Tenzllath Tarife Uzerln
den Verilecek 

Devlet Demiryollarında ten
zilatlı halk ticaret biletlerile 
seyahat edecek memurine ta
rife üzerinden değil, tenzilatlı 
tarife üzerinden harcırah ve
rilmesi Maliye vekaletinden 
tamimen bildirilmiıtir. 

Yaşar Bey 
V azife.,sine Başladı 
Şehrimiz emniyet müdürlü" 

idari kısım reisliğine tayin edi 
len Trabzon merkez memu 
Mustafa Y eşar bey şehrimiz 

gelmiş ve vazifesine başlamış 
br. 

Kaza Mı Ginayet M 
Yarah Hastanede Öld 

Kemerde rum mezarlığınd 
dün akşam başından yar 
olarak bulunan hüvıyeti me 
hul bir şahıs Memleket hasta 
nesıne kaldırılarak teda 
altına alınmışbr. İfade veremi 
yecek derecede ağır yaralı ol 
bu adam hastanene ölmüştüt 

Zabıtaca yapılan tahkikat 
göre mumaileyh Gaıemird 
oturen Mümin çavuş oğlu 
yaşında Hasan efendidir. KeO' 
disi Menemenden gelmiş 
trenle Gazemire giderken n• 
sılsa bir kazaya uğramııbr. 

Kazanın ne suretle vukubul' 
duğu hakkında tahkikata de' 
vam edilmektedir. 

••• 
Küçük Jiaherler: 

idare Heyeti 
Vilayet idare heyeti d~~ 

öğleden sonra vali muayini "e' 
kili Fuat beyin riyasetinde tof 
lanmıştır. 

Tekaüt Edlldl 
Balıkesir ağırceza reisi Be~' 

çet bey tekaüde sevkedilmişti~ 
Maarif inzibat EncU111' 

Maarif inzibat meC:i >İ d~ 
toplanmış ve bazı mualliıJJ. 
hakkında inzibati kararlar iti'' 
haz eylemiştir. 

Maarifte Yeni Muaın,..1-' 
Vali Kazım paşa dün öjfe' 

den sonra Maarif müdürliii:~ 
giderek mektepleri yeni ıJI. 
edilmiş olan köylere tayin ·~~ 
len ~uallimlerin listesini tetJ" 
eylemiştir. ıJ 

Bu mekteplerin mualli~ 
bugünden itibaren işe başlır 
caklardır. 

iki Köy Birleştirl~ 
Hacılar ve Tekye köyl / 

Çatalkaya köyü ile birleşt I 
mesi Dahiliye Vekaletince !.J • 
vip olunarak keyfiyet ce~ 
vilayete bildirilmiştir. 

TAYIN " Maliyeden muvakkata~ 
kadro dolayısile açıkta ~~ 
Maliye sabık seyyar tı.lı ıJf 
memuru Eyüp Sabri be)'~/ 
liye vekaletince müsta~ 
mevki kumandanlığı . ,,_ 'si 
darlığına terfian tayıol 
kılınmıştır. 



1934 

Casusluk Hayatım 
Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

- 40-

F as Seyahatımda Düşmanların 
Projesini Altüst Etmiştim .. 

lngiliz ajanları tarassut edi
yor!ar mıydı ? Güvertede do
laşıyorum. Erkekler, pervane
ler gibi etrafımda dolaşıyorlar. 
Bayağı ihtıras ve şehvet ko
kan bir rond... Ah şu İngiliz
ler, ifadelerimdeki samimiyeti 
iyi anlamış olsalar da hareke
te geçmiş bulunsalar.. Bundan 
başka kurtuluş çaresi görmi
yordum. Aksi halde, bu defa 
gideceğim yer Kaponiyerde 
kurşuna dizilmek oıacaktı. 
Marthe Rişe Fransaya ihanet 
etmiş bir düşman casusu gibi 
kurşuna dizilsin.. Bu çok müt
hiş bir şey olurdu. Hayır ulu 
tannm hayır.. Bana istediğin 
ıstırabı ver. En büyük acılarla 
karşılaşayın. Fakat bu yürek
ler acısı akibetten beni koru 
tanrım. 

Hava sıcaktı .. Kaat gibi düm
düz olan bu hain deniz sine
sinde çelikten canavarlar sak
hyordu. Düşman denizaltı ge
mileri, bu denizde faaliyette 
bulunuyorlardı. Cesaret lazım 
Marthe... Harp içindeyiz. Si
Jihlar, gerçekten silahlarla çar
pışmak.. Bu ne tali idi. Etrafı

mı gözetliyorum. İngiliz ajan
larına benzetebileceğim kimse
ye tesadüf etmiyorum. Acaba 
şu ince, gözlüklü adam mı? 
Beni gördükçe tebessüm eden 
bu koca göbekli mi? Yoksa 
arkamdan ayrılmıyan bu İspan
yol genci mi? ... 

Ne olursa olsun, Enteliceos 
Servisin etrafımda müterassıt 
bulunduğunu gösterecek hiç bir 
işaret yoktu. Acaba bu gizli 
teşkilat beni nereden ve hangi 
vasıta ile tarassut ediyor? 

.... .lngiliz mıntakası geçildi. 
Tevkif edilmedim. İşte İspan
yol mıntakasına giriyoruz. Gök 
mavisi altında beyaz limanlı 

Tanca ğözüküyor. Fas sahilleri, 
sırları ile birlikte beliriyor. 
Sağdan sola doğru kayboluyor. 

"Çalı kuşu,. mu yoksa "S. 
32., mi çalışıyor?. Bunu bilmek 
isterdim. Y okular çıkmıya ha
nrlanıyorlar. Meçhul İngiliz de 
bunlar arasında mıdır? Hiç 
tanımadığım bu Fas sahillerin
de beni bekliyen nedir? Ta
mamen yalnız kalmak ıçın 

yolcuların geçmelerini bekliyo
rum. Von Krohn: 

"Sahile çıkınca bir adam 
kendisini ~ize tanıtacak.., de
mişti. 

İskeleye çıktım. Küçük Faslı 
çocuklar etrafımı aldılar. Be
yaz elbiseli hammallar: 

- Matmazel size güzel bir 
otel göstereyim diyorlardı. 

... Bu sırada bir hammal çan
tamı elimden aldı. Gözlerile 
kurnazca bir işaret yaparak 
beni takip ediniz demek isti
yordu. Bu adam İngili7: ajanı 
ını yoksa Alman ajanı mıydı? 
Sadece: 

- Ben'im diyen hır hali 
vardı. 

Beni şehrin en güzel oteline 
getirdi. On hizmetçi küçük bir 
valizi taşımak için önümde 
eğildiler. Hammal : 

- Odaya kadar getireceğim, 
ded· ı. 

Filhakika odama kadar çıktı. 
Kapıyı kapadıktan sonra doğ
ruldu. Düzgün bir Fransızca 
ile: 

•. -:-- S.32, beri:n için getirdi
fınız paketi vermek lütfünde 

ulunur musunuz? 
. Bu adam ası kabilelerin re
ıslerinden biri idi. Mektup ku
tusunu uzattım. Hürmetle eğildi. 

- Fransız mısınız dive sordu? 

- Evet .. 
Esmer gözlerinde biraz kin 

parıldadı. Tebessümü çatık lığa 
inkılap etti. 

- Ne vakit dönecek siniz? 
- İlk vapurla ... 
- Ala.. Yarın sabah sizi 

tekrar göreceğim. Size birşey 
vereceğim. Beni limanda bek
lemenizi rica ederim. 

Geldiği gibi gitti. Çıkarken 
yine eğilmişti. İngilizlerden ha
bersizdim.Entelicens Servis beni 
takip etmeyi reddetmiş miydi? 
Takip edildiğimi gösteren en 
küçük bir alamet yoktu. Sıcak 
tahammülün fevkine çıkmıştı. 
Arkamdan bir gölgenin hare
ketini görebilmek ümidile soka
ğa çıktım. isimleri meçhul ka
lan yoldaşlar madritte arkamı 
bırakamazlardı. İşte Tancada 
bunu şimdi ben arıyordum. Fran
sız gizli hizmet teşkiatındaki 
bozukluğun beni memleketim 
aleyhinde çalışmağa sevketmiş 
olmasından korkuyordum. Ak
şam otelde hizmetçilerin önüm
de eğilmeleri beni sinirlendiri
yordu. İngilizler iz bırakmadan 
çalışmayı bilirler. Gece iç sı
kıntısı ile uzun sürdü. Uyuya
mıyordum. Faslı şefin kindar 
bakışları asabımı bozmuştu. Bir 
çok defalar odamın kapısı 
önünde dolaşan ayak sesleri 
duydum. Nihayet şafak söktü. 
Pencerem be1azlandı Otel 
canlandı. Yorgunluk kemik
lerime kadar işlemişti. Faslı 
şefin randevusuna gitmek için 
erken _uyandım İçimden bu 
adam gelirse, sözlerimin hiç 
duyulmamış olacağına inanaca
ğım dedi. Şu halde Almanlar 
meşum seferlerinde zorluksuz 
devam edeceklerdir. 

Saat yedi buçukta tam ran
devu vaktinde deniz kenarında 
idim. Alll'anlarm suç ortağı 
orada değildi. Gelecek miydi? 
Yüz adım attım. Limanda ya
vaş yavaş hareket başladı.Çır
çıplak çocuklar bağırarak ko
şuyorlardı. Tayfalar bir vapvru 
temizliyorlerdı. Yarım saat, bir 
saat, iki saat geçti. 

Faslı şef görünmedi.İngilizle
rin harekete geçtikleri muhak
kaktı. Saat on olunca otele 
döndüm. Bir siluhet beni tit
retti: Bu bir hayaldi. Çalı kuşu 
S. 32 in nikabını yırtmıştı. Ar
tık dönerek Von Krohna mu
vaffakiyetimi bildirmekten, onu 
teminden başka birşey kalmı
yordu. İspanyaya döndükten 
on beş gün sonra Cebelütta
rik sularında silah ve mühim
mat dolu kayıklar bulunduğu
nu, iki Alman denizaltı gemi
sinin kaçtıklarını, genişlemek 
tehdidini gösteren Fas isyanı
nın teskin edildiğini Fransız 
gazetelerinde okudum. 

İngilizler beni dinlemişler ve 
çabuk harekete geçmişlerdi. 

- .4'ora.ı var -

Alman Elçisi 
Tekzip Ediyor 

LONDRA 14 (AA) - M. 
Fon Ribbentrop Royter ajansı
sına yeniden şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Mülakatlarım esnasında Al
manyanın Vers~y muahed~na
mesinin asken şartları ilga 
edilmek şartiyle milletle~ cemi
yetine girmesi meselesı asla 
mevzuu bahsolmamıştır. 

Güreş 
Birincilikleri 

BURSA 14 (A.A)- Tür
kiye güreş birincilikleri kanu
nun ilk haftasında şehrimizde 
yapılacaktır. Alakadarlar ha
zırlıklara başlamışlardır. 

Yeni Asır 

Türk-Yunan Ö. Bakanları 
Bursadaki Fabrikaları Tetkik Ettiler 
Yunan Ulusal Ökonomi Bakanı Cumhuriyet köşkünde 

Anadolu Ajansı Muhabirine Beyanatta Bulundular 
Bursa, 13 (A.A)--İktisat ve- rulacağı mahalli tetkik ettiler. mütemadiyen değişmesi insanda 

kili Mahmut Celal beyefendi, İpekışten sonra asri kaplıca- bir sinema filmi seyrettiği his-
refakatlarında bulunan Sümer- yı, Murac:liyedeki tarihi evi, sini doğuruyor. Eskişehirde, 
bank umum müdürü Nurullah Muradiye türbelerini gezdiler. Herekede ve Bursada nazarı 
Esat beyle birlikte saat onda Hususi surette Bursa kebabı dikkatimi celbeden ve söyle-
köşkten ayrılarak vilayeti,Cum- yemek için ikametlerine tahsis mek istediğim bir nokta, Türk 
huriyet Halk Fırkası ve bele- edilen köşke döndüler. Vekil devletini iş adamları pratik 
diyeyi ziyaret ettikten sonra bey yemekten sonra M. Pez- bakımdan ellerine aldıkları mes-
doğruca İpekiş fahrika'sına in- mezoğlu ile birlikte Gemlikten eleyi görmekle beraber artistik 
diler. Bilahare vilayeti ziyaret ve köyü olan Umur beyden ge- cepheyi de ihmal etmiyorlar. Es-
eden Yunan iktisat nazırı M. çen heyeti kabul ettiler, ken- kişehirle Hereke ve Bursada sa-
Pesmezoğlu ve refakatlanndaki dilerinden zeytincilik ve bu se- nayi tesisatı arasındaki fark 
zevat İpekiş fabrikasında Mah- neki zeytin mahsulü hakkında bu müessiselerin şehrin tabii 
mut Celal beye mülaki oldu- izahat verdiler. Bundan sonra halleride ve sempatisine mani 
!ar. İşletme amirliği odasında M. Pezmezoğlu ile birlikte ipek teşkil etmeyişidir. Hereke ve 
kısa bir istirahattan sonra böceği enstitüsünü Sait Etem Bursada sanayi şehrin man-
birlikte fabrikayı, iplik ve beyin ipek fabrikasını, Yeşil zara güzelliği içinde ve şehrin 
boya kısımlarına varıncaya ka- cami ve türbesini gezerek Mu- tabii çerçivesını bozmadan 
dar gezdiler. M.Pezmezoğlu her danyaya hareket ettiler. Acem- ahenkle saklamış bir vaziyet-
kısımda uzun uzun durarak ler istasyonu mevkiinde kala- tedir. Türkiyede ve Bursada 

- -----,.,.,..,...-- --~--

Ha. Vekili 
Bugün Cenevreye 

Gidi,1or 
İstanbul, 14 (Hususi) - Ha

riciye Vekili Tevfik Rüştü bey 
sabah Ankaradan geldiler. 
Y ann Cenevre ye hareket edi
yorlar. 

Ankara, 13 (A.A) - Hari
ciye Vekili Doktor Tevfik Rüş
tü bey bu akşamki ekspresle 
İstanbula hareket etmiştir. Ve
kil bey yarın akşam İstanbul
dan Cenevreye hareket edecek
tir.Tevfik Rüştü bey,B.M.Mec
lisi reisi Kazım paşa hazretle
rile Başvekil İsmet paşa haz
retleri vekiller ve sefirler, ha
riciye vekaleti erkanı ve sefa
retler erkanı tarafından teşyi 
edilmiştir. 

Almanyanın Ankara 
Sefiri 

Ankara 14 (Hususi) - Al
manyanın Ankara elçisi M.Von 
Rozınberg bugün İzmirden 
geldi. 

~IUGLADA 
verilen izahatı dinlediler. En balık bir kitle tarafından uğur- sureti kabulüm hakkında belki Gizli Nüfus 
sonra kumaş dairesinde kumaş landılar. Mudanyadan Ertuğrul kompliman telakki edilir diye Muğla: 13 ( A.A ) - Gizli 
!arı tetkik ettikten sonra, fab- yatı ile İstanbula gideceklerdir. bir şey söylemek istemiyorum. nüfus vakalarının yazımı hak-
rika müdürüne: Bizim memle- Ynnan Mllll İktisat Bunu bırakınız da Yunan ga- kındaki kanuna uygun olarak 
ketimizde de ipekli sanayii Veklllnln Beyanatı zetelerine söyliyeyim. 1 Eylülden 9 ikinci teşrine ka-
vardır. Kısa zamanda fabrika- Bursa, 13 (A.A) - Yunan Bu aralık Yunan iktisat kadar 2512 doğum, 2102 ölüm 
nızın gösterdiği terakki ve ku- İktisat nazırı M. Pezmezoğlu nazırı, Kendisi de bir aralık 839 evlenme 8 boşanma vakası 
maşlardaki incelik. nefaset şa- bugün Cumhuriyet köşkünde gazeteci olduğunu söyliyerek olmuştur. 
yanı takdirdir. Tekrar tekrar Anadolu Ajansının Bursa mu- iltifatta bulundular ve ğazete- Muğla, 14 ( A.A) - Halke-
ve çok çok tebrik ederim, dedi. habiri ile Bursadaki gazeteci- cilerden birinin göğsündeki vinde modern musiki dersle-
Bu arada Celal beyefendi fab- !eri kabul ederek aşağıdaki kayakçı rozetini görerek, rine başlanmıştır. Haftada iki 
rikanın kumaşlarının yıkanma- beyanatta bulundular: "siz kayakçımısınız" diyerek defa verilen derslere hilhssa 
sında kullanılan artezyien tesi- Bursaya ilk gelenlerin göz- sordular, ve kendisinin İs- gençler rağbet etmektedir, 
satın ve suyun kirecini ayıran leri tabiatın zengin güzelliği viçrede bir aralık bu güzel Belçika Kabinesi İstifa Etti 
makina kısımlarını ve kamga- il KMıtıla~ıyor. Otomobille sporu yaptığını ve çok zevkli Brüksel, 13 (A.A) - Belçika 
rin yün ipliği fabrikasının ku- köşke çıkarken manzaranın bir şey olduğunu söylediler. kabinesi istifa etmiştir. ............... Zi~;~ı· .. ·y~k~İ~ti ..................... Kö~t~~<lii<l~····f~;kif~t .. .. 

. ------------
Bu Vekaletin iktisat Vekaletine 
Bağlanacağı Teeyyüt Etmedi 

İstanbul, 14 (Hususi) - İs
tanbul Tayyare cemiyeti sey

yahları gezdirmek ve kömür 

boşaltma işlerini üyerine alıyor. 
Bu maksatla teşkilat yapılacak
tır. 

Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat 
V ekiletinin kaldırılarak bu ve
kalet işlerinin de İktisat Ve
kaletine bağlanacağı şayiaları 

Telefon 3151 

TAYYARE 

teeyyüt etmemiştir. 

Ankarada ince Saz 
Ankara, 14 (Hususi) - Bu

rada ince saz yerine halk şar
kıları söyleniyor. 

Yedek Muallimler 
Ankara,14(Hususi) - Yedek 

muallimler kanun projesi Maarif 

Vekaletinden Başvekalete gön
derildi. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
BUGUN 

LILİAN HARVEY'ln en güzel ve en büyük filmi 

SARIŞIN KUKLA 
Milyonlarca dolar sarfı ile yapılan bu filim bir harikadır 

Fox Dünya havadisleri: Yugoslavya kralının ka
tillerinin tevkifi, tayyare musabakaları, en son 

moda iç çamaşırları ve tuvaletler ve saire 

Yarınki Per,embeden itibaren 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
Saat 20,30 da temsillerine başlıyacaktır 

İlk Temsll 

HEDEFSİZ BUSELER 
Piyes 3 Perde 

Seans Saatları 
(perşembe) 12 - 14 - 16 talebe seansı 18 ( sinema ) 

20,30 (tiyatro) 
Cuma 12 - 14 - 16 - 18 (sinema) 20,30 (tiyatro) 
Diğer günler 14 - 16 - 18 (sinema) 20,30 (tiyatro) 

Tiyatronun Bilet Fiyatları 
Mevki 150 kuruş, Birinci mevki 125 kuruş, İkinci mevki 

100 kuruş, Birinci balkon 75 kuruş, ikinci balkon 50 kuruş 
Mevkiler numaralıdır. Biletler her gün sabahtan itibaren 

ki ede satılmaktadır. 

Makedonya İhtilal Komitesi Hala 
Faaliyette Mi Bulunuyor? 

SOFY A : 14 ( A.A) - Po
lis müdüriyetinin dün ver
diği bir tebliğde bu ayın beş 
ve altısında Kostendil ile civa
nndaki bir kaç köyde ve 
Sofyada oturan bir Makdon
yalının evinde araştırmalar 
yapıldığı ve bu araştırmalar 

neticesinde bir miktar silah 
mühimmat ve patlayıcı mad-

• 

deler ile Makedonya ihtilal 
teşkiatının bir kısım dosya
ları elde edildiği bildirilmiş
tir. 

Dosyalardaki vesikalardan 
bazısı 19 Mayısta yeni reji
min teesssüsünden sonraya 
aittir. 

Rolis bir çok tevkifat yap
mıştır. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Iran Terakki Ediyor 
Fransa Bir Kanunda Firdevsinin 

Hatırasını Kutlulamağa Hazırlanıyoı 
Paris 14 ( A.A ) - · Le De

ha gazetesi İran şairi Firdev
sinin bininci yıldönümü müna
sebetiyle yazdığı bir makalede 
şahname muharririnin yüksek 
icat kudretiyle itiraz götürmez 
bir deha göstermiş olduğunu 
kaydettikten sonra İranın mo
dem medeniyet sahasında elde 
ettiği terakkiyata işaret ede-

rek, İran, Riza Şah Pehlevi 
hazretlerinin enerjik ve nurlu 
idaresinde maddi terakkiyat 
yolunda süratle ilerlemektedir 
diyor. Gazete Fransanın bi
rinci kanunda başlıyacak olan 
bir sıra merasimle büyük İran 
şairinin hatırasını kutlulamağa 
hazırlanmakta olduğunu bildir-
mektedir. 

lngilterede Tali Oyunları 
Yeni Bir Kanun Daha Çıkarıldı 
Londra, 14 (H.R) - İnğil-

terede piyango ve tali oyunları 
tertibini menneden kanuna zeyl 
olarak yeni bir kanun daha 
çıkarılmıştır. -

Yeni kanunun hükümlerine 
göre bina dahilinde ve yalnız 
kendi mensupları arasında 

teşekküller piyango ve tali 
oyunlaarı tertip ederler. Bunun 

haricine çıkarılması ve umumi· 
leştirilmesi memnudur. Açık 
mahallerde yalnız at koşuların
da bahsı mütekabil oynanabilir. 
Köpek yarışlarında bahsı mü
tekabil senede yüz altmış dört 
müsabakayı tecavüz edemez. 
Bu adet fevkmdeki yarışlar
da da mütekabil bahis yasak 
edilmiştir. 



......... 
Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
- 302 -

Nasihatları tamamen kabul 
etti. Fakat insanlann tabii hal
lerinden olan zafa kapılarak 
sabahleyin arkadaşlarına öyle 
bir adam gördüğünü söylemedi. 
Bilakis bu kurtuluş yolunu ken
disi düşünüp bulduğunu bildirdi 
ve buradan gidilirse selamet 
yakasına muhakkak vanlaca
ğına hepsini inandırdı. 

Zaten böyle uzun bir mağara 
olduğunu binbaşı V aleryan da 
biliyordu. Hatta bir ihtililda 
Hintliler bu mağaraya sıkış
mışlar, İngilizler bunlara hiç 
bir şey yapamamışlardı. 

Elhasıl bu yeni yoldan savuş
mağa karar verildi. Akşamı da 
beklemiyerek daha gündüzden 
yola çıktılar. 

Bir kaç saat sonra mağara
nın ağzına vannıJlardı. 

Hakikaten, ihtiyarlD dediği 
gibi mağaranın ağzı çok dardı. 
etrafına mabsusi surette konul
muş büyük mermerleri hepsi 
el birliğile çıkararak hayvan
ların da girebilecekleri kadar 
bir kapı açblar. 

Bu mağara dünya yüzünde 
hakikaten bir eşi daha olmıyan 
bir şeydi. Bazı yerleri çok ge
n: ; ti. Hele tavanı yerinde olan 
üst kısmında kudretten yapıl
ın~ o kadar güzel kubbeler, 
oymalar vardı ve bunların iizer
leri o kadar çeşitli yosunlar, 
billur taşlarla süslenmişti ki 
içine bir meş'ale, bir fenerle gi
rildiği zaman her taraftan renk 
renk ziyalar aksederdi. 

Arkadaşlar, mum sandıkları
nı açıp beşer altışar mumu bir 
ağaç dalına bağlamak suretile 
nıeş'aleler yapblar. 
Mağaranın içinde su bulun

madığından su tulumlarını da 
yeniden doldurdular. 

Y aınbo, bu mağuanın içinde 
üç gün gidileceğini söylemişti. 

İhtiyat on günlük su aldılar. 
Magara iç:n 1e yörUdükleri za

man güya karanlık bir gecede 
yola çıkmışlar zannolunurdu. 
Ôyle bir geceki sabahı yoktu. 
Olsa olsa Gandah nehri tara
fındaki ağzma vannca ıııiı 
ıörebilirlerdi. 

Hem gidiyorlar hem konuşu
yorlarclı. 

Binbaşı Valeryan Hindistan 
ihtilalinde Hintlilerin bu mağa
raya nasıl sığındıklarını, bu 
suretle lngilizlere ne kadar 
fenahk ettiklerini anlatmağa 

başladı. 

Y ambo da bir çok izahatla 
bu hikayeyi uzabyordu. Bazen 
hikaye arkadaşlarm hepsini 
güldürtüyor, bazen de feci te
sirlerile tüylerini örpertiyordu. 
Mağara içinde bir konaklık 

mesafe sayılacak kadar yol 
gittiler. Akıam olduğu 
ıçm değil, dışarda bu
lunanların akıamı ve hayvan
lara yorgunluk geldiği için mo
la verdiler. 

Yürüdükleri yer gayet ince 
kumdu. Üst taraflan ise ala 
bir kubbe idi. Çadır kurmağa 
ihtiyaçları yoktu. 
Dışardakiler gibi baş uçlarında 

güneşin harei<etine bedel hep
sinin de gözleri saatlerinin 
yelkovanında idi. 

Bir iki saat dinlendikten 
altı yedi saat ta uyuduktan 
sonra sabah olup yola çıkma 

zamanının geldiğine hükum 
ile tekrar yürümiye başladelar. 

Mağaranın yolu yalnız doğ
ru bir hat üzerinden giden 
bir tünel değildi. Bazı yerler
de bir kaç yakaya doğru 
vollar açılıyordu. Buralara ge-

ı diği zaman asıJ gidilecek 

hangisi olduğunu anlamak için 
Hintliler daha evvelden bunu 
işaretlerle tayin etmişlerdi. 

İşte bu noktalara varıldığı 
zaman Y ambo elindeki meş
ale ile dıvarlan arıyor, ~ret 

hangi yolda görürse kafileyi 
oraya sevkediyordu. 

Seyahatın ikinci günü arka
daşlann neşesi azaldı. 

Öyle rutubetli ve havası ağır 
bir yerde nefes bile almak 
güçtü. Hele bir taraftan karan
lığın öte taraftan duvarları, 
tavanları teşkil eden büyük 
kayalann kasavetli görünüşü 

hepsinin bahusus Niyamanın 

çok canını sıkmaga başlamıştı. 
Ölürken de neş'elerini kay

betmek adetleri olmıyan Ah
met ağa ile Beryen mümkün 
mertebe · şakalar yapıyorlar, 

arkadaşları biraz güldürüyor
larsa da bu gülüş uzun sür
miyordu. 

Hakikaten ahret demek olan 
yeralbnda bulunduklarını dikkat 
gözüne alınca diri diri gomül
müş gibi kuvvetli bir tesir al
tında kalıyorlardı. 

Hülasa magaranın içinde tam 
üç gün yürüdüler. 

Henüz Gandah nehri tara
fındaki kapıya yaklaşbklarına 

dair hiç bir emare yoktu. 
Yolun bu kadar uzamasından 

Y ambo merak ta etmeğe baş
mıştı. Lakin bundan arkadaş
lara renk vermiyordu. 

Üçüncü konakta bu merak 
binbaşı Valeryanda da belirdi. 
Hatta o gece gözlerine uyku 
girmedi. 

Y nmbu ile hasbihale bas
ladı. 

Yolun ilerisi dah ne olduğu
nu Y ambu da kestiremiyordu. 
En ehemmiyetlisi mum ile su
yun azalmış olmasıydı. 

Eğer bu yol kendilerini bir 
sona ulaşhrmazsa nasıl döne
ceklerini düşünüyorlardı. 

Bu düşünce ile hepsinin be
nizlerinde kan kalmamağa baş
ladı. 

Acaba Y ambu aldanmıı 
mıydı? Acaba yine bir düşman 
hilesine mi uğramışlardı? 

Ö!üm tehlikesinin başladığı 
bir noktada insanın aklma her 
şey gelebilir. 

En ziyade şüphelerini arlb
ran şey, üçüncü günü yolda 
yambonun elindeki meş'aleyi 
yerdeki kum üzerine biraz 
ziyadece eğdiği zaman görü
len bir ayak izi idi. 

Bu iz gayet tazeydi. kendi
lerinden evvel buradan mutlaka 
bir adam geçtiğine delalet edi
yordu. 

Ferit, burada şu sözleri söy
ledi: 

- İnsan ayağı uğramıyan 
bir yerdeki izler yüz sene bile 
kalsalar bozulmaz. 

Ancak bu bir teselli idi. 
-18-

Ferit, başkalarına verdiği 
teselliyi kendisi kabul etmedi. 

Olanca dikkatile iıleri tet
kik etmeğe başladı. 

Bu izler bir değil iki idi. 
Çünkü bazı yerde birbirinden 
farklı iki insan ayağı gösteri
yordu. 

Acaba bunlar biri önde biri 
arkada giden ve birbirlerinin 
izlerini çiğneyen iki kişiye mi 
aitti?. Yoksa yalnız bir adam 
mahsusan böyle bir ustalık mı 
kullanmıştı? 

Herkes uykuya vardığı za-
man Ferit, yalnız başına ve 
ışıksız olarak yolun ilerisine 
doğru yürümeğe başladı. 

- Sonu Var -

Yenı Aaar 

T~n~~~I ~i~ran Adam 

Hipnotizmacı Lev 
----------------------------1 ... ----------------------------

Ma tus ka Gibi Bir Medyumla 
Dünyayı Uçurabilirim, 

Budaheşte 10 (ikinci Teşrin) 1 kolaylaştırmaktadır. Dünkü cel-

Demiş ... 
- Bu sabah ilk defa olarak sede aynen şunu söyliyordu: 
kandırıcı delilleri teşkil eden "Dünden beri benim için her 
suç alatlan, lağım borular,, şey sarahat kazandı. Zira dün 
paslanmış ray parçalan mah- Troçkinin diğer adı Leo oldu-
kemeye getirilerek masa üze- gunu öğrendim. Bana suikast-
rine konuldu. Dini münakaşa- larımda ilham veren onun ru-
lardan davanın esasına girmek hudur.11 

kabil olamıyordu. Bu celsede Bu suretle yeniden ıııetafi-
muhakemenin asıl safhasına zik muhakemata geçmiş bulu-
geçi!eceği anlaşılıyordu, Bia nuyorduk. Leonun etten ke-
T orbagy' de 22 kişinin ölümüne mikten bir adam mı, bir haya-
sebebiyet veren cani, gözleri let mi, bazen de kadm kiya-
önünde s~rilduran enkaza, fa- fetine bürünen bir varlık mı 
ciayı temsıl eden fotoğraflar olduğunu ogrenmeğe arhk 
kadar ehemmiyet vermiyor, lüzum yoktur. 
hatta bunları sadık bir zevkle Matuskanın Avusturyada is-
seyrediyordu, ticvabındaki ifadesi okunurken 

Şahltler Din~enecek samiin arasında kendilerini 
Suçlulun isticvabı bitti. Mü- l\Iatuska zaptedemiyerek gülenler vardı. 

dafaa vekili son saatta dtnlen- rafında bir çok hikayeler uy- Matuska diyordu ki: 
mesl. ı·cap eden şahitlerı'n lıs' _ durulmuştur. Kisin, mektep sı- b b' b' d . . . 

b k enim gi ı ıra am•.n ısmını 
tesini hazırladı. Matuskanın ralarında iken Matuskayı o -

taşımak şerefine nail olan ka-
on beş vaşındaki kızının din- kabazlıklarının tesiri elbnda h nma layik olduğu ayab sağ-
lenmesini istedi. Şimdi bir ma- bulundurdugw u biliniyordu. Harp 

b t d. d·ım· la b lamlıyacak olan geliri temin nas ra ev ı e 1 ış 0 n u ten sonra da cani ile münase-
kız, babasının cinayetlerinden ederseniz, Macarca, Almanca, 
çok zaman evvel da nasıl me- beti bilinmiyordu. Bu bakımdan İngilizce, Fransızca dillerinde 
galoman olduğunu anlatacakbr. yukarda mevzuubahs edilen şe- yarımşar saatlık birer nutuk 
Reis pek haklı olarak bu şahi- hadet ehemmiyetlidir. Şahit söylemekliğime müsaade eder-
din dinlenmesini reddetti. Ay- Matuskanın Leo adını verdiği seniz doğruyu söyliyeceğım. Bu 
nı zamanda suçlunun iki ses Kisle kahvede görüştüğünü ve son ikinci dili, yani İnğilizce 
arrsındaki farkı anlamavacak Kisin ağzından şu sözleri duy- ve Fransızca bilmedığime göre 
derecede şuurunda bozukluk duğunu yeminle temin etmek- bu dilleri öğrenmekliğime vakıt 
olduğunu iddia eden bir mus:- tedir: bırakmanız lazımdır.,, 
ki profesörünün de dinlenme- "Bu Matuska o kadar eyi 
sini kabul etmedi. Yalnız Bu- bir medyumdur ki ben bu Tıpkı ölüme mahkum olan 

bir adamın son dakikada Çince 
dapeşte kahvelerinden birinde adam vasıtası ile, istesem, 
Mataskanın Leo denilen şahıs- dünyayı uçurturum.,, 
la konuştuğunu gören şahidin Bu şehadet iddia makamının 
ifadesi alınacakhr. Bu şahidin . bugüne kadar ileri sürdüğü 
ifadesi ehemmiyeti haizdir: Zi- noktai nazan sarsabilecek ma-
ra caninin hangi eller tarafın- hiyettedir. Caninin bazen bir 
dan tahrik edildiğiğini meyda- hırsız olduğu iddia edildi. 
na koyacaktır. Halbuki kurbanları üzerin-

.Şurası muhakkaktır ki, Ma- den bir santim bile almadığı 
tuskanın hayalileştirmeğe çalış- anlaşıldı. 
tığı Leo yanında, kemikten, et- Bazen de komünistlerin ale-
ten gerçek bir leo vardır. Bu ti alduğu iddia edildi. Halbuki 
adam Jean Kis namını taşıyan fikirlerinde komünizme kaçan 
Transilvanyalı hokkabazdır. Bu- en küçük bir işaret görülmedi. 
dapeştede tanınmışbr. Şurası muhakkak ki Matuska 

Fakat Jan kis öleli iki yıl · avukatının vazifesini ağırlaştir-
olmuştur. Bu adaının ölümü et- makta, bilakis reisin vazifesini 

öğrenmek isterim dem~si gibi .. 
Matuska celse başlamadan 

evvel davasından bahseden 
gazetelerin isimlerini, dünyanın 
dört tarafından gelen muhabir
lerin sayısını muhafızlanndan 
öğrenmiştir. Bugün gülerek 
söyleniyordu: 

- Muvaffak oldum ... Muvaf
fak oldum... İsmim bütUn dün
yaya yayıldı. Meşhur oldum. 

Artık kendisini bekliyen hük
mün bir çılgın cani naıarında 
ne ehemmiyeti vardır. O kor
kunç ihtırasının şahikasina çık
mış bulunmıyor mu? .. 

Fransada Borsa Haberleri 
Radikallerin Gurup 

Reisi Değişti 
Paris 14 ( H. R.) - Radi

kal Sosyalist fırkası Parlamen

to grubu Mösyö İvan Delboı'u 
31 muhalif reye karşı 63 reyle 

Kamil Sotan yerine fırka grubu 

reisliğine seçmiştir. Bu intihap 
Mösyö Herriot'un dostlarının 

galebesidir. 
Paris 14 ( H. R) - Mare-

şal Petain harp yüksek şurası
na ve milli müdafaanın ihtiyaç
larını tayine memur komiteye 
iza .seçilmiştir. 

Paris 14 ( A.A) - Meclis 

M. Lorant Eynak ile radikal 
fırkası Parlamento grubu reisi 

Delbo.s Baretynin takririni ka
bul ederek hük4mete 423 rey
le itimat etmiştir. 

Sabık Sefir 
Muhakeme Edilecek 
Viyana, 14 (H.R) - Tem

muz ihtilalinde milliyetçi sosya
listlere yardım etmekle suçlu 
bulunan Avusturyanın sabık 

Roma sefiri Bintelen'nin hasta
lığı iyileşmiye yüz tutmuştur. 

Yalnız sağ kolunda felç vardır. 
Bintelenin isticvabı dün ikmal 
edilerek müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. Sabık sefirin ihaneti 
aliye ile muhakeme edileceği 

muhakkak sayılıyor. 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Çu •. 
134 
117 
36 
32 
29 
15 
10 
5 

378 

Çu. 
506 
72 
50 
36 

uzum 
Alıcı Fiat 

S Süleyman 10 
H Z Ahmet 11 50 
Alyoti Bira. 12 
Ş Riza Halef 12 50 
Koo ittihat 14 12 
M ve H Cc. 11 25 
Beşikçi 17 50 
S Galemidi 12 
YEK ÜN 

incir 

16 50 
13 75 
11 
13 
15 
12 70 
17 50 
ıs 

Alıcı Fiat 
Cevahirci bi 4 25 4 37 
Trifonidis D 6 50 10 
Ş Riza Halef 9 25 1 O 
P Paci 7 7 

21 S Emin 
20 B Franko 

705 YEKUN 

12 12 
8 8 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

2175 Buğday 3 50 4 20 

520 Arpa 3 18 3 25 
78 Fasulye 7 25 7 25 

24 Kumdarı 4 50 4 75 
2 Mercimek 6 6 

52 Mısır 3 50 3 50 
4 Akdan 3 3 

80 Yulaf 4 12 4 12 
400 P çeğirdeği 2· 30 2 30 
258 K palamut 420 430 
90 Bal Pamuk 43 44 

Ingilterenin Ticareti 1 Almanya Fakirleşmiş 
Londra, 14 (H.R) - Son ay Berlin, 14 ( H. R) - Alman 

zarfında İngiliz ithalatının 69 maliye nazırı Ekslaşapel' de irat 

milyon ve ihracatının 31 milyon ettiği bir nutukta Versay mu-

İnğiliz lirasina baliğ olduğu ahedesi yüzünden dünyanın en 

tesbit olunmuştur. Bu rakamlar kuvvetli sanayi memleketi olan 

İngilterede büyük memuniyet Almanyanın iptidai maddeler 

uyandırmıştır. Zira umumi buh- ve sermaye bakımından en fa-
ranın başladığı tarihten sonra kir memleket haline geldiğini 

ve bilhassa son üç sene zar

fında iıhalit ve ihracat hiç bir 
ay bu rakamı bulamamıştı. 

Mısır Kabinesi· 
Kahire, 14 (A.A) - Nesim 

paşanın fırka harici bir kabine 
yapması beklenivor. 

söylemiştir. Nazır şunları ilave 
etmiştir: " Almanya ithalatını 

azaltarak ihracatını genişlet
meğe mecburdur. Bir taraftan 

Alman emteasını reddederken 
diier taraftan borçlarımızı öde
mekliğimizi istemek bir saç
madır. ,, 

Tebrikler ...... 
Sovyet İhtilali
nin Yıldönümü 
Münasebetile 

Ankara, 13 (A.A) - Sovyct 
ihtilalinin yıldönümü münase
betile reisicumhur HL ile M. 
Kalenin ve başvekil İsmet Pf. 
ile M. Molotof arasında atideki 
telgraflar teati olunmuştur: 

Sovyet Sosyalist cumhuri
yetleri birliği merkezi icra ko
mitesi reisi M. Kalenin, 

Moskova 
Birinci Teşrin ihtilalinin yıl

dönümü münasebatile harareti 
tebriklerimi ve şahsı saadetiniz 
ve do~t birlik memleketlerinia 
refahı hakkındaki samimi di
leklerimi bildirmekle çok balı-
ti yarım. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Reisicumhuru Gui 

Mustafa Kemal Hz. 
Ankara 

Birinci Teşrin ihtililinin yıl
dönümü münasebetile sevimli 
tebriklerinizden dolayı samimi 
teşekkürlerimin kabnlünü rica 
ederim. Zatı devletlerinizin sa
adeti ve dost Türk milletinin 
ve cumhuriyetinin refah ve 
muvaffakıyeti hakkındaki en iyi 
temennilerimi arzeylerim. 

Kalen in 
Halk komiserleri meclisi 

reisi M. Molotof 
Moskova 

Sovyet birliğinin dost mil
letleri birinci teşrin ihtilalinin 
yıldönümünü kutluladıkları ba 
büyük günde cumhuriyet hü
kümetinin ve kendimin dostça 
tebriklerimizi bildirmekle bah
tiyarım . V c Sovyet Sosyalist 
cumhuriyetleri birliğinin refahı 
hakkındaki samimi dilekleri
mixin kabulünü rica e,lerim. 

İsmet 
Başvekil İsmet pa~a Hz.ne 

Ankara 
Birinci te~rin ihtilalinin yıl

dönümü münasebeti.le sevimi 
dileklerinizden dolayı dcria 
minnettarlığımın kabulünü Cum• 
huriyet hükumetinizden ve zab 

devletinizden halk komiserleri 
meclisi namına rica ederim. 

dost büyük Türk milletinin 

saadet ve refahı yolundaki ca 
eyi dileklerimi kabul buyurunuL 

Molotof 

Hilaliahmer'in 
Duyguları 
Hilaliahmer riyasetinden "1-

dığımıı: bir mektupta, Hilallala 

mer haftası münesebetile; El· 
hamra sinemasında Cemiyet 
menfaatine verilen müsamerede, 
geceli gündüzlü azami gayret 
ve mesai sarfederek gerek mü
samerenin tertibinde ve gerek 
rol almak suretile o müstesna 
geceyi yaşatan Mme ve Mllea 
English, Mme Aliberti, Sarba
ra, Mulliniş G. Giras, Ethel 
VVhitall, Edna Girout, G, 
Shavv, Grace Lafontaine Ghi
ristine Giudici, G. Summe, Jo
an Lafontaine, Jau Shavv, Me
lahat Hanım, Bestekar Muhli.t 
Sabah ettin bey, Mary Giraud, 
Salepçizade Mehmet bey, M. 
Galenga Marie de Gramer, 
Faik bey, Salahettin bey, Peg
gy Arbuckle, Pressen, Peggy 
VVhittal, Rodi Mr. Rozaltı, 

Yvanne Ballini'ye koro:ia va
zife alan ğenç mekteplilere Ce
miyetin minnet ve şükranı bil
dirilmektedir. -Mançukoda Petrol 

inhisarı 

Şanghay 14 (A.A) - Hsing 
kingden gelen telgraflara göre 
Mançuko hükumeti ketrol mo• 
nopolu yapıldığını resmen ilaa 
etmistir. 
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Taş, Toprak Beygirimin Bacakları Arasından Gökte Rüzgara 
Tutulmuş Bir Kara Bulut Gibi Kaçıyordu 

Baban geri döndü: 
- Anaları idi, kokumuzu 

aldı, peşimizden geliyor, dedi. 
Olduğumuz yerde durduk 

bekledik. Gecenin içinden ho
murdana homurdana saga sola 
sallanarak yerleri koklıyan ka
fasını yıldızlara kaldırıp böğü

ren kocaman bir boz Ayının 

yaklaştığını gördük. Ayıların 

pehlivanı idi bu .. 
Anaları~ bahadıriydi. Kana, 

:>lüme susamıştı bu gelen .. 
Baban: 
- Sen yavrııları eyi kolla 

.ıen şunun işini bitirivereyim, 
dedi bana ve belinden hançe
rini sıyırdı. Karşıda Ayının 

gözleri, yanında babanın han
çeri parlıyardu. Hayvan yaklaş
tıkça yaklaştı. Yavruları dur
maz oldular. Öyle debeleniyor, 
analarına atılmak istiyorlardı ki 
halbuki onun memelerine bir 
daha sarılamıyacaklardı, bilir
dim.Hüseyinin hançeri bu azgın 
Ayının karnını beş dakikada 
deşer, elleri çenelerini birbirin
den ayırırdı. 

- Beyim, dedim babana.Bu 
gelen anadır, yavrularını ister, 
yavrıılar analarına kavuşmak 

için can atarlar. Bırakalım şun
ları kavuşsunlar birbirlerine ya
zıktır ... Senin de oğlunu, Ca
ferini elinden alırlarsa ne ol
mazsın,, 

Kutlu şöyle bir yüzüme baktı. 
Çatık kaşlarının düğümünü çö
züverdi. 

- Haklısın dedi bana. Hak
lısın amma kim olursa olsun, 
ne olursa olsun, ister in, ister 
cin, ister hayvan. Biz düşmanı 
karşımızdan kaçırmayız. 

Hançerini attı yere ve gelen 
Ayının üstüne bir pehlivan sal
dırır gibi hiç bir silahsız sal
dırdı. Hey Caferim hey, gör
meliydin bir .... 
Ormanın içinde babanla Ayı 

iki insan gibi birbirine salmıştı. 
Ayı ayağa kalkmıştı. 

Boyu babanın boyundan uzun 
eni enliydi. Homurdanır, böğü· 
rür, tüylü bedenini babanın üs
tüne ağır post gibi yıkmak is
terdi. Kutlu Hüseyinin başından 
Kefyesi uçmuştu. 

Maşlah parça parça idi .. Ayı 
bir hamle etti. Baban yuvar
landı yere... Bu onun ilk sırtı 

yere gelişiydi. Görmemek için 
gö:ı:lerimi kapadım. Utançtan 
kan bastı yüzümü, ağlar gibi 
oldum ... 

- Babamı yendi mi Ayı? 
Cafer, gözleri yanarak Ta

vabile dövecek gibi bakıyordu: 
- Babamın sırtını yere ge

tirdi mi? 
- Tavabil gülüınsiyerek Ca

ferin kızarmış yüzüne baktı: 

- Ben de öyle sandıydım 
amma, gözlerimi açınca, babanı 
kıllı hayvanın karnına dizlerini 
basmış, kocaman kafasını bir 
topuz gibi yere vurur gördüm. 
Ayı daldan düşmüş bir çacuk 
gibi inliyordu. İnilti kesildi ... 
Baban parmaklarını Ayının 
göğsündeki tüylere soktu. 

- Ölmedi, yüreği atıyor, 
sersemledi yalnız.. Dedi... 

Yavrularını baygın anaları
nın yanına bıraktı .. Cörmeliydin 
bir hele... Memelere bir srldı
nı ettiler... Burunları ananın 
b~deııiııe, Ki.be tatma yil:ı all· 

ren hacı gibi kokluyordu. Ba
ban Kefyesini sardı. kan
lanmış maşlahını aldı sırtına 

atladı Atın, dört nala sürdük 
begirleri. 

Tavabil birdenbire gene sus
muştu. Cafer üstünden Kalyon
lar geçmiş durgun bir deniz 
gibi yol yol olan ovalara baktı. 

- Bana öteki işi anlat.. O 
iş nasıl oldu, dedi .. 

Kutlu Hüseyinin At uşağı, 
Caferin lalası, hangi işi anlat
mak lazımgeldiğini anlamıştı. 

Ak sakalım göğsünden kal
dırmadan anlattı. 

- Sen dört yaşındaydın. 
- Demek on dört sene 

evvel. 
- On dört ııene evvel gene 

avlanmağa çıkmıştı baban .. 
- Sen de yanımda.. Muşar 

dağının avı boldur .. 
- Başka Muşar dağı yok ki 

oğul elbet bu Muşar dağının, 
bu ormanların Tilkisi, Tilkilerin 
en makbulü, en kurnazıdır.Ça
kallannın gözü, hiç bir yerde 
geceleri burada olduğu gibi 
ışıldamazlar. Ay ışığında orma
nın gözü gibi bakarlar.. Süğ
lünlerin en yağlısını burada bu
lursun. Muşann Kartalına her 
babayiğit ok ulaştıramaz oğul. 

- Babam en çok hangi avı 
severdi? 

- Sivri Kayanın tepes nde 
karşıdan şeytanın veledi gibi 
duran Karacayı bir atışta de
virmeği, bayırlardan dört nala 
ala Geyik kovalamayı .. 

- Ben de severim ela Ge-
yik kovalamayı T avabil,. 

- Sevme oğul.. 
- Neden? 
Tavabil cevap nermedi. Yu

varlak gözleri uzamıştı. Kıza
ran göklere doğru alabildiğine 
kaçan muazzam bir ela Geyiğin 
hayalatına korku, hüzün ve 
hayretle dalmış gibiydi:. 

- Ela Geyik kovalamağı 
sevme oğul... Tekin değildir 
o hayvan .. Babanı Azrailin ku
cağına götüren odur. 

- Ela Geyik mi? 
- Ela Geyik., Muşar da-

ğında avlanıyorduk. Babanın 
bir keyfi vardı,at üstününde bir 
keyfi vardı sorma gitsin. Göz
leri Şahin gibi keskindi. Atı 
dör nala sürerken Kefyesi 
hayvan yelesi gibi uçardı sır
tından.. ikindiye doğru gemleri 
nah burada kastı. Ben atladım 
aşağı terkilerdeki Heybeyi yık· 
bm yere.. Neler yoktu, neler. 
Renk renk, boy boy kuşların 
envaı, hele sol kanadının altına 
saplanan okun üstüne yatıp onu 
gitgide daha kanlı kıvrık ga
gasını su içmek ister gibi açıp 
kapıyan, yaralı bir Şahinin de
belenerek can verişi gözümün 
önünden gitınez hala... Daha 
yeni ölmüş bir Karacanın koyu 
kumral parlak tüylü sırtı üs
tünde kulakları biçare kollar 
gibi yanlanna sarkmış Tavşan· 
lar yatıyordu. 

Baban, demin ıenin durdu
ğun yerde Atını şahlatarak da
ğı.o tepelerine, ormanlarına yay· 
lalarına, na şu aşağıda karşıda 
yayılan ovalara bakıyordu. Ben 
yerde avları destelemek, bağ
lamakla uğraşıyordum. 

Birden: 
Tavabill Şu kup yamaca 

bak, diye seslendi. 
Başımı kaldırıp baktım, karşı 

yamaçta, kırmızı kayaların üs
tünde bir Ela Geyik duruyordu. 
Ardında ikindi güneşile türunç
laşan gök yüzünün perdesinden 
başka bir şey yoktu. Ela Ge
yik bu perdenin önünde, narin 
yaplı gövdesi, uzun çatallı 
boynuzlariyle yelkenlerini indir
miş bir gemi gibiydi. Ben öyle 
gemileri Basraya gittiğimde 
görmüştüm. 

Baban Kutlu Hüseyin Atın 
başını Geyikten yana çevirdi. 
Beygir de kıılakları dikti. Bu
rün delikleti açılıp kapanmağa 
başladı. Hayvan hedefi gör
müştü. Yerinde duramıyordu. 

- Atla beygire gel peşim
den diye haykırdı baban bana 
ve dolu dizgin saldırdı ileri. 

Ela Geyiğin dikildiği şu kar
şiki yamaça ulaşmak için, or
mana giren patikadan sola sap
mak oradan bayır aşağı inmek 
lazımdır. Kutlu önde, ben ar
kada bayırdan tepe üstü dikine 
koyuverdik beygirleri. Bu ne 
gidişti anam hey bu ne gidişti. 

Taş, toprak beygirimin ba
cakları arasından gökte rüzgara 
tutulmuş kara bulut gibi kaçı
yordu. Göz açıp kapayıncaya 
kadar bayın indik. 

- Dereye vardınız, bilirim 
o dereyi... Geçen yıl ben de 
oraya indimdi. 

Cafer dayanamamış, Tava
bilin sözünü yanda kesmişti. 

İhtiyar tuhaf bir gülüşle gü
lümsedi ve devam etti: 

- Ha.,. O dere işte.. Der
ken aynı hızla karşı yamacı 
tırmanmağa başladık. Eli Ge
yik daha bizim geldiğimizi 
görmemişti. Ağır boynuzlu ka
fasını taçlı bir Sultan gibi ku
rumlu kurumlu sağa sola çe
viriyordu. Sanki biz gitıniyor· 
duk ta, tepedeki kırmızı kaya
lar bizim üstümüze geliyordu. 
Bu yaşa geldim, tepe yukarı 
böyle At sür .:ıüğüm bir daha 
ne oldu ne de olacak ... 

- Ne de olacak deme! 
Olur .. , 

Tavabil, Caferin bu sitemini 
anlamamış göründü: 

- Baban, Kutlunun beygiri 
Geyğin kokosunu aldı! Kişnedi. 
Geyik te avcının kokusunu al
mıştı artık. Boynuzlarını şöyle 

bir diker gibi oldu. Sanki, 
sonra alabildiğine verdi kendin 
kayalardan aşağı, tuttu ovanın 
yolunu .. 

Onunla bizim aramızda iki 
ok abmı yol vardı. Düştük pe
şine baban dayanamadı. u Ya 
Allah ,, dedi, beygirinin ku
lakları arasından, Geyiğin boy
nuzları arasına nışan alıp saldı 
birinci oku. Geyiğin yarım ok 
abmlik gerisinden ince bir toz 
yükseldi yukarı. 

Beygirleri ha bire mahmuz
liyorduk. Ara yerde yol kısa· 
lıyordu gitgide .. . 

Ovaya indik ... Nah şu kar-
şıda gördüğün ağaçlığın ya
nından sola saptık. Baban bir
biri ardından yayı gerip oklan 
salıyor, fakat hikmeti Huda hiç 
biri Geyiğe deimiyordu. Atla
nn boynu köpük içinde kal
IDlfb. Ben babana yetifeyim 
diye, bey;irilDİlı boYJıUD• yat· 
tmı. Çakardım ly._..j. lıula· -

Son Dakika: 
Fı ka Grubu Topland 
Başvekil Paşa intihabın Kışta 
Yapılması Lüzumundan Bahsetti 

Ankara 14 ( A.A ) - C. H. F Grubu idare heyeti reisliğinden : 
C. H. F. Grubu Cemil beyin reisliğinde toplanmış ve İsmet Paşa söz alarak B. M. Meclisinin 

normal seyriyle 1935 yazında yeniden intihabı yapılmak, teşkilatı esasiye icabından olduğunu ha
tırlattıktan sonra beynelmilel siyaset alemi hadiseler ve ihtimallerile meşbu olduğundan yeni mec
lis ıntıhabı için yaz mevsimini beklemiyerek kışın intihabatın icra ve ikmaliyle C. H. F. ve hü
kümetinin mustakir vaziyetinin milletin arasiyle yeniden meydana çıkarılması memleket için fayda· 
lı olacağım izah eylemiştir. 

Fırka grubu intihabatın yenilenmesi için atideki kararı vermiştir : 
B. M. M. nin intihabatı yenilemesi ve bu keyfiyatin büyük meclise arz ve teklifı zamanının 

fırka reisliğine bırakılması kabul edilmiştir. 

Balkan Konseyinde Bulgarlara 
Mahreç Verilmesi Görüşülmemiştir 
İstanbul, 14 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: Yunan Hariciye nazın M. Maksimos beyanatta 

bıılunmuş Ankarada hariciye nazırlarının akdettikleri Balkan konseyinde Bulgaristan• Adalar 1 

denizinde mahreç verilmesi meselesinin görüşüldüğü haberini tekzip etmiştir. 
İstanbııl, 14 (Hususi) - Lağvedilen muhtelit mübadele komisyonu nezdindeki Yunan mürahhası 

heyeti yarın memleketimizden ayrılıyor. 

• 
Ankarada Yunanistan ile Gümrük 1 
ittihadı Meselesi De Görüşüldü . 

İstanbul, 14 (Hususi) - Yunan milli iktısat nazırı gazetecilere mühim beyanatta bulundu. Ez·~ 
cümle dedi ki: "Tiraret anlaşmamızın bariz noktası iki memleket arasmdr mesai ortaklığı vücuda 1 
getirilmesi için sami~i bir arzu gösterilmesidir. Ankara temaslarında gümrük ittihadı meselesini .J 
de gözden geçirdik. lktısadi münasebatın yakında kolaylıkla inkişaf edeceğini umuyorum. Bu l 
muahede ileride geniş bir teşriki mesaiye esas olacaktır. M. Pesmezoğlu yann sabah Pireye ' 
hareket edecektir. 

· ltalya M. Lavalı Bekliyor .•. 
Roma, 14 (H.R) - İtalyan siyasi mahafili Fransız Başvekili M. Lavalın Roma seyahatını ha· 

zırlamak için müşarunileyh ile Fransanın Roma sefiri M. De Şambrön arasındrki görüşmeleri 
memnuniyetle takıp ediyor. M. De Şabrön Romaya yeni talimat ile dönecektir. Fransa - İtalya 
arasında yakınlık tesisi İtalya - Yugoslavya münasebatının islahına bağlı olduğu hakkındaki neş· ı 
rıyat münasebetile deniliyor ki: 

" İtalya - Yugoslavya mükareneti Fransanın müdahalesi olmadan iki hükümet arasında doğ• 

Epi;· H~d~dunda Vahim Hadiseler l 
İSTANBUL : 14 (Hususi ) - Şimali Epirde toplanan gönüllü kıtalanmn Arnavutluk hududunu ı 

geçmek için hazırlandıklan, bunun üzerine hudut muhafız kıtalarının takviye edildiği Atinadan 
bildiriliyor, Yunanistanda mitingler devam etınektedir. 

w Bir Muhtar ı T rabzonda 
Agırcezada Muhake-

Fındık Fiatları me Ediliyor 
Değirmendere köy sandığın- Trabzon, 14 (A.A}-- Fındık 

dan ihtilas suretile yüz seksen fiatlan yükselmiye başlamıştır. 
lirayı zimmetine geçirmekle Dün akşam borsada 44,5 ku-
maznun muhtar Yusuf Ziya ruşa kadar altı vagon iç fındık 
efendinin muhakemesine dün ve 21 on paraya kadar da 
ağırcezada başlanmıştır. 24,000 kilo kabuklu fındık bu 

Mumaileyh, suçu olmadığını, ay içinde teslim edilmek üzere 
bu tahkikatın iftira ve tertip satılmıştır. Alım satımlar çok 
eseri olduğunu söylemiştir. Şa- istekli olmuştur. 
hit olarak dinlenen nahiye mü- Bu sabah borsada 44.5 ku-
dürü Kevni bey tahkikat üze- ruştan yarım vagon iç fındık 

rine yaptığı tetkikat neticesin- 21 kuruş otuz paradan 15000 
de muhtarın elini işten çektir· kilo kabukln fındık satılmıştır. 
diğini ve yüz seksen lira ka- Gerek iç ve gerek kabuklu 

fındık üzerine talep fa:ı:la isede dar zimmeti tesbit edildiğini, 
suçlunun köy halkına salgın i~ satıcılan 22,5 kuruş istedik· 
suretile tevzi ettiği bir çok )erinden sabah borsası sakin 
parayı defterin masraf kısmın· geçmiştir. Bununla beraber fi. 
da gösterdiği halde varidat atların daha yükselmesi ihtimali 
kısmına kaydetmediğini söyle- mevcut ve mahsüstür. Arkada 
ıniştir. kalan fındık mevcudu çok azdır. 

Diğer ıahitler Mehmet, Ha- Ellnden BıçaAı Alındı 
san, Yusuf ve Mümin efendiler Karşıyakada Bostanlıda Ba-
de dinlenmiş ve gelmiyen ıa- lıkçı Hüseyin oğlu Eşrefin llze-
hitlerin celbi için muhakeme rinde bir bıçak bulunmuş ve 
başka bir güne bırakılmıştır. zabıtaca müsadere edilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dım hayvanın-göğsnü dürtıneğe, çadır tepeleri beliriyordu.Geyik 
ne gezer! Babanın Atına ulaş· bu gözükenlerden yana senir-
mak ne mümkllnl. En önde Ela tiyor, baban da pqini bırak-
Geyik, ardında Kutlu Hüseyin, mıyordu. Çadır tepeleri gitgide 
peşinde ben, ovayı tozu dumana yükseldi.Derken,gllnefin ıııklan 
katıyorduk. Na şu yanda gör· çadır tepeleri renk, renk bay-
düğün tepeyi aşınca, uzaktan, raklar arasında san san Altın 
yer altından geliyormuş gibi gibi bir şeyler panldamağa 
gllıııblirtlller, ujultular lıitil· başladı. yaklqbkç bu panldı-
mcie bqladı. Bu Haı.r ne ola yan ıeyin kocaman bir Haç 
ki, diye dlFhmete •alut kal· oldujıuıu aııladım. 
.. eh da pll•na• _ ıapraldar - SMa rııt -=-

Adliyede: ----1-lkiçeşmelik Yangını 
ŞahlUerln Zorla Oetlrll
meslne Karar Verlldl 
İkiçeşmelikte büyük veküçük 

Yıldız otelleri ile bir bakkal 
ve bir eczanenin yanmasına 
sebebiyet vermekle mamun 
Hasan Fehmi, Hilmi ve Fehmi 
efendilerin muhakemelerine dün 
ağıreezada devam edilecekti. 
Hukuku amme sıfatlle mahke
meye çağınlmış olan Ekrem 
nfendi gelmemişti. Zorla çağı 
rılmasına karar verilerek muha
keme başka güne bırakılmıştır. 

Eli Titriyormuş 
Bu Vaziyette SllAh 

Atılamaz mı? 

Menemen kazasında Mahmu
du tabanca kurşunile öldürmek
ten suçlu Mahmut oğlu Şikirin 
muhakemesine dün ağırce:ıada 

devam edilmiştir. 
Geçen celsede maznunun ve· 

kili tabanca ile nışan atacak 
olsa bile elinin fazla titremesi 
yüzünden nışan aldığı yere isa
bet ettirmesine imkan bulun· 
madığını, mllekkilinin memle
ket hastanesi heyeti sıhhiye

since muayenesini istemişti. 
Buna dair hastane başhekim
liğinden gelen rapor dünkü 
celsede okunmuştur. 

Raporda suçlunun elinin tit
rediği tasdik edilmekte fakat 
Keyfimettefak atacaiı yere iıa
bet edeceii bildirilmekte idi. 
Maktulün vereaesine tebligat 
yapılmuı için muhakeme başb 
pe bıralalımttır. 
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Dünya Cidden Çok Küçüldü ... 
Melburn Hava Kahramanlarını Nasıl Karşıladı? 

''Köpek BaI~kla~i .... ıı·e ... Dülü .... Oıa·~··rtmo·~· .. oe~iiiii·ae····KüClürffiilŞ .. Bir Fırtına 
Vardı. Motörlerimizden Biri Durmuştu, ölümle Karşılaşmış Bulunuyorduk,, 

T arihi.;· .. ··E~······süy'ü'k ...... Hi'~a······y~~i·Şi~a ....... Gi;~~·· .. ··t~yy.ire~if;ie~··· .. lii'ii;~sları 
Melburn (İlk Teşrin) - Scot

t'la B!ack'ın Melburna varışla
rında burada idim. Sağnaklı 

yağmur altında, 50 bin kişi 
hava kahramanlarını bekliyor
du. Tayyare istasyonunun fazla 
yağmurla kabaran toprakları 

balçık haline gelmiştı. Halk 
çamurlar içinde, kalplerinin he
yecanını dinliyerek bekliyordu. 
En büyük zaferler yaratan bir 
kumandan ancak böyle bekle
nebilirdi. 

Oparlörler fasılasız çalışıyor, 
bu muazzam seferin son tafsi
latını veriyorlardı. Gözler ufuk
ta .• Kalpler tasalı idi. Bekle
nen kahramanlar daha görül
memişti. Son haberler İngiliz 
tayyaresinin motörlerinden bi
rindeki anzadan bahsediyordu. 
Nidenhall tayyare istasyonunu 
kaplıyan insanların içini ayni 
endişe, ayni istirap kemir
mekte idi: Ya Avusturalyanın 
sokulmak bile kabil olmıyan 
vahşi ormanlan arasında yere 
inmeğe mecbur kalmışlarsa ..• 
Öldükleri gündü. 

Geç kaldılar ... 
Kazaya mı uğradılar? .. 
Halkın endişesi artıyordu. 
Ansızın hudutsuz benziyen 

sahada seıler durdu.... Nefes
ler yavaşladı .. , Kulaklar derin
den derine gelen motör sesle
rini dinlemeğe koyuldu. Uzakta 
beliren siyah bir nokta, büyüye 
b·;·iiye yaklaşıyordu. Bir kaç 
ı: •• ;e içinde, gökyüzünü bol 

Preııs Dogal tayyarecilerle 

ziyaya kavuşturan bir yıldız 

gibi Komet'i tanımak kabil 
oldu. Halk arasında sevinç 
sesleri yükseldi. Kızıl monop
lan, iki kuvvetli motörünün 
heybetli gürültüsü içinde saha 
üzerinde tur yaptı. Sonra mağ
rur bir kartal gibi kondu. Tay
yareciler, bir saniye içinde et
raflarını alan insan seli arasın
da kaldılar. Bu coşkun selin 
takdir ve hayranlık sesleri 
yükseldikçe Scott ve Blac 
tehessümlerile halkı kucaklı

yorlardı. Polis büyük zorlukla 
tehacümün önüne geçebildi, 
Buna rağmen bir çok genç 
kızlar kalabalığı yararak iki 
hava kahramanını kucaklamak, 
öpmek fırsatını kaçırmadılar. 

Çok Yorgundular 
İlkin Scott kendini gösterdi. 

Üç günlük sakalı oldukça bü
yümüştü. Yüzünde yorgunluğu
nun izleri görülüyordu. Blac 
daha mütebessim bir çehreyle 
göründü. En büyük tehlikeleri 
atlatan insanların belirli belirsiz 
tebessümü. 1wusturalya tayya
recilerinden Joan Batten serin 
bira bardaklarını uzattı. -çok 
susamış olacaklar ki, bir ne
feste içtiler. Ansızın Scottun 

elleri yanına düştü. Gözleri 
kapandı. Uyumakta olduğu gö
rülüyordu. Black' a seyahatleri 
hakkında bir çok şeyler so
ruldu. Fakat hiç bir şey duy
mıyordu. Motörün haşin gürül
tüsünden sağır olmuşlardı. An
cak devamlı bir dinlenceden 
sonra normal vaziyetlerini bu
lacaklardı. 

Dinlendikten Sınıra 
İki arkadaş bir kaç saat uy

kudan, banyolarını aldıkt:m 

sonra kendilerine gelebildiler. 
Scott sorulanlara ancak işidile

bilen bir sesle cevap veriyo?du. 
- Müthişti... Müthiş .. . Si

nirleri bitiren hır seyahattı. 
Sonra arkadaşı Black'a dö

nerek ilave etti: 
- Zav:ı!!ı do~tum .. Seyahı:· 

tunızın son ikinci merhalesinde 
o kadar sinirli idim ki Black'ı 
mütemadiye haşlıyor, ağzıma 
gelen küfürü basıyordum. Bu 
haksızlığımın cezasını cekiyo
rum. Zira sesim adamakıllı 
kısıldı. 

Black Neş'eslni 
Bulmuştu 

Black neş'esini bulmuştu. 
Arkadaşı anlattıkça bol bol 
gülmekle iktifa ediyordu. Boş, 
yorucu sözlerden hoşlanmıyan 
bir genç.. Seyahatı hakkında 
nutuk söylemesi reca edildi. 
İtizar etti. Bununla beraber 
tek motörle Timor denizini 
nasıl geçtiklerini, baştan başa 
ölüm ihtizarı ile dolu olan 
zorlukları çelik bir azm ile 
nasıl yendiklerini anlattı: 

- Köpek balıkları ile dolu 
olan Korkunç denizde kudur
muş bir fırtına küküm sürüyor
du.Motörlerimizden biri durmuş
tu.Ölümle, en fena ihtimallerle 
karşı karşıya idik. Scott köpü
ren deniz kadar çoşkundu. Si
nirleri ayaklanmıştı.. Ağzından 
mütemadiyen küfürler yağdı
rıyordu. Ben bunları duyacak 
halde değildim. Tahlisiye ku
şaklarımızı bellerimize geçir
miştik. En fena ihtimale hazır
lanmıştık ki karşıdan kara gö
ründü Kenya ormanlarında 

vahşi hayvanlar avladım. Fakat 
köpek balığı avlamağa hiç te 
hevesli değildim. 

Filhakika Black yıllarca müs
temlekelerde yapmıttır. Pre~s 
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Skett 

güzel antrenini bulmuş~u. Bi
rinci gelenlerle ikinci gelenle
lerin mülakatı.arı otelde, Scottuu 
odasında oldu. Dört tayyareci 
pi:a~aları ile buluştular birbir
le:ini tebrik ettiler. Yine pija
n::ı 'ar'.ı otelin 'ı arma indiler. 

)ft , l'jı J-.. t l .. t; ,ı llİ _IJ!}tiJ't>~l!C ı ' ... lcılJtıl'ıltltl 

dö Gal'in cenubi Afrikaya tay- Şampanyaları patlattılar. İn-
yare ile vukubulan son seya- giliz tayyarecilerinden daha 
hatinde tayyarenin pilotu fazla hararetle kimse Hollan-
Black'tı. Meşhur Alman tayya- dalı tayyarecileri tebrik ede-
recilerinden Ernest Udell Af- memiştir. Scotta göre yarışın 
rika çollerinde kazaya uğ- hakiki galipleri Parmatiye ve 
radığı zaman bu tayyareciyi Mol'dur. İkı saat sonra da 
aramağa çıkarak hayatını Amerikalı tsyyarecilerden Ros-
kurtaran da Black'tı. coe Furner, Clyde Panghornda 

Jfı>lb11nı Şelıı-i 

dir de. Neşeli tavrı ile Scott'a 
sarıldı. Ellerini ateşli ateşli sı

karak: 
- Bravo diye bağırdı. Tay

yarenizin eksos borusundan 
çıkan dumanları yutmakla ifti
har duymaktayım. 

Fumer büyük bir bardak 
şampanyayı yuvarladı. Sonra 
yarış esnasında maruz kaldık

ları hadiseleri birbirlerine an
latmağa koyuldular. 

Sarişin Hollandalı Parmantiye 
mütebessim çehresile şunları 

anlattı : 

- Ben ve arkadaşım o ka
dar çok yorulmadık. Yolcularla 
briç oynıyarak çok para kay
bettim. 

Scotta sordular: 
- Geliş yolunu ne diye iki 

defa kattettiniz? 
- Bu Black'ın fikridir. Yo

lu geçmiş olduğumuza kat,i su
rette emin olmak müreccah ol
duğunu söylemişti. Karaya in
dikten sonra tekrar havalan
mak icap ettiğini soy!eselerdi. 

bunu yapamıyacaktım. 
İkinci Kornet tayyaresi de 

Cathcart Jones ve Waller'in 
idaresinde olarak geldiler. 
Memnun değildiler. 

Jones memnuniyetsizliğini 

şöylece anlabyordu. 
- Tasavvur edin bir kerre ... 

Çöllerde iki defa yere ınme-

Scott'a Gellnce Melburna yetiştiler. ğe mecbur olduk. 
Scott İngiliz tayyareciliğinin Roscoe Furner Port Darwin'den sonra da 

eski ağır sıklet şampiyonudur. Roscoe Furner,Arslan domp- İsa dağında indik. Her defa-
Hollandalı Pannantiye ve Mol- törüdür. Hollyvood'tun "Meşhur sında indiğimiz yerde kalınak 

un da Melburna vardıkları ha- odun yancısı,, , kendi doğduğu tehlikesini geçirdik. İsa dağın-
beri verildi&i zaman __:.S:...cc;,,;;o_.tt~-!t.;:.eh.::r;..:i.::n_mil='•iı~k:.:o::.lo::..:n::.c::..:l_i:.. ~sp._o.::rt:..:::m~e,.nı.---d._~,.;n;;...ııLe;.ıç:.;;e.;:.rk::.:.:cn müşkülat içinde 

çırpındığımızı gören maden iş
çileri gömleklerini çıkararak 

petrola buladılar ve yaktılar. 

Ancak bu alevler sayesinde 
ineceğimiz yeri teshil edebil
dik. Gece karanlığında işçile

rin bu yardımı olmasaydı mah
volmuştuk. 

Hayatımızı onlara borçluyuz. 
Mollisonlar 

Mollisonlar Allahabatta kal
dılar. Yarışa devamd><n vaz 
geçtiler. Uçan yuvanın hareket 
esnasındaki vaziyetini, zaten 
mütehassıslar beğenmemişlerdi. 

Jim Mollison sabah kahval
tısından evvel tamam yedi 
viski içmişti. Amy Mollisona 
gelince tehlikeyi fütursuzlukla 
karşılamağa alışmış bir kadın
dır. Midenhald - Bağdat seferi 
Mollisonlardan daha çok şeyler 
beklenebileceğini göstermeğe 

yeter. Tayyarelerinin pistonu 
erimeseydi Bağdatta vakıt kay
betmez, yarışa devam eder
lerdi. 

Hollanda tayyarecilerinden 
mülazim Hansen Midenhall'
den hareket ederken nizam: 
miktarda et, konserve, çi
kulata, ta~yik edilıniş öküz 
eti ve çay almak istemedi
ğinden yarı~a girmekten vaz
geçti. 

Scott Midenhall'den hare
ketini anlatirken: 

- Ah şu Midenhall'den ha
reket arefesi ne heyec:ınlı idi. 
Diyordu. 

S•k'et!erin ıruayenesi şişma!l 

Tlolla11da/ı la!!yar~cileı· 

Paı·mnıı/iye 

tayyarecilerin protestolarını 

tahrik etmişti. Kolonel Fümer 
tayyaresini çektirdikten sonra 
hiç unutamıyacağım feylesofça 
tav~ı ile: "Tayyarem müsaade 
edilen sıklete birkaç gram ya
kındır, diyordu. Fakat yalnız 
başına uçması lazımgelecek.,, 

Kral, kraliçe, Prens dö Gaf 
Midenhall' e kadar gelerek bizi 
uğudamışlardı. Amerikalı tay
yarecilerden V right Prens dö 
Gali görünce sevindi: 

"Bana uğur getirmesi için 
tayyarem üzerine birkaç keli
me yazmak lütfünde bulunur 
musunuz Prens Hz.,,dedi. 

Prens: "Bunu sizin için ya
parsam, yarışa giren bütün tay
yareler için de yapmalıyım.,,ce
vabını vermişti. 

Amerikalı: 

- Peki Prens Hz. başka şey 
yapınız. Tayyareme tükürünü:ı:. 
O da ugur getirir, demişti. 

Prens gülerek: "Böyle bir 
hareketin fena tefsir edilmesin
den korkarım,, cevabı ile 
Vright'in ısrarı.nı kısa kesmişti. 

Bu kadar muazzam bir yarıf 

- Lfit0!:_ Çev~~-=--J 
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on 1 En üyük Maçı 
B~n Seyirci 

• 
lngiliz Milli T al?!mı Dünya 

1f~akilmını lası! Yendi? -

Huzurunda Yapıldı 
.Şampiyonu Olan İtalyan 
ltalyanlar Ne Diyorlar? 

Fi an din 
Kabinesinin 
Beyannamesi 

Bu Maçı Seyi·etc1e~i: İçin 24 Saat Uyumıyarak Stadyum Kapısında Bekliyen Meraklılar Vardı,. 

P ARiS 13 (A.A) - Flandin 
kabinesi bugün parlamentoda 
beyannamesini okumuştur. Be
yannamede fırkalar arasındaki 
siyasi mütarekenin devam etti
ği ve bununda icraatı tezam
mun eylediği bildirilmekte, 
Fransada ve cümhuriyet birliği 
içinde hareket birliği teklif 
edilmektedir. Beyannamede de
niliyorki: - Baıtmatı 1 nu schı/eae

ile dinbm:~'.erdir. 
ln!;lliz !'.'lilll Ta'.;:::~ı 

İngiiiz mil'.i takımı iki ~enc
denberi İngilter:! ç::ıırp!yon • -
ğunu l::ıza;n.1 A··aen:ıl t:ıkı

mından yedi v~ c:ğer ~:ı.,ım
lardan alınan <lort oyunc!! i '.! 

teşkil edilmiştir. İta!yan İ'ıiiLi 
takımının k::ıışı ı:ı:ı yab·z Ar
ıenal oyuncularının çıkar•'.m:ıoı 

düşünülmüş ise de bu ta!:ımda 
dört İskoçyalı bu!u:ıdu~ı:· ~ - 1 

bunlar milli takıma alıııam::ı .. : -
!ar, yerleri diğer kulüp!cı-den 

doldurulmuştur. 
Sert Ve Seri Bir F.l:av 

Mutat merasim yapıldıktan 

sonra oyuna başlandı. Daha 
ilk d:ıkikalardan maçın çok 
sert ve seri e!acağı anlaşılıyor
du .. 

Birinci haftaymın on beşinci 
dakikasında İnzilizler İtalyan 
k"'"'". · .... ,,.. -"1 ~ .. • 11::-r. Gole ... 

,,,, ,; !JtJr/(r r 

rın ik sini Mancester Sitiden 
alınan ve sol açık oynıyan 
Kuruk ye birini de Arsenal ta
kımından merkez muhacim oy
nıyan Dreyik attı. Sert ve seri 
akınlar beriki tarafın kalesini 
daimi hir tehdit altında bulun
duruyondu. Birinci haftaym 
3-0 ıngilizlerin galibiyeti ile 

faciasız bitemezdi.Romadan bir 
lıaç kilometre ileride çobanlar 
alevler içinde düşen bir tay
yare gördiiler. Sürülerini ter
kedereh .~, 1 .ırecıler;n imdadı
na koştu.ar. Fakat Gilman ve 
Baines'in cansız cesetlerile 
karşılaştılar. Bu iki çelik ka

nat kırılırken Scott'la Black 
Avusturalyayı İngiltereye 70 
saat 56 dakikada bağlamış bu
lunuyorlardı. Londradan Mel· 

burna üç günde seyahat. .. Dün

ya cidden çok küçüldü ... 
Amerika Tayyareciler 
Tahran, 13 (A.A) - Sela

hiyettar bir memba Amerikan 

tayyarecisi Vrayt ile Polan
donun, Muhammerede tevkif 

ve tayyarelerinin müsa

dere edildigine dair olan ha
berleri tekzip etmektedir. Ma
kinalarının bozulması üzerine 

karaya inen tayyareciler, hu
dutta İran memurlarının mu

avetine mazhar olmuşlardıı. 

Londra - Melbum yarışıne 
İştirak eden tayyarelerden hiç 
biri İran topraklarında fena 
muameleye maruz kalmamiştır 

lıl'\'<:•I ou/LJ 1:u11lll!<lı !Jllpı/aıı J)tlll!JG ljGll1piyOlllo..il lllGÇ/arıi/d(l /o'((ı{l/I 88!Jİl"Cİ/eı• 

m·asıııda böyle salıeııeler olııı ııştı' 

1f,,,,.rrıııı 1 rı·ı ,.Prı ı·rı•· r/pı·prn•iııe aeleııll'ı- 1·anh lleyecaııdaıı filreı1m·lardı 

can!ı ve daha sert oynuyor!ar, 
ölüm atılırcasına fedakar hü
yara!an:ır:ık dı~arı çıkıyor teda
vı cdil:yor, yara! rı sa··ılıyor, 

tc'm:r ııclıaya c!öu"' 1or rb:, Ilu 
r'cyanda İnzi ~ m' i tak :nı

n beki Hap::put bumundtm 
yaralandı. Burun k migi k n'dı. 

ftaly:m1~r ikinci h ' y :ı 
yi.nn"nci .<la ·'kasında u 2 

bcldnin yaraLnma,ın:bn i f
fade cd erek birbiri arkasına 
i i gol yaptılar. Golleri İtalya:ı 
muh:ıcimlerinden l\ieen:a attı. 

İtalyanların hiç olma 'l be
raberliği temin yolundaki feda
karlıWarı gayr ! ri neticesiz 
kaldı. 

İngiliz ta ·ımından Arsenalin 
meşhur oyuncusu Bastira'nın 

adım takip ederek bildiriyordu. 
cumlar yapıyorlardı. Her iki 
tarafın oyuncuıarının pek çoğu 
Caddeleri dolduran muazzam 
kalabalık o:>arlörler önünde 
toplanmış. eşsiz bir heyecanla 
maçın geçirdiği safhaları din
liyordu. İtalyan milli takımının 
3-2 mağlübiyeti büyük teessür
le kaqılaı~dı. İ~alyan!ar bu ne
ticeyi havanın sLli ve yağmur
lu bulunmasına, oyunun çok 
kırıcı o!masına, maçın ilk 20 
dakikasından sonra İtalyan 
tak:mıııın on oyuncu i!e oyna
masına atfediyorlar. 
-'İtalyan milli takımının Lon

draya hareketinden evvel Mus
solini tarafından kabul edildiği 

~ v; duçenin kendilerine "Mu-
hakkak galip gelmenizi iste
rim.,, dediği hatırlanırşa bu 
neticenin neden bu kadar de
rin teessürle karşılandığı daha 
kolaylıkla anlaşılır. 

.ıi/.,şııyorlarclı çektiği müthiş bir şut İtalyan Jı'akııt Xelice ~111/aşılıııca boyle Co:;kım lliı· Scı•iııç Başlaııııı:tı 
bitti. kalesinin büstlerini yalıyarak bek ve merkez muhacim idi. Gazeteler Londra maçının 

İkinci Haftaymda ğeçerken Referinin düdüğü İtalyadaki Tezahürat son yıllar içinde vukubulan 
İkinhci badttahym ~aşdladıgb·ı za

1
- oyunun hitamını bildirdi. Bu ROMA, 14 (Radyo) _ Bu- futbol maçlarının en beyecan-

man ava a a zıya e ozu - şekilde İngilı"zler Du""nya şam- İ 1 ld 1 1 d b ·· 1ı· b" · h k gün, Londrada ltalyan - ngiliz ısı o uğunu, ta ya an u 
muş mut ış ır sıs sa ayı ap- pı"yonu İtalya Mı'll•ı talomını3-2 . 
lamıştı . Seyirciler topu zor milli takımları arasında yapılan maçı seyretmek için Ingiltere-
görebildikleri gibi hakem de yenerek zaferi kazandılar. maç tafsilatı burada büyük ye binlerce kişi gittiğini kay-
oyunu müşküla.tla takip ediyor- İtalya Milli takımından en heyecanla takip edildi. İtalyan dediyorlar. Maçta 70 bin kişi 
du. Bu defa Ita!yanlar daha eyi oyniyanler kaleci, sol haf- telsizi maçın tafsilatını adım hazır bulunmuştur. 

~?!l!lllW ::!tUlllllllllltt 'M, ~z:: !llllll:tW.Hlll!lllllllll!l!llllllllllllllllli 

~ıta Haberleri: lngilterede Düğün 
Hırsız Bir Kadın 

Var 
Memleket hastahanesi önün

de Mustafa karısı Fatma ha
nımın altı aylık çocuğunun 

omuzundaki dört ziynet altı

nını koparıp ç.ılan hırsız bir 
kadın zabıtaı:a aranmaktadır. 

Zabıtaya Hakaret 
Güzelyalıda elektrikçi Ah

met oğlu C:ılıi~ efendi sarhoş 
olarak zabıta memurlarına ha
karet ettiğinden tutulmuştur. 
Boks MUsubakası mı? 
Karşıyakada Alaybeyinde şi

mendifer ca :l :lesinde Şükrü 
oğlu Nacı ve ~ı1ustafa oğlu İr
fan arasında kavga çıkmış, 
Orhan yumrukl:ı Grhanı döv
müştür: 

Sabıkalı Ahmet Yakalandı 

Büyük Şenlik Haftası için Hararetli 
Hazırlıklar Yapılıyor 

Şehitler Cinayeti 
Şahit Ne Diyor 

Şehitlerde kiremit fabrika-

sında amele Hüseyni bıçakla 
yaralıyarak öldürmekle maznun 
Halil oğlu İbrahimin duruşması 
dün ağır ceza mahkemesinde 
yapılmıştır. Bu celsede şahit 

sıfatile Zihni efendi dinlenmiş-
tir. Mumaileyh vak'ayı görme

diğini fakat bir iki saat evvel 
aralarında bir karpuz mesele-

sinden kavga çıktığını işittiğini 
kendisinin o sırada evde bu-
lunduğunu ve vak'ayı gören

lerden dinlediğini söylemiştir. 

Diğer bazı sabitler gelmemiş 

olduğu için muhakeme başka 

güne bırakılmıştır. 

Fransa sulh istiyor. Zira 
sulhu hem hariçte hem dahilde 
muhafaza edeceğiz, Harici 
veya dahili sulhu bozmak id
diasında bulunanlara karşı kuv
vetli olmak istiyoruz: İttifakla
rımızı ve dostluklanmızı arttı

racağız. Milli müdafaamızı kuv
vetlendireceğiz. Hukuku düvel
de adaleti milletler cemiyeti 
yoluyle arayacağız, Cümhuri
yeti her türlü ihtilal ve dikta
törlük teşebbüslerine karşı 
müdataa edeceğiz. Ve kanunun 
çerçevesi içinde adaletin istik
lalini ve tamamlığını temin ede
ceğiz. Milli kalkınma eserine 
devam için parlamentoya gü
veniyoruz. 

Beyannamede teskin ve kal
kınma eserinden dolayı millet 
namına M. Dumerge teşekkür 
edilmekte bütçe açığının ya
vaş yavaş ortadan kaldınlması 
masraflar hakkında parlamen
to teşebbüslerinin tahdidi 935 
bütçesinin süratle kabulüve 
asayişin muhafazası lüzumunda 
şiddetle israr edildikten sonra 
deniyor ki: 

Devlet ısl<ıhatı mu-;=zam ve 
zaruri b"r iştir. Rejimın akıbe

ti bu ıslahata bağlıdır. Ve ida
rede, adliyede vilayetlerde ve 
hatta nahiyelerde ıslahat yapıl
malıdır. İntihabat usu! .. nün ısla
hı meselesinin bu devrenin 
•kinci kısmında müzakeresi 
muvafık olur. Hükümet nlaka
kadarla anlaşarak yeni bir 
memurlar n"zamnamesi yapacak 
ve idare birliğini tem;n ıçın 
başvekalette yeni teşkilat vü
cude getirilecektir. 

Beyanname şöyle bitmekte
dir: 

Hükfunet istizah takrirlerıni 

anca~stisnai bir şekilde kabul 
edebilir. Ve layihalar hakkın
daki müzakerelerin kısa kesil
mesini parlamentodan isteye
cektir. 

Amerika 
Donanmasına Yedi 

Milyar Sarfedilecek 
- Raştaıaıı Bıunci sahıtde -

leri faydalar mukabilinde deniz 
sahasında Japonlar lehine bazı 
fedakarlıklarla muvaffakat ede
ceklerdir. 

M. Makdonald bu haber
leri kat'i surette tekzip eder
ken,Amerika ve Japon murah
haslarının İngiliz murahbaslarile 
ayn ayrı yaptıkları görüşme

lerden diğer tarafın daima 
haberdar edilmiş olduğunu 
kaydetmektedir. M. Makdonal
dın bu haberleri bizzat tekzi· 
be [üzüm görmesi İngi:terenin 
İngiliz ve Japon görüşleri ara 
sında her hangi bir yaklaşmanın 
Amerikalılar uzerinde şupheler 
tevlit etmesinden endişe et
mekte olduğunu göstermektediı 

Keçecilerde Palancılar ç3:rş_ı
sında Abdülkerim efendının 
dükkanından çeket çalan sabı
kalı Ahmet yakalanmıştır. 

lıı9ili= l'elialıfı Preııs Do9al Yntjıııw·/ıı Ilaıada 

Askeri Şeııı.siye 1 le Tcffi!J Beliyor 
Londre 14 (H.R) - İngiliz mektedir. Londra otelleri ve 55? 

Londra, 15 (A.A) - İngil-
"! tere - Japonnya - Amerika 

Şarap Şi,esile 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Hüseyin efendinin kahvehane 
sinde garson Cafer ile Tahir 
oğlu şerbetçi Nuri kavga et
mişlerdir. Cafer elindeki şarap 
şişesile Nuriyi başından ağır 
surette yaralamıştır. 

Dakikada 
Buharla 

Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 

kralının oğlu Kent Dukes lokantaları büyük hazırlıklar 
Prens Jorj ile Prenses Mari- yapıyorlar. Bu evlenme müna-
na'nın evlenme merasimi on sebetiyle ilan edilen şenlik haf-
beş güne kadar yapılacaktır. tası coşkun eğlencelerle geçe-

İkinci Teşrinin 29 ncu Per- cektir. 
şembe günü olarak tesbit edi- lrlandada 

Dublin, 14 (H.R) _ Mösyö Alsancak - Mesudiye 99 len düğünde hazır bulunmak 
üzere dünyanın her tarafından 
bir çok zevat Londraya gel-

Dövalera fırkasının yeniden T. No. 3997 
reuliğine seçilmiştir. ı illımlllllııl(s_7ıi,8ıııl)-2•-1•3ı•9•1•9iıılllH_3_. 

deniz görüşmeleri dominyola
ra b ldirmiştir. Bunların ko
miserlerile Hindistan mümes
silleri dün dominyonlar neza
retinde toplanarak görüşmelere 
dair verilen izahatı dinletmiş
tir. Mümessillerin mes'ele hak-
kında imparatorluk 
den bazı düşünceler 
leri anlaşılmaktadır. 

cephesin
yürüttük• 
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İncir Geçen Sene Sa ış ar n Fiyatına Kadar Yükseldi. züm 

Muameleleri Hararetlidir .• Zeytinyağı!1ın Vazix:eti Anlaşılamadı 
Gayri Tabii Yükselen Pamuk Fiyatları Düşmeğe Başladı. Haftalık Muamele Ve Mukayeseler 

Piy()tsa Vazı.yeti• 844 balya prese birinci ve ki- Piyasaya arzedilen temiz mal- 1 
losu 29,44 - 30,42 kuruştan lar hemen müşteri bulmakta-

piyasada ucuz fiatla teklif 
olunmasının fiatlanmız üzerin
de müessir olaeağmdan endişe 
edilmektedir. 

Son bir hafta zarfında Borsaya dahil maddelerin 
kilde tesbit olunmuştur: 

satışı şu şe- 39 harar pamuk satışı kayde- dır. Palamutların bugünki fiat· 

F 1AT1 
Malın İsmi Sahlan Miktan En aşağı En yukarı 
Uşak malı buğday 4064 Çuval 3,40 4,00 
Yerli " " 769 " 3,70 3,50 
Uşak .. Arpa 1678 " 3.125 3,25 

" " " Bigara 180 " 3,15 3,15 
Yerli ıc " " 120 " 3,25 3,25 
Çavdar 45 " 4,25 4,25 
Bakla 16 " 5,00 5,00 
Burçak 245 " 4,00 4,875 
Mısır dart 5 " 4,00 4,00 

" " Eski deli mal 11 " 2,25 2,25 
Akdan 376 " 3,00 3,00 
Kum darı 280 " 4,25 4,75 
Bürülce 20 •• 4,75 5,25 
Nuh ut 329 ,, 4,875 5 
Mercümek 12 " 5,375 5,375 
Susam 634 " 11 11 
Anason 9 " 12 12 
Md~ ~ " 3,50 3,50 
Fasulye 3 " 7,25 7,25 
BağaJa 190 •• 
İnce kepek 100 " 

2;00 2,00 
2,50 2,50 

Pamuk prese birinci 638 Balye 42,00 43,00 
" 

0 
" vadeli 122 " 42 42 

'' " eski sahş 377 " 42 46 
" Kaba birinci 7 4 Harar 42 43 
" " " eski satış 20 " 43 43 
" çekirdeği 167.735 Kilo 2,30 2,30 

Tırnak Palamut 2547 Kental 400 440 
Kaba 0 4595 " 2 50 315 
Tatlı Badem içi 2987 Kilo 48 48,5 
Kabuklu ceviz 3266 ,, 15,50 13,50 
Zeytin yağı sabunluk 17950 " 22,50 23,50 
Afi yon 435 " 714 888 

OzUm . Ve incir Satışları Afajıda Cösterllecektlr 
Haftalık Borsa sahşlarını 

bu suretle gözden geçirdikten 
sonra başlıca ihracat maddele
rimizin mukayeseli fiat temev
vüçlerini tetkik edebiliriz. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

sablan arpaların miktarı muh
telif nevilerden 940 çuvaldır. 

Bunlardan 640 çuvalı Uşak 
malı olup beher kilosu 3,15 -
3,25, 180 çuval Uşak malı ve 
bigara nev'i olup kilosu 3,15 
ve 120 çuvalı yerli malı olup 
kilosu 3,25 kuruştan sablmış
tır. 

Geçen hafta ise 3,1875-3,25 
kuruş arasında fiatlarla 717çu
val uşak malı ve 3.25-3,60 ku
ruş arasında fiatlarla da 84 
çucal yerli arpa· sahşı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsada arpa üzerine mu
amele olmamış ve hiç bir satış 
tescil ettirilmemiştir. 

Arpa ihracatçılannın geçen 
ve daha evelki haftalar içinde 
gösterdiği istek dolayısile fiat
ları tutmak ve hatta biraz daha 
yükseltmek istiyen satıcıların 
borsaya fazla mal arzetmemiş
lerdir. Bu haraket ihracatçıla
nn müstagni davranmalannı 

intaç eylemiş ve hafta sabşla
rında ümit edilen hararet gö· 
rülememiştir. 
Şu kadar var ki bugünkü 

fiatlann vaziyeti arpa sabcılan 
içinde müsait bulunduğuna göre 
önümüzdeki hafta içinde kuv
vetli sabşlara intizar olunabilir. 

Piyasa tabii vaziyetini mu
hafaza etmekte olup bu sene 
fiatlann ~eçen •ene fiatlarınm 
iki misli raddelerinde bulun
maktadır. 

Bakla: 
Geçen haftaki neşriyabmız

da da arzolunduğu üzere piya
sada bakla mevcudu fevkalade 
azalmıştır. Bu haftanın bakla 
sabşı 16 çuvala inhisar eylemiş 
ve kilosu beş kuruştan satıl
mıştır. 

Geçen hafta ise kilosu 5,375 
kuruş fiatla borsaya 250 çuval 
bakla satış; tescil ettirilmişti. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsaya 968 çuvaJ hakİa 
satışı tescil ettirilmiş ve fiatlar 
2,925 - 3?02 kuruş arasında bu
lunmuştu. 

Pamuk 
Son hafta içinde satışları İz

mir borsasına keydettirilmiş 
olan pamukların nevi, miktar 
ve fiatlan aşağıda gösterilmek
tedir; 

Nevi Bal ye 
miktarı 

Prese birinci 638 

" 
vadeli 122 

,, eski satış 377 
harar 

Fiati 
43-42 
42-42 
42-46 

Kaba birinci 74 42-43 
,, eski satış 20 43-43 

Geçen haftaki pamuk satış
ları ise berveçhi ati surette 
bulunmuştu: 
Nevi Bal ye 

miktarı 
Prese birinci 305 

,, üçüncü 2 

Fiati 
42-46 
30-30 

,, birinci vadeli 370 42-46,5 
,, ,, eski satış 716 43-47 

harar 
Kaba birinci 52 42-46 

,, eski şahş 50 43-46 
Geçen senenin bu haftedın

da iae Boraaya kilosu 30,0.3 -
30.42 kurus araımda fiatlarla 

dilmişti. leri müsait telakki edilmekte 

Londra - Berlin - Hamburg 
Borsalarında Mahsul1erimiz 

Ankara, 14 (Türkofis) - ı mut teslimi 8,48, mayıs tes-
11/11/934 pazar Avrupa bor- limi 8,48, temmuz teslimi 
rıalan kapalı idi, 12ıl 11934 olanlar 8,48 penidir. Upper 
tarihinde Londra, Berlin ve cinsleri ikinci kinun teslimi 
Hamburg borsalarında üzilm, 7,21, mart teslimi 7,24 ma-
incir tütün, yumurta ve zey- yıs teslimi 7,26 temmuz tes-
tinyağı fiatlannda 10/11/934 limi olanlar 7,23 penidir. 
fiatlanna göre bir değişiklik Fiatler libre başınadır. Buğ-
olmamışbr. 

day Liverpool borsasında biNevyork borsası yortu mü-
rinci kanun teslimi 5,01 5/8 nasebetile kapalıdır. Pamuk 

fiatları Bremen borsasında mart teslimi 5,03 7/8, mayıs 
ayni olup Liv~rpool borsasm- teslimi olanlar 5,05 112 şi-
da Amerika pamukları ikinci lindir. Fiatlar 100 libre için-
kanun teslimi 6,65, mart dir. Aynı borsada mısır fiat-
teslimi 3,62, mayıs teslimi ları ikinci teşrin teslimi 30 1 
6,59, temmuz teslimi olanlar 112 birinci kanun teslimi 31 
6,55 penidir. Mısır pamuk- 7 112, ikinci kinun te~limi 
larının sakalaridis cinsleri olanlar 32 3 şilindir fiatlar 
ikinci kanun teslimi 8,46 480 libre içindir. 
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ispanya Ve Bulgaristana ihraca-
tımız İçin Kolaylıklar 

Ankara Türk Ofisinden vdaya gelen diğer haberle-
Şehriııiiz Ticaret Odasına re göre Bulgaristana ihraca-
ge31enTbir . t~hri~atta19:33 t . bmı.z için yeni bazı kolay-

eşnnısanı arı- l ki ld d'l · · · M 
h. d 1 I .h ı ar e e e ı mıştın a-
ın en evve spanyaya ı - lfimd k' b 1 k 1 1 rac edilen mallara ait para- ur. 1 u me°:1 ~ et e o_ an 

lann tamamen serbest döviz ıon Tıcaret İtılafnamesıne 
olarak deblokaji için lspan- göre ihrac edebileceğimiz 
ya harici bankası mahn men- mallar muayyen ve mahdut 
şeini, ihrac tarihini, kıymeti bir kaç maddeye münhasırdı. 
ve İspanyol ithalitçısım gös- Halbuki bundan sonra Bul-
ter~~ bir mektupla . Centro garistana yapılacak bütün 
officıal de Contacıon de 'h b 
Moneda'ya müracaat edilme- ı racatımız u memlekette 
sini tavsiye etmektedir. cari umumi rejimden istita-

Böyle alacaklan olan tüc- de edebileceklerdir. Bundan 
carlarımızın yukanda ismi mada göndereceğimiz malla-
geçen müesseseye doğrudan nn bedeli de şimdiki itilaf-
doğruya veya merkez Ban- d 
kası yolu ile müracaat etme- name e yazılı tediye şartla-
leri lf.zımdır. nna tabi tutulacaktır. Bu 

Bulgaristana müsait şartlar altında Bulga-
lhracallmız ristana ihracatımızın artacağı 

Ankara Türk Ofisinden ümit edilmektedir. 

Alakadarlar nezdinde yaptı
ğımız tahkikata müsteniden 
geçen hafta vaki neşriyabmız
da uzun uzadiye arzeylediğimiz 
gibi pamuk fiatlan ariz olan 
yükselişi muhafaza edememiş 

ve fiatlar 4-5 kuruş 
düşmüştür. 

Piyasada külliyetli miktarda 
mal mevcut olup talep nispe
ten azdır. Fiatlann gösterdiği 
tehalüf dolayısile mal mübaya· 
asında mütereddit davranan 
alıcıların bu hareketi karşı
sında 13 -10- 934 tarihinde 
barsada pamuk üzerinde hiç 
bir muamele yapılmamıştır. 

Fiatlann bir miktar daha 
tenezzülü ihtimalinden bahıo
lunuyor. 

Palamut: 
Palamut başlangıçta haftalık 

satışlar cetvelinde görüldüğü 
üzere son haftaya ait piyasa 
vaziyeti geçen haftakinin ay
nidir. Muameleler hararetli de
vam etmekte ve alıcılar iştihalı 
görülmektedir. 

İyi mallar üzerine yapılan mu
ameleler alelide palamut mu
amelelerinden fazla olup fiatler 
de bu niabetc sr6redir. 

isede bir kısım mübayeabn 
doğruca istihsal mmtakalann
dan yapılmakta olması İmıirde 
palamut fiatlerinin yükselmesi
ne mani teşkil eylemektedir. 

Zeytinyağı: 
Bu hafta içinde İzmir borsa

sına kaydettirilmiş olan zeytin 
yağı mikton 17950 kilo sabun
luk maldan ibaret olup bu 
miktar 22,5 - 23,5 kuruş ara
sında sablmışbr. 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise borsada muamele olmamış 
ve geçen senenin bu haftasında 
20,67 -21,84 kuruş arasında 
fiatlarla 2974 kilo sıra malı 
zeytinyağı satışı tescil edilmişti. 

Yeni mahsul zeytinyağlannm 
piyasaya endirilmesine devam 
edilmekte ve İzmire oldukça 
mühim miktarda mal gelmiş 
bulunmaktadır. 

Buna rağmen ihracatçılar he
nüz harekete geçmemiş ve esaslı 
mübayaata başlanmamışlardır. 
Bu halin yeni rekolte :zeytin 
yağı fiatJarının henüz takarrur 
etmemiş olmasından ileri gel
digi tahmin edilmekle beraber 
rakip memleketlerin ve bilhu
aa 11111hı mallannıD m&dehlik 

Mamafih bu bapta henüz 
kat'i bir karar ittihaz edilme
mekte ve vaziyetin önümüzdeki 
haftaler içinde tavazzuh ve in
kişaf eyliyeceği tahmin edil
mektedir. 

Afyon 
Son hafta içinde borsaya 

kısmen uyuşturucu maddeler 
inbisanna ve kısmen de tüccar 
muamelelerine ait olmak üzere 
ceman 435 kilo afyon muame
lesi kayt ve tescil ettirilmiş 
bunlardan 200 kilosu 888ve235 
kilosu 714 kuruş fiatlarla satıl
mışhr. 

Geçen hafta ise kilosu 714 
ile 787 ,5 kuruş arasında fiat
larla 378 kilo afyon sabşı olM 
muştu. 

Geçen senenin aynı hafta
sında ise kilosu 643-725 kuruş 
fiatlarlarlarla 2211 kilo ekstris
ma nevi ve kilosu 593 kuruş 
fiatla 688 kilo kese boşalt
ma nevi afyon sabşı ol
muştu. 

Uyuşturucu maddeler inhisa
nnın esaslı surette mübayaatta 
bulunmaması piyasada oldukça 
bir durgunluk husule getir
mektedir. .. 

incir 
1934 senesi incir mahsulü

nün İzmir piyasasına arzt tari
hinden 13-10-934 akşamına ka
dar borsaya kaydettirilmiş olan 
incir satışını yekünu 145,551 
çuvaldan ibaret olup mezkur 
miktar 3,5 ile 19 kuruş ara
sında muamele görmüştür. 

Geçen sene ayni tarihe ka
dar borsaya tescil ettirilmiş 
olan incir satışı miktarı 119328 
çuvaldan ibaret bulunmuş ve 
fiyatlar 3,315 ile 21,84 kuruş 
arasında temevvüç eylemişti. 

Son hafta içinde borsaya 
kaydettirilmiş olan incir satış
ları nevi, miktar ve fiatlan 
şudur: 

Nevi Çuval Asgari Azami 
Süzme 1417 11 18 
Elleme 1200 6,50 10,50 
Paçal 656 5,50 8 
Naturel 550 5 6,75 
Hurda 200 4 4,25 

Geçen baftaye ait satışlar 
berveçbi ati bulmuştu: 
SUzme 653 10 19 
Elleme 2008 7 10 
Paçal 1344 5,50 7,50 

Geçen senenin bu haftasında 
ise borsaya kayde:tirilmiş olan 
incir muameleleri aşağıdaki su
rette tespit olunmuştu: 
Süme 433 9,36 17 ,94 
Elleme 1376 6,24 10,72 
Paçal 1228 4,68 6,24 
Naturel 277 4,095 5,07 
Ourda 777 3,315 4,29 

İncirin son haftaya ait piya
sa vaziyeti oldukça müsaittir. 
Mevsim bidayetinden beri ge
çen sene fiatlerinden düşkün 
bulunan incir fiatJeri tedrici bir 
tereffü göstermiş ve son hafta 
içinde geçen seneki vaziyeti 
iktisap eylemiştir. 

Alikadarlarca serdolunan 
mlitalealara ıGre .ene bqı için 
mi olacak yeni ıipariıler 

dolayısile elde mevcut incirlerin 
bugünğünden daha yüksek fi
atlerle satılması ihtimali vardır. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

1934 senesi çekirdeksiz 
üzüm mahsulünün piyasaya arzı 
tarihinden 13-11-934 akşamına 
kadar borsa sattlmış olan çe
kirdeksiz üzüm miktarı 211,422 
çuval ve 868 torbadan ibaret 
olup bu müddet zarfında fi
yatler beş ile yirmi beş kuruş 
arasında temevvüç etmiştir. 

Geçen sene ayni tarihe ka
dar ise borsaya kaydettirilen 
çekirdeksiz üzüm satışı miktarı 
210,784 çuval ve 1258 torba
dan ibaret bulunmuş ve fiyatler 
5,46 ile 24,43 kuruş arasında 
bulunmuştu. 

Borsa kayitlerinden elde 
edilen malumata göre son haf
taya ait çekirdeksiz üzüm sa
tışları nevi, miktar ve fiyat 
noktalarından şu şekildedir: 

No. Çuval Asgari Azami 
5 429 7 50 9 75 
6 1084 9 00 10 75 
1 \924 J.l 00 11 875 
8 3168 12 12 625 
9 5852 12 70 13 875 

10 1116 14 15 375 
11 877 15 50 18 2ç 
12 191 19 19 

14641 
Geçen hafta iıe borsaya aşa• 

ğıdaki çekirdeksiz üzüm mua
meleleri kaydettirilmişti. 
5 208 7 625 8 75 
6 600 9 00 10 50 
7 937 10 25 11 625 
8 3036 11 25 12 625 
9 2446 12 25 13 50 

10 1489 13 25 14 75 
11 693 15 17 50 
12 258 17 75 19 

9677 
Ceçen senenin · ayni haftası 

muameleleri ise şu suretle tes
bit edilmişti. 
5 5 
6 1348 
7 2871 
8 1785 
9 1569 

10 612 
11 112 
12 3 

8305 

6 61 
7 02 
8 58 
9 36 

10 54 
11 70 
14 82 
18 72 

6 61 
8 48 
9 26 
9 925 

11 60 
14 43 
17 94 
18 72 

Hafta fiyatları ise 7-11-934 
tarihindeki vaziyeti muhafaza 
etmiş ve 8, 9, 10, 11, 12, ve 
13-10-934 tarihlerinde satış 
muameleleri ayni fiyatlar üze
rinden cereyan etmiş ve hara
retli muameleler olmuştur. 

7-11-934 tarihli çekirdeksiz 
üzüm fiyatları berveçhi ati su
rette tespit edilmişti: 

No. Asgari 
6 9 00 
7 11 00 
8 12 00 
9 12 75 

10 14 50 
11 15 50 

Azami 
10,50 
11,50 
12,50 
13,75 
15,00 
18,00 

Çekirdeksiz üzüm piyasası 
son hafta içinde gayet hara
retli geçmiştir. Alıcılarda ba
riz bir iştiha görülmekle bera
ber fiyatlarda değişiklik olma
mııbr. 

Çekirdekai:ı üziim fiyatJanna 
- Llltltn ~viriniz -



INSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 
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8JRINCI KISIM 

!Bir Japon Vapuru! 
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Yabancı Memleketler Mahsullen kayboldutu haber verilmekte- Dahili Hastalıklar 
-100-

YUGOSLAVYADAUYUŞTU
RUCU MADDELER KOMiS

YONUNUN TOPLANIŞI 
Belgrattan 2 İkincitqrin t • 

rihile Tllrkofise bildiriliyor: 

Bir erkek Mai: 
- Bu üçüncü' dedi. 
- Küçük işe kanpnca bizi 

hiçbiri yakalıyamaz. Bu•unla 
beraber zengin otellerden bi
rine bir tecrübe yapsak. 

Cevap veren bir kadındı. 
- Bu giyimimizle mi? Sırma 

elbiseli adam, elimizi sürmeğe 
vakit bulamadan, bizi kapı 

dlfll" eder. 
- Orada çocuklann bafır

ınağa hakkı vardır... Bır tec· 
rübe edelim. Nerede olursa 
olsun. 

- Ev sahipleri çocuğu gö
rür gormez reddedeceklerdir. 
Kabul edeçek yalnız Çili otel
cileridir. Fakat onlann da pis 
yemeklerinden çocuk hasta-

· lamr. 
- Eğer bir mltevui yabancı 

otelinde, cocaju geçirmeğe 

muvaffak olursak, belki bizi 
10kağa atmağa cesaret ede
mezler.. Her ne tekilde hare
ket edersek edelim bir gece 
ku&IUlllf ohıruz. Çocutu pa
ket gibi şararsak içindekini 
belki çamaşır sanırlar. 

- iyi •••a, ç••atır bafır
mu ki.. 

- Akıına biberden verirsek 
o da bağırmaz.. 

- Ben belki otelci ile uyu
şurum, sen de arkadan l'elİl'IİD. 

Ses kesileli. Klapik merdi
vene bakıyor ve ka;ıt bkırb
lan ifitiyordu. 

- Buna blyle tqımak!e 
duydajum ezayı tuavvıır ede
mezsin. Bana iMi hal, sanki 
b'lt6a lmrlDce ajwııadufa 
utraracabut gibi bir dlfila
ceye kapılıyonım.. Sonra bir 
yerini aatır di1e de korkayo-
nım. 

Gene sustular. Gitmişler mi 
iclı'? Müşteri berberin kotujııa
du kalkıyordu. Berber Kla
pik' e otarmuma iprat etti, o 
da, ıld daima vapurd•, kol
tup yerleşti. Merdivenin üze
rinde kimseler yoktu. Fakat 
Klapik'in yüzü tam sabunlan· 
dıj1 sırada bir gemici (Belki 
de yeni aldıfı) iki yeni 
kova ellerinde ve birkaç sil-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şimdilik mllatakar nazarile ba
kılmakta ve piyasa sağlam ve 
sıcak glrülmektedir; 

Memleketimizden ihraç edil-
mekte olan bazı euamn 
geçen ve bu senenin ayma haf.. 
talanndaki fiatlan haklnnd bir 
fikir eclilmeaini teminen yaptı
gımu: bir mukayeseyi qağıya 
dercecliyrruz. 
nevi asgari uaami asgari azami 
Arpa 3,15 3,25 1,56 1,657 
Balda 500 500 2,925 3,{fl 
k. dari 4,25 4, 75 4,66 6,24 
Nohut 4,975 500 3,90 5,46 
Siyam 11,00 11,00 8,59 8,59 
Pamuk Muhtelif 

42 46 29/64 30/42 
Pamuk Çekirdeği 

2,30 2,30 2,34 2,43 
Palamut Muhtelif 

250 440 170 400 
Zeytinyağı 

23 26 19 21,64 
Afyon, 714 888 600 684 
Şu hesaba göre muhtelif 

ticaret eşyamızdan mlihim bir 
kısmının bu ıeneki fiatlan ge
çen seneki 6atlanndan mah
•Üs bir derece daha yiiksektir. 

l>iyasamız heyeti umumiye 
0aktasından normaldir. ihracat 
etyası üzerine yapılan muame
lelerde tabiilik görülmekte 
olup şimdilik pyani kayt bir 
fevkalidelik yoktur. 

pllrge de sırbnda oldup halde 
merdivenleri çıkmağa başladı. 
Klapik, dört gözle, adamm 
arkasından koşuyordu. Bu 
merdivenleri çıkıp vaplll'lUI 
içinde buradan hareket etmek 
şarlile bir köpeğin hiiviyetine 
bile bürünmeğe raZi idi. Ge
mici merdiven nabetçisinin 
önünden, aizını bile açmadan 
geçip gitti. 

Klapik parayı maeanın lize
rinde fırlabp peıkirleri kopa• 
nrcasına çekip attıktan sonra, 
ylizll glzü sabad içinde. so• 
kağı buldu. Herkes ona bağı
nyordu: On metre ilerledikten 
sonra geri dönüp yüzünü yıka· 
dı ve gene çıkb. " 

hk önline gelen mağazada, 
gliçlik çekmeden mavi gemici 
elbiseleri buldu. Acele acele 
oteline gidip esyaplann de
ğiştirdi. "Elimde herhalde sli· 
pürgeler veya bu çeşit bir 
feyler olmalı. vtel garsunlann
dan eski süpürgeler alsam 
mı acaba? Mi nasız: bir gemici, 
elinde süpürgelerle, gemıeğe 

karaya çıkmazya 1 Budalalık. 
Öteki gemicinin elindeki sn
pllrgelerle merdiven nöbetçi
sinin önünden geçebilmesinin 
sebebi gemiye yeni süpürgeler 
almıt olmasıdır.. Haydi gidip 
sllpllrge alalım. .. 
Mağazaya her zamanki Kla

pik tavriyle girdi. lngili:ı: sah· 
cıııın istilıfafb bakışlan karp· 
smda ·"kucağıma veriniz,, diye 
batırdıktan ve bir bakır lam
bayı da devirdikten ıonra sü 
pürgeleri kucaklayıp çıktı. 

"Kucaiınıa veriniz" ııCSzleri, 
iatiye İltiy.e yapılmıt ktiatahbğa 
rağmen, duyguaunun ifadesi 
idi: O zamana kadar korka 
korka ve muvaffak olmamak 
düflbaceainden kendini kurta
ramaksızm bir komedya oy• 
n&llUfb. 

Yeni hüviyetini kendine mil· 
nasip gördOklerini gelip geçen• 
lerin gözlerinden anlamağa ça• 
lıta çalıp, sırtındaki sliptqe
lerle, vapura doğnı ylirüyordn. 
Biraz evvel asma merdivenin 
ininde durup ta, başına 1'9-

lenlere kartı bqkalannın ne 
kadar kayıtsız olduklanna elik· 
kat etmİf olduğa gibi, şimdi 
de, yolculann nhtımda - belki 
lllminü bekliyerek - duran 
gemiciye alAkasızlıkla bakıp 

geçmelerine, kalabalıktan biri· 
nin hayretini bildirmek veya 
tanınmıt oldujunu llylemek 
üzere çıkıp yanina yakl•ıma
makta oldujwıa ve blltlba bun
lar arasında bir tek meraklı 
sima göremediğine taflyordu. 

- Soııu VQI-

. 

Yugoalavyada UYDfturucu 
maddeler Daimi komisyonu 
IOn gllnlerde ticaret Ye Sanayi 
aezaretinde yapbğı bir toplan
bnda Yugoslavyanın ihtiyacı 
için Milletler Cemiyetince tes
pit edilen mıktan kabul et· 
miştir. 

T oplanışta aynı zamanda 
afyon ihracab enstitüsiinlin ve 
lstanbul merkezi afyon bllro
sunun faaliyetine dair olan 
rapora okumUJ, büronun İfle
rinde bliyük müşkülita tesa
d&f ettiti, fakat afyon puan 
üzerindeki tesirinin de kendi
sini hissettirıneğe batladıiı 
müşahede olunmllfbır. 

Bundan başka, Yugoslavya
da tütün ekiminiıı azahnamna 
mukabil Afyon c-kiminin çoğal
makta olduğunu gllsteren ista
tistikler mevzuubahs edilerek 
bu hal Yugoslav Afyonuna pa
zar bulmak hususunda güçlük
ler doğuracağı için vaziyetin 
afyon yetiftiricilerine anlatıl
masına karar verilmiştir. 

ALMANYA • ESTONYA 
TAKAS ANLAŞMASI 

Berlinden alınan hnberlere 
göre Almanya ile Estonya ara
sında bir takas anlaşması akli 
hususunda cereyan eden mü
zakereler neticelenmek llzere
dir. Anlaşma hükümlerine na
zaran Almanya Estonyanın 

tereyağı ve yumurta kontenjan 
hisselerini mühim miktarda ar
bracak ve buna mukabil Eston
ya ıanayü eıyası ithal edecek-
tir. Tediyat iki memleket Mer• 
kez hankaln tarafından ve kli
ring esası üzerine yapalacakbr. --------Kastamonuda 

Tayyare Cellll,.Unln 
Faallyetl 

Kastamonu, 14 (A.A)-Tay
yare cemiyeti vali beyin reis• 
liği albnda bü,Uk bir toplanb 
yaparak viliyet içinde milli 
mndafuya en çok yardım için 
esaslı tetbirler almıftır. Burada 
aynca tayyare hanımlar yar
dım derneği adıyle bir dernek 
daha kurulacaktır. 

Flandenin 
Muvaffakıyeti 

Paris, 14 (A.A) - Meclia 
Baıvekilin nutkunu bu tepti 
devresinde hiç bir hllktbııete 
yapmadığı tekilde tezahüratla 
karşılamıtbr. Meclis Flanden 
kabinesine 118 reye kartı 423 
reyle itimat etmifl'r. 

B "' 1 ''' agcı ar ...•• 
Bağlannızdan yiiluek ve tam verim alabilmek için dllnya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmum katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz ıırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağllll'llllZUl verimi artacağını ve lldmlln 
ciDIİ de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşulanmız ayn ayn ve canlı pbitlerimiıulir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avnıpa Kimyevi Gllbreleri Umumi Deposu 

Yemlt ç...,ıeı Ceze4r Han 
1 Z M l R 

YugoallnfPllln Erik Ku
rusu lhreceh 

Yugoslavya meyva koopera
tifleri birliğinin neşrettiği ista
tiıtiklerine g6re bu yıl 25 bi
rinci tqrin tarihine kadar 800 
vagon Alıııanyaya, 180 vagon 
Cekosloyakyaya, 50 vagon 
Avusturyaya, 20 vagon Polon
yaya, 15 vagon İtalyaya ve 8 
vagon da İsviçre ile sair mem
leketlere olmak üzere 1073 
vagon erik kurusu ihraç edil
miftir. Geçen seneki ihracat 
miktan 3400 vagon idi. 
Yunanletanın Fllletlne 

ihracatı Artıyor 
Yunanistanın Filiatine ihra

cab gittikçe artmaktadır. İhraç 
edilen mallar arasında ilk sıra
da zeytiıı, zeytinyağı, incir, 
peynir ve tereyağı gelmekte
dir. Bununla beraber Yunaıı 
korent Osllmlerile Yunan tG-
tihı ve aigaralanıun da 
gimrtik resimlerinin çok 
yüksek olmasına rağmen, Fi
listine de sablabilebeği ve Yu
naııistaııda yapılan cam, zllcca
ciye eşyası ve inşaat malzeme
sinin de rıliatiıı piyasalannda 
diğer memleketler mallanle 
rekabet edebileceği limit edil
mektedir. 

dir, Bir çok gemiler ve Japon Mütehass111 
muhripleri vapuru Japon do- Hutalannı her ıılin 6ğle-
denizinde aramıtlar fakat izini den sonra Beyler - Hacı 
bul•mamıılardır. Eiriyimaru va• imamlar sokağında 
puru Kuakiro limanından 2/11 No. 12 - Şifa Yurdunda 
de 60 kifilik bir tayfa ile ha- kabul ve tedavi eder. 
reket etmişti. Telefon No. ;3~1 

Ayın Tarihi 
Dahiliye vekileti Matbuat 

Umum mbdürlüğü tarafından 

her ay neşredilen "Ayın Tari
hi'nin sekizinci sayısı da çık· 
mıfbr. 

lçerde ve dışarda ayın siya
set ve iktisadiyabnın tam bir 
aynası olan bu eser bütün mil· 
nevverlerce dikkatle takip edil· 
meğe değer. 

Ayın tarihi her okur yazana 
kütüphanesinde bulunması el
zem olan bir eserdir, 500 sa
hifelik eserin fiab 50 kurnıtur. 

Talebe Velilerine 
ilk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir deraten 8'eri kal
llUf çocuklara den Yerilir. Mu
allim deraleriııi talebelerin ev
lerinde verir. hteyenlerin İzmir 
borsamnda zahire IİmHn Şem
settin beye mllraeaatlan. 

(1-10) 
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12 kaşelik 
Kutuları isleyiııi1 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
YçH~ -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür •• 
lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukan her ticarethanenin 

siparişini kabul ediyı)ruz. Ankara Orman Çiftliği l\1üdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehır gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. · 

~ emalpaşa Malmüdürlüğünden: 
Kiyi ,, Mevkii Miktan Ataç Metrükiyeti CİDIİ Muhammen bedeli 

Ulucak Değirmen yanı 

.. Bozkay 

.. • .. Hacı Osman yeri 

" Kuyucak çeflle 

" Kır mevkii 

" " .. Aarap Ali çayın 

" Suluk kır 

• " 
" Çakaldere 
.. Dede bağ 
.. .. 
" 

Suluk kır 
.. kır 

.. Teni kır 

" 
Sojukkayu 

" 
Bayram kuyu 

" " " .. 
" 

Katırcı bmar 
.. Kay içi 
.. " 

9190 
3676 
9190 

2;7570 
1;8380 
1;8380 
2:2975 

4595 
2; 218 

9190 
8271 
7352 
990 

1;1028 
7352 

3;6760 
6433 
3676 
2757 

1,1028 
1,2866 

50 
4 

11 
40 
3 
1 

lira 
Bacakmz Kom zeytinlik 50 
Kabadayı Y orııi tarla 5 
Yakomi .. ıs 
Corci " 40 
Kirkor " 20 
Corci " ~ 
Corci " 25 

6 Nikolaki ,. 12 
Yusefaki ,, 80 
Kabadayı Yo,.; ,, 50 
Ancliriko ,, 15 

19 Papadoplu " 50 
Hacı Meryem " 30 
Apostol " 30 
Kabadayı Yorgi harap bağ 16 

32 " .. tarla 70 
Ohanis .. 35 

6 Kanbıır Yani harap bai 30 
Kalaycı Kosti tarla 35 
Koca miaa ,, 75 
Emanoil batisa bağ 300 
Karadath Mina fınn 30o 

,. ,. imalithane 500 
" " 300 A Tllrkçe bilmez Andon arsa 50 

K. pap Çelebi yaka 4595 20 Dimo tada 20 
Y. kızılca Tepeclibi 3950 Avantiya " 12 

" ,. 1;1028 Kara Yani " 2,J 
Ulucak Tahtacı içi 1 hacıtekelitarlasıiçinde 4 

" " 1 """ 3 
" ,, 1 Mehmet Ç. tarlumda 4 
,, Sıra zeytinler 1 Hacı Himmet Ç. ,. 2 
,, Taş kahve 2 Samancı O. tarlumda 4 
,. ,, 1 T af kahve yolunda 2 

Yakan K. Ervan gölll 3676 Todori bağ 160 
Yakanda evsafı yuılı gayri menkuller peşin para ve ikinci tertip bono ile mülkiyeti satılmak 

üzere 4/1}=934 tarihinden 24111/934 tarihine kadar 20 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıfbr. 
Taliplerin mllzayede pil olan 24/11/934 tarihine müsaclif Cumarteıi günü saat 14 te Kemalpaşa 

malmOdirlll" de mlltqekkil sabş komisyonuna müracaatları ilin olenur. 4933 (930) 

Tayyare Piyang~~J:1Ieri~izi SAADET Gişesinden Alınız Çorekkapı HASAN T AHSIN 
No. 

asc Telefon: ~·ca 



Sabite to 

Til Rolandoyu 
Yendi 

Paris 13 (H.R) - Boksör 
Marsel Til, Tino Rolandoyu 
yendi. Tilin 2aferi kolay oldu. 
Rolando büyük cesaret gös· 
terdi. 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
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) 

Yani A•ır 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

Emel 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

Celal Hanım 

-
~ AX --------

Müzeyyen Hanım 

1799 
Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicaz şarkı. Sevdamı dilim 
anlatamaz 

Saadet Hanım 

1796 
Sevgilim bu akşam ~ AX 
Hica2 şarkı. Ağlamış gülmüş : 1800 

Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel --- Mahmure Handan Hanım -

: AX18Q}Uşakşarkı. Endamına bayıldım 
§ Şetraban şarkı. Titretti beni 
:: Süheyla Bedriye Hanım 
§ AX-1802 İzmir Bergama türküsü 
: Gökçe karga olaydım -: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı 8. 

1797 
Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

Müşerref Hanım 

-

Ne Vantus, Ne Ihlamur 
Ne Havlu, T. diyot 

Doktorla:t"'tmızt-. 
ADEMi İKTiDAR, ERKEKLERDEKi UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSiR BİR İLAÇ Nezlen.zi Geçiremez 

Selamet 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, bumu, ciğerleri, hu-
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 

SELAMET FERiT 
Umumi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

İzmir İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

İzmirde mosyo lskarpanın 
bir kıta ipotek senedile alacaklı 
olup ahiren mumaileyh tarafın· 
dan alacağının İzmirde mösyö 
Pol De Filipice resmen devr 
ve temlik edilen borçlu müflis 
Şirin zade Ziya beyin borcuna 
mukabil birinci derecede ipo· 
tekli olan 28-10-930 tarih ve 
161 numarasında kayıtlı ve İz· 
mirde Hatuniye mahallesinde 
Namazgah sokağında kain eski 
9veyeni10 numaralı hane 5000 
bet bin lira kıymetlidir. işbu 
gayri menkul tarihi ilandan 
itibaren otuz gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Talip olanların kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçası veya 
milli bankanın teminat mektu
bu vermeleri ve arttırma 17-
12-934 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat on birde 
icra olunacaktır. Müşterilere 

ait 933-2354 numaralı dosya 
irae olunabileeeği gibi fazla 
izahatı Iazime dahi verilir. Ta
liplerin bu hususun daireye 
talik olunan açık arttırma şart
namesini 30-11-934 tarihinden 
itibaren okuyabilir, hakları ta· 
pu sicilile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve 
hususla faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile yirmi gün içinde İcra 
dairesine bildirmeleri aksi hal· 
de hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda art· 
tırma bedeli gayri menkulün 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere ar
tırmanın on beş gün daha tem
dit edilmek suretile 2-1-1935 
tarihine müsadif Çarşamba gü· 
nü saat on birde gayri men· 
kul en çok arttırana ihale edi
lecektir. Satış peşin para ile
dir, mal bedeli alınmadan tes
lim edilmez, mal bedeli veril
mezse ihale kararı feshedilir 

İzmir Asliye İkinci Hukuk 
dairesinden: 

İzmirde mukim Feride H. 
tarafından İzmirde gaziler ma
hallesinde kemer caddesinde 
268 No. da kepekçi Musa 
etendinin dükkanında mukim 
iken tegayyüp eden telgraf 
sevk memuru İbrahim ef. aley· 
hinde ikame olunan dava ve 
icra kılınan mahkeme netice· 
sinde tarafeynin boşanmalarına 
ve bu hususta tahakkuk eden 
kabahatine mebni müddeialey
hin tarihi hükümden itibaren 
yeniden bir sene müddetle ev
lenememesine ve masarıfı mu
hakeme olan 1607 kuruşun 
müddcialeyhe aidiyetine 25/10/ 
934 tarihinde karar verilmekle 
hukuku nsul mühakemeleri ka
nununun maddei mahsusasına 
tevfikan tanzim kılınan ihbar
namenin müddeialeyhin tagay
yüp etmesine ve elyevm bu
lunduğu mahallin meçhuliyetine 
mebni tebliğ makamına kaim 
olmak üzere mahkeme divan· 
hanesine talik kılındığı ilan 
olunur. 

4930 (929) 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrtUğUnden: 
1049 numaralı kereste tarifesi 

17/11/1934 tarihinden 31/8/ 
1935 tarihine kadar tam vagon 
dolusu olmak şartile Bayındır· 
dan lzmire taşınacak kereste· 
nin beher tonundan 500 kuruş 
ücreti nakliye alınacaktır. 

""!Z 

ve kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedel ile al
mağa razı olursa ona ihale 
edilir, o da razı olmaz veya 
bulunmazsa icra dairesince he
men on beş gün müddetle ar
tırr~aya çıkarılır, bu arttırmayı 
alakadarlara tebliğe hacet ol· 
mayıp yalnız ihale iktifa olu· 
narak en çok arttırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 

zararıardan mesul olduğu ve 
tapu harcının ve yüzde iki bu
çuk dellaliyenin müşteriye ait 
olduğu ilan olunur. 4921 (931) 
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ROBllOBiN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 23-26 573 H 3 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliB. 
.'ılERliKZl : BKRLl.N 

.4lmangada 175 Şubeal Jllevcutlur 
S.ıı nıaye vo ihtiyat akı;esi 

16[1,000,000 RRyhemRrk 
Tıirkıyede Şnbelerl: lSTANBUL ve IZMIR 

:MıNırJa Şubeleri: KAHiRE ve ISKJ;;NDERIYE 
Her türlü banka muaınel!\tnı ifa ve kabul eder 
• AL'\1ANYAl>.A. eııyabat, ikamet, 1ahsil ve saire için 

en ehven ~eraitle REGISTRRMA.RK 8Btılır. • (h-1) 

ıZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrıkası: Tzmircle Halkapınardadır 
Yerli Pamaifundan At, 1aggare, Kiipekbaf, De(}lrmen, 

Geglk ve Leylak Markalarını havi lıer nevi Kabot bezi 
inıal eylı<ınekte olup malları A nupaııın ayni tip meDMU· 
catıııa faiktı r. 

Telefon Ko. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Ba7ra.k lzmir 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Baştıırak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı muayene· 
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 (248) 

ÇOCUK HAST ALl,l\.L,R.Kı 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor· 

Askeri Hastanesi 
Dahlllye Mutahassısı 

DOKTOR 

Ze~ai ll~ra~im 
Muayenehane: İkinci Bey-

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 
kadar hastalarını kabul eder. 

T elefun: 3806 
4 -26 (887) 

Göz Tabibi 

donda Tayyare Sineması civa- Lütfü Kır~ar 
rında 222 Numaralı eve nak-
letmiştir. Hastalarını eskisi Memleket hastanesi 
gibi ikinci Beyler sokağında göz hastalıkları mUte-
84 Numaralı muayenehane· hassısı : 
sinde kabul eder. İkinci beyler sokağı No. 65 

Evin Telefonu: 3053 Telefon: 3055 
Muayenehane Telefonu: 534 746 S. 7 

H. 3 ~S) ll~~~-.ıılmıiılıiım-iillİıl-:ı 

ıs Te,rınsanı 1934 
- --· - --·---

KIS GELDI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonı?uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı, mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

ristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

• Ve Ucuz Otelidir 
Bütün Izmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzınirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriÖ mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Br·ıslol S_irke-
• Beyoglunun cıde 

OsmanİJ"'e oteli~d!~~:iye 

Birinci Sınıf ~lutahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has· 

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar . 
A D R E S : Çivici Hamam MüftU Sokak 

Tahsin Bey Hastanesi 

ALGOPAN 
Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli ilaç 

9-26 (764 

( Algopao Cevat ) dır 
( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba· 

la jda her eczaneden isteyiniz. 

Toptan Satış Mahalli : 
İstanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

ş ehrimlzdekl Ecza D~11oıo:rlle Eczanelerde 
Vardır. israrla ALGOPANI lsteyinlr. 

1 

Umum Hastalarıo !\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
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır· 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
iLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

Fa.hrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

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

1. inci lşleir'"'e Müfettişliğinden: 
idaremiz için düz dahan rende mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 17-11-934 Cumartesi saat 15,30 da yapılacağından 

isteklilerin Halkapınar mağazasına müracaatları 4929 (928) - ._. 
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sahife t2 

1. v. 
''r· F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
NIEDERW ALO vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. S birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen' e 
yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HANSBURG vapuru 17 
ikinci teşrinde bekleniyor. 

Hamulesini çıkarıp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır, 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekJeniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru Halen li

manımızda olup Nevyork, 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
ve Kamden için yük alacaktır. 

EXPORTER vapuru 30 teş
rinisanide bekleniyor Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

teşrinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
caktır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY 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 Telefon No. 
2007 - 2008 

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
maraya nakletmiştir. (114S)h3 

Yeni Asır 

1 
Fratelli Sperco Oliver Ve Şii. 

Acentesi LtMiTET 

ROY ALE NEERLANDAts Vapur Acentesi 
KUMPANYASI CENDELİ HAN BİRİNCİ 

TELAMON vapuru elyevm KORDON TEL. 2443 
limanımızda olup 15 teşrini- DHE ELLERMAN LINES LTD. 
saniye doğru Anvers Rotter-
dam, Amsterdam ve Hamburg TAHMİL İÇİN BEKLENiLEN 
için yük alacaktır. VAPURLAR 

GANYMEDES vapuru 15 ikin LONDRA HATTI 
ALGERIAN vapuru 20 

1 
ci teşrinde beklenmekte ikinci teşrinde Londra ve 
olup hamulesini tahliye ederek Hulle yükliyecektir. 
Bourgas, Varna ve Köstence ROUMELIAN vapuru on se-

' için yük alacaktır. kiz ikinci teşrinde gelip 21 
GANYMEDES vapuru 25 ikinci teşrine kadar Liverpoo) 

teşrinisaniden 29 teşrinisaniye ve Glaskov için yükliyecektir. 

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

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

7/11/934 

14/11/934 
21111/934 
28/11/934 

S.S SRBIN 

S.S BEOGRAD 
BLED 
SRBİN 

kadar Anvers, Rotterdam ve T AHLIYE İÇ~N BEKLENİLEN 
Hamburg limanları için yük VAPURLAR ı 
alacaktır. ROUMELIAN Liverpool ve 

ORESTES vapur 10 kanu- Swanseadan on ikinci teşrine i 
DİKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak-

lardır. 

nuevvelden 12 kanunuevvele doğru Pire ve Triyeste yolcuları 

kadar Anvers Rotterdam A?1~- ALGERIAN Anvers, Hull . için fiyatlarda tenzilat yapıl-
terdam ve Hamburg ıçın 1 ve Londradan 20 il:inci teş- : mıştır. 
yük alacaktır. rine do.Yru " I f ·ı 

~ ~ Y oJcu ve nav un için ta S i at 
CERES vapuru 26 kanunu GOURKO Aııvers, Hull ve 1 • 

evvelden 31 kanunuevvele ka- J. PUSS:CH acentesine mü-
Londradan. 30 ikinci teşrinde racaat ediniz. 
doğru dar Anvers, Rotterdam, Ams

terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN 

1 NOT: Vürut tarihleri ve 
· vapurların isimieri üzer;ne mes'u 
1 liyet kabul edilmez. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekt~ olnp 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

HEMLAND motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beı g ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

(189) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveç.yanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa Süzülmü,tür 
Yegane Deposu 

Baş durak 

Ba.mci lf üzhet 

Sıhhat Eczanesı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V ASLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzirr. Gdynia, Go
teborg, Os'o ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN Dişlerinin 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

Bozulup Çürünıiyeceğinini Bilir 
muntazam sefer. 

SUÇEAVA vapuru yirmi üç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Ba:-selon, Mar
silya ve . Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor- 1 

donda Tahmil Tahliye şi~eti 1 
binası arkasında FRA TELLı 1 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalannı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

~--~~--------~~~~-------------------.-.......,....,. .......... 
Baş 

mahsul 

ı. 

(Ihlamur) 

Makme Ve inşaatı Bahriye Miitehassısı 

çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan h•Busi pa
ketlerimizin ihzıırın3. başlan
mıştır. Dükkanında satmak ·~ YUP UEJJ L. ·-~ 

ı\1akine Jnıalatha nesi 
llalınıa$?B flarşısı Nuıııara fı" 

~I iit>M3eseınin 

mamalatı 

o'a rRk 

a'h·t ıııakıoe 

lzınırde 

fııa l ıyuttedir. 

A liikadarlıa -
ın lın makine· 

faalıyet 

t:u ıla r ı hn k kı ndB ınaH\ nıa t n 1 ınA la rın ı tR v;o vn ı• ı lerız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} aOhane Ve Un DetJırmenlerl 
lçin hılnmnm Rl:ft v~ eılPVAf ıınal edılir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen 

Her boyda Te her kuvvet 
•e her o[nı mahrukat üzerine 

Bilumum DPnlz Jılerl 
Dorbinler, tnlooıhalar 

teeieatı mihanikiye a1anıtör •• 
v:nçler ve Hir ıoler Jernhtt 
vııı kahnl f't1ıJir. 

üzere: biz:b:ı p:ı1{~~ a .aı esnaf 
ihtiya~Ia~mı ten·n e~.;inler. 

Çünkü rek?lte geçen seneye 
nazaran adır. Paketle~ S - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök-

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
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 tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, liatikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaıır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, Jüks sabun, fare zehiri v. ı. 

TELEFON: aeaa ." 

• 

a• Tefrınıaanı t•ac 
-, . _ ........ 

~Eczabaııesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

,, 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 

METALLüM 
I"ambalarını tere lı 
ec.Jenlor hiç bir .ııı 
ı tırn aldanmaroış· 

lardır. 

Çünki: 
Emsaline naza 

ı an aarfiyatı • 21 

ı .. ıgı hol yegAo' 
lambadır. 

H4'r hayidtıı 
arayıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ııd.trık maızeııJ• 
tıcauıtlıaot1i 
P .. ı,!•malcılılf 

TELEfON 33ı3 

lnşaatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek uouz 
temin etmek isterseniz Halim aga 9arşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethane~in~ miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net't çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve ~·unların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çhnentol•P, Batın •••k•l•I' 

En •l••ll .... P•Hle •• ••••••d• ••••••• 


