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S.AlT 
Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Cwultm·iyctiu Ve Cumhıf1"iyet Bseriııiıı Bekçisi, Sabahlan f,,'t/ı'(ff Siyası Gazetadfr 

Fransada 
1111 ..... 

Büyük Buhran 
Tehlikesi 

Umumi harpten sonra par!e
nıenterizm bir buhran geçir
ıneğe başladı. Parlemento kav
falannm, parti mücaddeleri
nin sık sık hükumet değişiklik
lerine sebebiyet verdiği, Dev
let otoritesini zafa uğrattığı 
istikrarı yok eylediği görüldü. 
Bazı siyasi ve mali skandallar 
bu cereyanlan körükledi. Or
taya gene milli hakimiyetin,da
Yandığı iddia edilen yeni yeni 
rejimler abldı. Bunların müna
kaşasını bir tarafa bırakalım. 
Filhakika son zamanlarda cum
huriyetin anası olan Fransada 
hiç bir hükumetin beş altı ay 
hile iktidar mevkiinde kalama
dığı görüldü. 

Vetan severliğine ölçu tanı
nııyan Fransız milleti, nihayet 
Dumerğ'in teşkil eylediği milli 
hükumet etrafında birlik ya
ratmak kararını verdi, Milletler 
arasındaki şiddetli ihtilafların 

şahlandığı büyük tehlikelerin 
Avrupayı titrettiği günlerde 
F ransada vukua gelecek kabina 
huhranlan dahili sarsıntılar 
rnemleketin yüksek menfaatJa
rını tehlikeye koyabilirdi. 

Bu endişeler dolayısile M. 
Dumerg'in teşkil eylediği hü
kumet son senelerin en uzun 
Önıürlüsü oldu. Fakat bugün 
bu milli kabinede buhran ge
çirmek tehlikesine maruzdur. 

M. Dumerg hükumet otori
tesini takviye lüzumunu hissey
lediğinden bir ıslahat projesi 
0 rtaya atb. Kanun esaside 
ladilat yaparak parlamentoyu 
dağıtmak hakkım doğrudan 
doğruya Reisicumhura vermek 
kararını istihsal yolunu tuttu. 

Fakat bu salahiyetin mün
feriden Reisicumhura verilme
sine sol cenah fırkaları itiraz 
~Ylediler. Hatta Sosyalist ve 
0ınünist fırkaları bir ittihat 

\"" 
Ucude getirerek her ne bahası-

na olursa olsun bu tadilata rıza 
~?stermemeğe karar verdiklerini 
han. ederken "Fransada Cuın
~rıyeti koruyacağız,, azmini 

\le eylediler. 
Geçenlerde toplanan radikal 

~sya~st fırkası bazı tadilatla 
ltı: Domergin islahat projesine 
Y uıaharet salahiyetini M. Her
~Ya vermişti. M. Dumerg ile 
t j lieryo arasındaki müzake
t~ er nıaalesef miısbet bir ne
~ceye bağlanamadı. Kabinede
istı;ıtı radikal sosyalist nazır 

il alarını verdiler. 
ltı u vaıiyet karşısında Du
'1"'erg kabinesi tamamen zaafa 
b!~~nuş sayılabilir. Çünki milli 
tlız bozulmakta, kabine yal
de kerkezin ve sağların elin
leı:n alnıaktadır ki, bunlar par
llıe e

1
ntoda ekseriyet temin ede-

ı er. 

ltıeBinaenaleyh bugün parle
Gç lltoya hükumetin vereceği 
'-ıt 'Ylık muvakkat bütçe Du
tı.qtg kabinesinin mukaddera
ittih, tayin edecektir. Sosyalist 
~ lldı bili şüphe Şu tek-

(B reddedecektir. Radikal 
aıtarafi 2 inci ıahi/tdt ) 
l:•nı.aı.ı ~ak.k.ı 

:TÜRK - YUNAN Uzum İHRACATI OFİSİ 

R I' u 1 üt. 1'\ azın İsla ıı 1JU I el rt 
İstanbul, 7 (Hususi) - Ati- olursa keyfiyet Balkan Antantı 

nadan gelen son haberlere gö- Konseyinin önümüzdeki İlk 
re, Bulgaristan ve Arnavutlu- yazda Bükreşte aktedeceği 
ğun da Balkan Antantına gir- toplantıda görüşülecektir. 
meleri için sarfcdilen gayretler · İstanbul, 7 (Hususi) - Elen 
netice evrmek üzereçlir.Bilhas- Hariciye naz 11 M Maksimoı;; 
sa M. Titüleskonun Sofya zi-
yareti, Bulgar krah Boris'Je Atina elçimiz Ruşen Eşref 
mülakatı Bulgaristanın da Bal- beyle birlikte o!arak Dolına-
kan Antantında yer alması bahçeyi gezdi. 
için müsait zemini hazırlamış- . Ankara, 7 (Hususi) - Elen 
tır. Sofya hükumeti bu şc- Milli İktisat Nazırı M. Pez-
kilde bir talepte bulunacak mezoğlu ile İktisat Vekilimiz 

Hlll{/rtı" Rmlı JJori.s 
Celal bey arasında yapılan son 
ticaret anlaşması üzerine İkti
sat Vekaletinde İzmirde bütün 
Üzüm müstahsillerini içine ala
cak bir üzüm kooperatifi teş
kili fikri kuvvet bulmuştur. 
Vc1·alette, bu maksatla koo
peratif nizamnamesinin esas
lan hazırlanıyor. Üzüm müs
tahsilleri kooperatifi teşkil edi
lecek olan Türk - Yunan üzüm 
ihracatı ofisinin himayesine 
bağlanacaktır. 

Ankarada Opera -Heyeti 
UI sal Musiki İçin 

TÜRK OPERASI ÜZERiNDE ÇALIŞMAYI TEŞVİK iÇİN MÜSABAKALAR AÇILA
CAK -ZiRAAT ENSTİTÜLERİMİZDE YABANCI TALEBE 

Ankara, 7 (Hususi) - Ziraat 
enstitülerimize Irak - Süriyc 
ve hatta Romanyadan talebe 
gelmektedir. Enstitülerin bey-
nelmilel şöhreti haiz profesör
lere malikiyeti, laboratuvarla
rının zenginliği umumiyetle na
zarı dikkah celbetmiş bulu-
nuyor. 

Alaturka Musiki 
Kaldırllacak 

İstanbul, 7 (Hususi) - Ala
turka musikinin radyolar gibi 
gazinolardan da kaldırılmasının 
şehir meclisinde isteneceği söy
leniyor. Azalardan bir kısmı 
bu hususta bir takrir vermek 
niyetindedirler. 

Ankarada Opera 
Ankara, 7 (Hususi) - Ulu

sal musikimizin inkişafı ıçın 
büyük gayretler sarfedilmek
tedir. Maarif vekaleti bu 

Jl,frard EusliWle1·imi::dca Biri 
yoldaki mesaiyi koruyacak 
tedbirler almak üzeredir. 
Ankara' da Opera Heyeti 
teşkil edilmiştir. Şehir planı 
mucibince evvelce mukarrer 
yerde Opera binası yapılacak-

-- · 

tır. Şairlerimiz ve musikişinas
larımız arasında Türk operası 
üzerinde çalışmayı temin ede
cek müsabakalar tertip oluna
caktır. 

- onıı 3 ıi11cl1 3ahicde - .. 

Pariste Buhran Başladı 
• 

M. Dumerg Bugün istifa Etti 
YENi KABiNEYi M. LAVAL TEŞKiL EDECEKMiŞ 

Paris, 7 (Hususi) - Bugün ba~famış sayılab~Jir:Radikal Sos- bile bahseeiliyor. Bır çok ka-
Radikal Sosyalistlerle Başvekil yalıst naz~rlar ıstıfalarını mu- bine listeleri üzerinde münaka-
M. Doumergue arasında gö- haf aza .. edıyorlar. . şalar başlamıştır. Başvekil M. 
riişmelere devam edildi. M. Bdugdun mebduun ~orıdo~~a- Dumergue Kedorsayden evine 
M d , nn a evran e en ıayıaya gore d'. k 1 . 
arşan o nun V aluva mebuı· kab. . . tifaıı yarım emri oner en ya"t aşan gazetecı· 

lan ile M. Doumerıru• Desclla• nki m:i::.~r. Yeni kabineyi lere projelerinin tamamile ka-
dekl teıebbtıslerl lalf aetlce t.tkile laariciye auın M. La- bultinde ısrar ettiğini söyle· 
vermedi. Bu dullcHa J.W.u _ ~'ın memur edJl!c•l'h!c!~ m~tir. 

o 
HA. VEKİLİMiZ DİYOR Ki 

'' B. Müttefiklerimizle 

Ankara, 7 (A.A) - Bükreşe dön
müş olan Romanya hariciye nazın 
M. Titülesko ile hariciye vekilimiz 

' Tevfik Rüştü bey arasında aşağı
daki telgraflar teati olunmuştur: 

. 

Gerek sizin ve gerek benim · 
samimi surette arzu ebnekte ol
duğumuz sulh davasının terakki -
etmesi için sarfetmekte olduğu 
muz yeni mesaiden sonra bir kerre 
daha birbirimizden aynlıyoruz. 

Aziz dostum büyük meziyetleriniz · 
vatanımızın ve dostlarının hayır 
ve menfaab için bir kerre daha 
kendini göstermek fırsabnı elde 
etmiş ve müşterek davaya olan 
parlak hizmetlerinizden dolayı size 

karşı umumun minnettarlığını te
min eylemiştir. Görmüş olduğumuz 
emsalsiz misafirperverlik Ankarayı 
yeni ziyaretimizin hatırasını unu
tulmıyacak bir şekle sokacaktır. 
Yürekten teşekkürler? 

Muhibbi ihlaskarınız 

TltUlesko 
Aziz dostum, 
Türkiyeyi terkederken gönder

mek lütfünde bulunmuş olduğunuz 
telgrafnameyi derin bir minnettar- 'l'cııf il: Rii§W Bey 

lıkla okudum: ~ğer si~in Dev- ı ğunuz yüksek meziyetler \"e 
let adamı sıfatiyle haız oldu- - Sonu beşmci ahı/ede -

Yeni Mısır Kablnesı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhaliflerin Reisi T ev
fik Paşa Başvekil Oldu 
Ezberciler Yenilikten Kor_kuyorlar 

Kahire,7(Hu
susi)-Kral Fu
at Yahya paşa 
kabinesinin is
tifasını kabul 
ettikten sonra 
Tevfik Nesim 
paşayı yeni ka
binenin teşki
line memur et
miştir. Tevfik 
paşa kralın es
ki katibi hu
susisidir. Mu
maileyh 921 da 
iktidar ıuevki
ine gelmiş ve 
vahim dahili 
müşkilat karşı

sında istifaya 
mecbur olmuş
tu. Sonra par-

lamentoda mu
halefet grubu
nun başına geç
mişti. Burada 
mevcut kanaa
te göre Tevfik 
paşa N uhas pa
şanın iktidar 
mevkiine dön
mesi için yolu 
hazırlıyacaktır. 

.. 

]{altfrc cauıile1·indcn biri 

Son buhran Mısırda halk 
arasında heyecanlı şayialara 
sebep olmuştur. Ezcümle Vaft 
Ezberciler milliyetperverlerinin 
yeniden iktidar mevkiine gel
meleri takdirinde Ezberin geri 

zihniyeti ile mücadeleye gırı
şeceğinden endişe etmekte
dirler. Meb'usan meclisinin 
feshedilerek yeni intihabat ya
pılacağı da söyleniyor. Maama
fih bu rivayetler ıimdilik ihti
yatla karşılanmıya değer. 

i 
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H. Gazı Şirketinin Vaziyeti 
Şehir Meclisinde Dün Büyük 

Bir Fırtına Kopardı 
·~---------------------------... 

Şi l<et Ayın 
Behcet 

On Beşinde Faaliyetini Tatil Edecek 
Salih Bey Ankaraya Gidiyor 

Şehir Meclisi dün oğleden 1 
ıonrr saat 16 da Dr. Behcet 
Salih beyin riyasetinde toplan
mıştır. 

Geçmiş zabıt okunduktan 
sonra aynen kabul edilmiştir. 

BlUlu müteakip mezuniyet 
lstiyen bazı aza beylerin istida
ian okunmuş ve kendilerine 
mezuniyet verilmesi kabul edil-
miştir. 

Müteakiben Reis B. dedi ki: 
Belediyenin eşya piyango 

oiletleri için burada ümit etti
ğimiz neticeyi alamadiğımızı 
takdir buyurursunuz. Binaen
aleyh lzmirin imarına tealluk 
eden bu mesele hakkında hü
kiimeti merkeziye nezdinde te
şebbüsatta bulunmak ve diğer 
viliyetlerin de bilet satışı me
selelerinde yardımlarını temin 
eylemek lizımdır. 

ikincisi Yangın yerlerindeki 
arsalarda vücuda getiril
mesi memleket ıçın çok 
faideli olan Şehir bahçesi için 
halka ağaç diktirmek husu· 
sunda bir mUkellefiyet tahmil 
ettirmeği düşünüyoruz. 

Üçüncll bir mesele daha var-
dır ki Meclis ilice maliımdur. 
Havagazı kumpanyuı gazete-
lerde de bildirdiği üzere bu 
ayın on beıinde faaliyetini ta
til edecektir. 

Bu meaele memleketin ten· 
vırab ile alikadardır. Havagazı 
kumpanyuı ile geçen seneden 
beri temaa halindeyiz. Şirketi 
devretmek meselesi gCSrüıül
mektedir. Bu mesele için de 
Nafia Veklleti nezdinde teşeb
bUsatta bulunmağı düşlinüyoruz. 
Şirketin fabrikasında heyeti 
fenniyemiz marifetile yaptırılan 
tetkikat neticesinde mevcut de-
mirbat eşyanın kısmen işimize 
yaradığını, kısmen de yarama-
dığını tespit ettik. Meclis alinin, 
mülhak bütçeyi tanzim edebil· 
memiz için buna dair bir karar 
vermesi lazımdır. Bize yaraya· 
cak olan eşyanın kıymeti on 
sekiz bin lira olarak tespit 
edilmiştir. 

Reis beyin bu izahabndan 
ıonra azadan avukat Ahmet 
Şükrü bey söz alarak demiş· 
tir ki: 

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

Fransada -.... 
Büyük Buhran 

Tehlikesi 
Boştoraıı 1 mci sahiltdt 

Sosyalist nazırların istif alan 
gösteriyor ki parlamentonu en 
kuvvetli fırkası da,M.Dumerg' e 
müzaheretten uzak kalacakbr. 
Bu suretle Franaada bir kabine 
buhranını muhakkak ıaymak 
icap eder. Hükümet belki is
tifadan evvel parlamentoyu da 
reisicumhurun ve ayanın mu
vafakatile f eah yoluna gide
bilecektir. Reisicumhur mösyö 
Lebrün başvekile müzahir ola
bilirse de fesh talebini ayanın, 
Radikal sosyalistlerin kuvvetile 
reddeylemesi çok büyük bir 
ihtimal dahilindedir. 

Fransanın beynelmilel siya-
setteki mevkii gCSz önüne geti· 
rilirse bugünkü celsenin cihan
şumul ehemmiyeti kendiliğin· 
den tebarüz eder. 

·Ayni zamanda itiraf eyi.emek 
lazımdır ki bu buhranın alacağı 
netice p_arlameneterizmin mu· 
kaddetab üzerinde müessir ol
maktan da uzak kalamıyacaktır. 

::ı ma:ll ~ak.kı 

- Şirket ayın on beşinde 1 70 bin lira olan tenvir bedelini 
tatili faaliyet edeceğini ilin et- geçen sene 40 liraya indirdi. 
miştir. Belediyeye de buna Şirket şimdi d.üşünüyor ki gü-
dair bir teskere yazmışbr. Tez- nün birinde lzmir belediyesi 
kereyi görmedik ama haki- tenvirab elektirikle yapmağa 
kat en tatili faaliyet edecek karar verirse vaziyeti daha fena 
olursa şehir tenvirat noktai olacaktır. Onun için elindeki 
nazanndan müşkilata düçar stokları belediyeye satmak is-
olacaktır. Bununla beraber şir- tiyor. 
ket filen elimize geçmemiş bu- Suat bey - Yukan mahalll-
lunduğu için mtılhak bütçe ya- bn bir hafta sonra karanlıkta 
pıp ta bu husus için tahsisat kalmasını istemiyorsak fU teklifi 
ayırmamıza kanunen imkan yapıyorum. 

yoktur. 15 Teırinisanide tehrin ka-
Şükrü beyden sonra söz alan ranlıkta kalmaması için riyase-

mühendis Aziz bey Ahmet tin teklif ettiği blitçe vardır. 
Şükrü beyin bu husustaki ka· Bu bütçede kömür ve saire 
naatine iştirak ettiğini söyle· mübayaaıı için para itteniyor. 
miş ve demiştir ki: Bunu kabul edersek mesele 

- Hava gazı şirketi ayın biter, 
on beşinde tatili faaliyet ede· Reis bey - Bizim için lcil 
ceğini bildirmiştir. Yarın diğer tetbirler vardır. Gerek yukarı 
bir şirket te bu ıekilde bir ve gerek aıağıda sabaha ka-
illin yapar ve "Ben idare ede- dar elekbikten mada bava 
miyorum, binaenaley işi ter- gazı ile tenvire mecbur olduğu-
kediyorum,, derse bunu kabul muz sokaklar vardır. 
edip bu şirketi belediye dev· 3,5 sene sonra belediyeye 
ren alacak mıdır? intikal edecek olan Hava ga· 

Bu şirketin bir mukavelesi zi için hukuki takibat cihetini 
olmak iktiza eder. Akit kim ayrı tutmak Jizımdır. 
ise mukavelenin ahkamını şir- Bu ıirketin sermayedarları 
k~te kabul ettirmelidir. Tah· Londaradadır. Burada ecir olan 
minime göre şirkatin hotbohot birkaç memuru vardır. Bu ze-
imtiyaz müddetinin hitamından vat her an şirketinden aynla-
esvel tatili faaliyet etmemesi bilir vaziyettedirler sermaye-
lazımgelir. Yalnız bir cihet darlar buraya adamlanm gön-
kalıyor, şirket işi terkettikten derdiler dediler ki: ,,Anlaşa-
sonra kömür vesaire gibi mal· lım, ve bizimle kirk elli sene 
zeme bırakmıyacak olursa be- için bir imti!az mukavelesi 
tediyenin ona göre hazırlan· hazırlayın, ve bize ıunlan ve· 

h . " ması ve şehrin tenvirabna a- nn. 
Jel gelmemesini temin eylemesi Biz mes'eleyi daimi eneli· 
icap eder. mende miizakere ettik ve 

Reis bey tekrar izahat ver- kendilerine teklifinizi ka· 
mek lüzumunu hissederek de· bule imkan yoktur diye 
miıtir ki: cevap verdik ben Ankarada te-

- Şirketin mukavelesi mu- maslanmda bugibi mile11eıelerin 
cibince dört sene sonra belediye elinde olmuı lbım-
işi terketmesi iktiza e· geldiği ilhamlannı aldım. 
der. Yalnız geçen seneden Elektrik, su, havagazı gibi 
beri bize yaptığı teklifte fab- işlerden kir beklemememizi dil· 
rikayı belediyeye devretmek şünüyoruz. Ergeç, medeni bl• 
istediğini bildirmiş ve stok tün memleketlerde olduğu gibi 
malzeme için kırk bin lira bu itler elimize geçecektir. 
istemişti. Şirketler kar dlltllntır, fakat 

Biz müzakerek neticesinde belediye yalnız halka hizmeti 
25 bin lira verdik ve nihayet düşünür. Umumi harpten evet 
28 bin lirada karar kıldık. on bin abonesi olan kazanan 

Reis beyin izahatı üzerine bir tirket bu vaziyet dahilinde 
azadan Hamdi bey şu mütale- kazanamaz. Hale gelince ıer• 
ade bulunmuştur: mayedarlanndan para iatedl. 

İşittığime gör~ .şirket ziyan Sermayedarlar vermediler ve 
ediyormuş. Binaen aleyh bizim kendi yağınız ile kavrulun de-
bu harap tesisat için verece· diler. Ve bunun llzerine bele-
ğimiz para mahalline masruf diyeye dem i.tediler. Bunlar· 
olmalıdır. Evvela buna dair dan bqka diğer firketler de 
tetkikat yapılsın ondan sonra bize miracaatle 1zmir bavaguı 
bu meseleyi görüşürüz. hakkında mıl6ınat ittediler. 

Bunu müteakip doktor Hu· Karlı bir İf girmediler ve 
lüsi bey, ıirket mukavelesinin müzakereye bile yanqmımıt-
okunmuını istemiı ve muka· lardı. 
vele okunmuıtur. Dün tetkikat yapan arkadq· 

Sabri bey - Şirket ben iflas lar bizim İzmir bava gazı tir-
ettim, on beı gün sonra şehri ketinin iki gilnlilk yakacak kl-
karanhkta bırakacağım diyor, mnrleri olduğunu ve Vande,.. 
reis bey bunun böyle olduğuna zeye de kömürden dolayı borç• 
zab iliniz kani misiniz. ları bulunduğunu teıpit eyle· 

Reis bey - Evet, bilahare mişlerdir. 
de aöz bana kalınca izah ede- Deniliyor ki " Hava razı tir-
ceğim. keti tesisab harap etmiftir. Ba 

Faik bey - Yukarı mahal· şirketin merkezi nerede olursa 
lit için Havagazı tenvirabnın olsun Cumhuriyet adliyui var· 
elektriğe kalbedebilmesi için dır. Bütün mütküllerimiri hal 
belediyenin 18 bin lira kadar eder. ,, 
bir fedakarlık yapması ve ora- Şehircilik hava gazının bir 
lara hat çekmesi meseleyi te- ihtiyaç olduğunu anlatmakta-
mine kafidir. Bu da belediyenin dır. Fakat bundan başka da_ 
senede Havagazi şirketine ve- Şehrin yarısının bununla ten-
receği tenvirat parasından da rir ihtiyacında bulunması var-
azdır. dır. Arkadqlar:ımdan hazdan 

Şirket bugün lzmir belediye- diyor ki hava gazı yerine bu-
sinden aldığı para ile vaziye· ralan elektrikle tenvir edelim. 
tini koruyabilmektedir. Evvelce· - Sonu 7 ıncı Sahi/epe _: · 

Tütün 1 Uyuşturucu Maddeler 
••••• 

Rekolte Tamamen 
KolaylıklaSatılacak 

Tütün aatııı faaliyetine mın· 
takanın her tarafında hararetle 
devam olunmakta bulunduğu 
Türk ofis müdürlüğüne dün de 
gelen telgraflardan anlaşılmış
tır. 

Piyuanın açıldıii gtlnden 
dilne kadar mıntakadaki tilttln 
satış miktarı 6,350,000 kiloya 
baliğ olmuttur. 

Bunun 1,480,000 klloıunu in· 
hisar idaresi, 1,360,000kilosunn 
Glen T ebako kumpanyası, 
1 ,SSS,000 kilosunu Geri Tuba· 
ko kumpanyası, 1,385,000 k!lo
sunu Amerikan Tubako knm
panyası mübayya eylemiştir. 

Fiatlar 65-100 kunıf araaın· 
dadır. AIAkadarlar tattın aab· 
tında 1928 aeneaindenberi böyle 
ıirat g&rOlmedifini llylemek· 
tedirler. 

Tllrk ofiaia tetkikabna göre 
bu aeneki ttltilD. rekoltui ta• 
mamen ve kolayhlda aablacak· 
tir. -w 

Maarifte 
Yem Tayinler 

Ôdemİf Cumhuriyet mektebi 
mnallimlerinden mlltfika bar. ı ın 
Dikili merkez mektebine tayin 
edilmiştir. 

lzmir Karataş Musevi mek
tebi Türkçe muallimi irfan bey 
İzmir Sanat mektebi Türkçe, 
tarih, coğrafiya ve yurt bilgisi 
muallimliğine tayin olunmuştur. 

lzmir Kız sanat enstitüsü fen 
ilgisi muallimliğine • Nevzat 

Gemal bey, İzmir sanat mektebi 
fizik ve pratik elektrik tekne·· 
loji, mukavemet muallimliğine 
Mehmet Tahir bey tayin edil-

mİf~· 

Nakliye V asıtalan 
Tahrir işleri 

V eaaiti nakliye komisyonu vali 
muavini vekili Fuat B.in reisliği 
albnda öğleden evvel vilayette 
toplanm11br. 

İzmir ve civannda canlı ve 
cauıı nakliye vuıtalannın tah
ririne başlanmasına karar ve-
rilmittir. 

9 T eırini aaniden itibaren 
Kartıyakada ve mllteakiben 
Bornova, Buca ve Seydiköy 
ve De;irmendere nahiyelerinde 
tahrir yapılacktır. 

Halen devam etmekte olan 
camız vesaiti nakliye tahriri 
İzmir merkezinde 15 Teırini
aanide bitecek ve bu tarihten 
aoara canlı nakil vuıtalannın 
tahrir Ye tubitiae devam oluna
caktır. 

Koşular 
KerllMu•~••IBatlıyor 

Sonbahar at kotularma rir•· 
cek atlana kayıt muameleaine 
Camarteıi glaladea ilibaren 
baytar müdtlrllğilnde bqlana
eakbr. --· Takas İ§leri 
Takaı komisyonu dlin öğle· 

den sonra vali muavini vekili 
Fuat beyin reisliği altında top
lanmış ve takas itlerinden ba
zılarını intaç eylemiıtir. 

• '' • a '•• • 

Fiatler Ayni 
ikinci Teşrin Avrupa bor.sa· 

1.annın ka palllf fiatleri hakkın
da dün Türkofis ınüdürlüğüne 
telgrafla gelen maliimatta ka· 
panıf fiatlerinin d~kü nüsha-' 
mizda · yazdığız şekilde ?lduiu 

· bildirifmistir. 

• 
inhisarı Ne Diyor 

Vahit Bey Afyon Meselesi Etrafıı:ı
da Noktai Nazarını Anlattı 

Dün Bir muharririmiz uyuş- olunmuştur. Tüccarın bu yedi 
turucu maddeler inhisarı İzmir ay vadeli sabşlardan dolayı 
tUbeai mndürü Vahit beyi zi· idareden alacatı kalmamışhr. 
yaret ederek Afyon mes' elesi Ondan sonra yapılmış vadeli 
etrafmda bazı malumat iste- satışların va.deleri hulO.lünde 
mittir. onların da bedelleri tesviye 

Vahit bey mnharririmizin olunacaktır. 
sorduğu muhtelif suallere ce· inhisar, bilbaua külliyetli 
vabeu şu izahatı vermiştir: stok yapanlar tarafından 

- Halihazırda ttıccardan af· müoayea hususunda ta~yik cdil-
yon alınmıyor. lmklnlar tahas· mektedir.Bu iJ'İbiJeriıı iıe iııhiaarı 
sül ettikçe hu zümrenin af- taıyik etmeğe haklan yoktur. 
yonlan da alınacakbr. Çünki bu ıibiler spekOlitor 

idare ıimdiki imklnlar da- vaıiyetindedirler. Speküliayon 
bilinde yalnız mllıtabıil malı yapanların mallannı tamuıen 
alınmaja gayret edilmektedir. taıfiye edinceye kadar aradan 
Şimdikı vaziyete ı&re tüccar- bir müddetin geçeceğini bil· 
dan da afyon alınmak zamanı meleri ve kabul etmeleri la.-
çok yakındır. ÇUnki yakında zımdır. 
Avrupaya mühim ıab9lann ya- Normal ve nıüsait ıartlar 
pılmuı ihtimalleri vardır. Ev- içinde inhiaarın vazifesini ve 
velce tilccardan 7 ay vade ile muavenetini yapmadıiJm iddia 
alanmıı olan afyonlgnn bedelleri etmek ortaya hatalı bir iddia 
gelen havale ile tamamen tesviye atmak demektir. •...... ,.. 

Belediye Reisi 
Bugün Ankaraya 

Belediye reisi Doktor Beh
cet salih beyin şehir meclisi 
tarafından büyüklerimize tehir 
mümeHillerinin aaygılannı ve 
sevgilerini bildirmek ve hava 
gazi firketinin faaliyetini ta· 
dile karar. vermesi yllzünden 

tahaddüs eyli yen vaziyeti Nafia 
yeklletile görlltmek üzere An· 
karaya izamına karar veriliştir. 

Hareket Edecek 
Behcet bey karara tevfikan 

bugün deniz yolile İstanhula 
gidecek ve oradan Ankaraya 
ğeçeccktir. Bu fırsattan istifade 
ederek tediyesi imkinsız bir 
hal alan iki milyon liralık is-
tikraz takıitleri etrafında M_. 
liye vekiletile temaslarda bu
lunacakbr. Behcet Salih beye 
gaybubeti esnasında eczacı 
Faik bey vekalet edecektir. 

Alman Büyük Elçisi 
Hararetle ~arşılandı 

Dün Akşam Egepalas Otelin~e 
Bir Kabul Resmi Yapıldı ··-·-·· Dünkü nüshamızda Şelızimi- doktor Behcet Salih beyi de 

ze geleceğini bildirdiğimiz Al- ziyaret eden sefir hazretleri 
manyanın Ankara Büyük elçi- öğle yemcğiin misafir bulunduk-
si Doktor Fon Rozınberg ce- lan şehrimiz Alman konsolosu 
naplarile refikalan ve \cerime- Her Holiştayn'm hanesinde ye-
leri dün İzmir vapuru ile şeb- mişler ve öğleden sonra da 
rimize gelmişlerdir. Sefir haz- konsoloshaneye gelerek me"' 

retleri vapurda Vali namına mu- murlarla görüşmüşlerdir. 
avin vekili Ali Fuat bey tara- Akşam saat 18 den yirmiye 
fandan karıılanmış ve kendilerine kadar Egepalas salonlarında çok 
tahsis edilen husui motörle sa- muhteşem bir resmi kabul yapıl" 
lona çıkmışlardır. Pasaportta nuş burada Alman konsolosha" 
konaoloshane erkanı ve Alınan nesi erkanı ve Alman kolonisi 
konsolosu tarafından iıtikbal ailelerile birlikte haıır bulun'" 
olunmuı Madam Roıınberğ'e muşlardır. Sefir cenaplan lıaıit 
genç bir Alman kızı zarif bir ıehri hakkında çok sevimli ib"' 
btlket takdim eylemiştir. Dok- tisaslanıu heyecanla anlatıo~f" 
tor Fon Rozınberg onbuçukta lar ve ne4'eli bir vakit geçır-
Vali Khım paşayı ziyaret et- mitlerdir. Muafirler bugl• 
mit ve uzun müddet görüş- Selçuka gidecekler Efez har~-
mllftür. helerini gezerek akıam şebrt" 

Müteakiben belediye reisi mize d6necelderdir. 

ELiıAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 
SPOR aleminin üç büyük şampiyonu 

Makı Baer • Primo Kamera ve Jack Dempsey ile 
Dilber yıldız MYRNA LOY tarafından 

Kadınları~ Sevdiği 
Fransızca sözlü ve REVÜLÜ, SPOR, AŞK ve LÜKS fiJ111I 

ilaveten : P A THE JURNAL [ Belgratta Kral Aleksandre 
Hz.lerine yapılen büyük cenaze meruimi • Pariste m6'Yı; 
Poincare'nin cenaze alayı) 

PİKKAT: Bugün yalnı~ 13 3~ - ıs ve 17 seanıl~n~d: 
sinema .vardır. 21 15 seansı HILA.LIAHMER müıamereıııı 
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Sizi Çok Dinledim, Üzüm 
Uyanmış Beni Arıyor 

ı o.ıı, ;s Semihin sözlerile bü
yülenmiş gibi kımıldanmadan 
duruyor, yüzü yavaş yavaş açı
lıyor, dudakları tatlı bir tebes
sümle geriliyor, gençlik, sih
rini gösteriyor, hayata tekrar 
dönmek hevesleri uyanıyor gi
biydi .. 

Semih Avuçları içinde tuttu
ğu bu yumuşak eli yavaşça sıktı 
bira?. daha eğildi: 

- Evet niçin olmasın? Ma
danıki ben o kabusu görme
inek hepsini unutmak istiyo
tuın. Sen de unut, hayatını par ' 
Çalıyan o karanlık hatıraları, 
bulanık düşünceleri onunla, bir
lik göm, yeni doğan güneşimize 
birlik ablalım gel... 

<:;enç kadın şiddetli bir ür
perme ile doğruldu elini ya
\'aşça çekti.. Dudakları arasın- ' 
da: 

- Unutmak mı? Fakat nasıl? 
O, gömdüğü mukaddes şehidi 
ile birlik kalbini de koparıp 
gömmemiş miydi? 

Kulağı dibinde söyliyen Se
ınihin aşkı ona hep onu ha
tırlatmıyor mıydı? 
Hayır hayır. yeniden sevil

ınek kabiliyetini kaybetmişti. 
Semihe beklediği aşkı vere
ınezdi. Kendi kendine: 

- Ben Tomris, aşkı değil, 
aşk sözünü seviyorum. Çiinki 
hu kelimeyi Özdemirin dudak
larından işittim. Kendi dudak
lar:ııula ona içirdim. 

Şimdi kendisinden cevap 
hekliyen Semih birşey söyle
ıniyor, sükut ediyordu. 

Gözleri bir ara yukarda kar
Yolasında sakin, sakin uyuyan 
Çocuğunu arar gibi daldı. Da
ha ilk görüşte Semihe uzan
ınış o küçücük kolların tabii 
hir duygu ile ona atılışını, ba
ba, baba, dediğini tekrar du
Yar gibi oldu .. 

Ah bu yumuşak sıcak hitap. 
Sernihi her görüşte tekrarla
nan bu kelime .. 

-Baba ... 
Tomrisin başı ateş gibi ya

nıyordu.. Şimdi onun için, evet 
~a\'rusnna bir baba bakımı, 
. aha eksikliği duyurmamak 
ıçin Semihe, beklediği aşkı 
\>erernezse bile umduğu seade-
ti du k D. v d . Y\lraca tı. ımagın a şım-
~~-k-g!bi yanan ve sönen bu 
d uşunce ile ilk defa ağa bey 

em eden 
' 

Telefon 3151 

TAYYARE 

Evet Semih dedi. Anlı
yorum ki çok ciddi bir dakika 
yaşıyoruz. Büyük milli savaş 

yılJarına karışmış benliğimde 

onulmaz yaralar var. Ben bu 
acı ile ömrümün karanlık bir 
bölümünü geçirdim. Şimdi sen : 
Onun için hep karanlık olsun 
elimi tut, hayatımızını ışıgını 

birlik yakalım diyorsun .. 
Evet buışığı yakalım Semih 
madem ki bu ışığa bakan sana 
kol uzatan çocuğum da onu 
söndürme diyor .. 

Semih sapsarı olmuştu: 

- Çocuğun mu? .. 
- Evet çocuğum. Semih 

onun için Özdemirim için evet 
diyorum .. 

Semih bir çılgın gibi tekrar
ladı: 

- Özdemir!.. Daima o, sen 
benimle alay edivorsun T om

• 1 
rıs ... 

Onu en çok unutmak iste
diğim bu sırada bile önüme 
dikiyor, ve bu adam daima 
ikimiz arasında bulunacak di-
yorsan.. Hayır .. 

To~ris şiddetle ayağa kalk
mıştı ... 

Sert bir sesle .. 
Elverir sizi çok dinledim 

Semih ağabey siz galiba size 
bir nişanh gibi gösterilen eski 
T omrisi düşünüyor onunla ev
lenmek istiyorsunuz? .. 

Halbuki aldanıyorsunuz.Kar-
şınızda duran Ôzdemirin dul 
karısı, Özdemirin annesidir~ 
Aldandığınızı söylerken bu ha-
kikatı unuttuğunuza teessüf 
ederim. 

Semih bu ani değişikliğe şa-
şırmış kekeliyordu. 

- Fakat, şey .. Bu kadarı 
da artık pek çok.. Ben her 
şeye rağmen sana inanımı ek
siltmemek, bu suretle geçmiş 
bir hikayeye göz yummak, onu 
aşkımıızla yamamak istersem 
neden aldanayım ? 

Asıl sen vadedilen bir istik
bale sırtını çevirmekle aldanı
yorsun! 

Hem ne sanıyorsun, an
nemle Zehra hanım daha ilk 
günden görüşmüşler, çocuğu o 
kabul ediyor, ona babasının 
evinden uygun yer mi olur? .. 

Tomris mosmor olmuştu .. 
- Demek onun için bu şe

fik kadın odas na kapanıyor 
teyzesini ve Semihle onları ser-
bes bırakıyor, aralarına girmi
yordu ... 

......___ _________________ ......;;;,;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;.;..;......-,;~------;..;;.;.;--;;;;;;;;;;; 
BUGÜN 

DUGLAS FAİRBANKS ve ELİZABETH BERG
~E'R'ln temsil ettikleri şaheser film 

Büyük Katerina 
v Rus tarihinin mühim bir safhası Deli Petro ve büyük 
~a' . ' .er.ınanın heyecanlı hayatları. 

.. 1 

MARSİL YA FACİASI 
p2ıYugoslavya kralı Aleksandır Hazretlerine Marsilyada ya
ca.an suikast, kralın ölümü katilin kılınç darbeleri altında 

!l Verişi, cenaze merasimi
1

, yeni kralın Belgratta · istikbali. 

111[ı0 X dü_nya havadisleri : ispanyada asileri~ topa tutul
nin a~J- v~. ımhaları, Japonyada buga güreşleri, M. Puankare
-..___ umu ve hayatından bazı safhalar. 

Hergün . 
PCerşenıbe günleri ; 

Uma .. 1 . 
trg gun erı : 

Seanş Saatları : 
15 - 17 - 19 - 21, 15 
13 - 15 - 17 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 

GELECEK HAFTA : Lillan Harvey'ln 

" SAllIŞI1'T K UKl..ıA " Si 

Yenı Asır 

Tebriklere 
Hariciye Vekilimi

zin Cevapları 
Ankara, 6 (A.A) - Türkiye 

Cumhuriyetinin 11 inci yıldö-
nümü münasebetile Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü beyle 
Sovyet Rusya, İran ve Çin 
hariciye nazırları arasında 

aşağıdaki telgraflar taati olun
muştur. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyefendi 

Ankara 
Dost Türk miJletinin milli 

bayram günü münasebetile 
şahsi devletinizde umumi sul
hun yorulmaz bir müdafiini ve 
Sovyet Türk dostluğunun yoM 
rulmaz bir müdafiini ve Sovyet 
Türk dostluğunu faal şampiyo-
nunu selamlamakla hararetli 
tebriklerimin kabulunu ricc. 
eder ve müsmir faaliyetinizde 
yeni yeni muvaffakıyetler 
elde etmenizi candan dilerım. 

Litvinof 
Hariciye komiseri M. Litvinof 

Moskova 
Türk milli bayramı dolayisi

le bana gönderdiğiniz tebrikte 
kullandığınız kelimelerden de
rin bir surette mütehassis ol-
dum. Büyük Türk Sovyet dost
tuğunun tarsini ve sulh dava-
sına yaptığım mrı:erek hizmet 
en mes'ut neticeyi vermiştir. 

Yürekten gelen en samimi 
tebriklerimi arzederken, bu 
sahalarda feyizli faaliyetinizi i 
yadetmek isterim. 

. Tevfik Rüştü 
Tükiye Hariciye Vekili T ev 

fik ,.Rüştü Beyefendi 
Ankara 

Milli Türk bayramının yı1-
dönümü Türkiye ve onun dost-
ları için unudulmaz bir hatıradır. 
Bu vesile ile en samimi teb.. J 
riklerimin ve Türkivenin refab i 
hususundaki candan temenni- İ 
!erimin kabulünü rica ederim. 

Kazımi 

Hariciye Nazırı Kizımi Haz-
retleri Tahran 

Zatı devletinize lütüfkar 
tebrik ve temennilerinizden 
dolayı hararetle teşekkür ede-
rim. Büyük dost memleketin 
bir tayyare filosunun iştiraki, 
İran ile Türkiye arasında mev
cut sarsılmaz dostluğu bir 
kerre daha müşahedeye vesile 
olmuştur. Cumhuriyet hüku-
metinin kardeşçe selamlarını 
gönderirim . 

Tevfik Rüştü 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş

tü beyefendi 
Ankara 

Türkiyenin milli bayramı 
dolayisile en samimi tebrikle 
Türkiyenin saadet vf; refahı 
hususundaki tomennilerimin 
kabulünü zatı devletlerinden 
rica ederim. 

Van Sing Vey 
Hariciye Nazırı Van Sing 

V ey Hazretlerine 
Nankin 

Cümhuriyet bayramı müna
sebetile vaki lütüfkar temen
nilerinden dolayı zatı devletle
rınıze hararetle teşekkür ede-. 
rım. 

Tevfik Rüştü 

Ankara 
Opera Heyeti 
- Baştman Bi11ncı sahirde -

Vekiller Heyeti 
Aekara, 7 ( Hususi ) - Ve

killer heyeti Başvekilpaşanın 
riyasetinde olarak saat onaltıda 
toplandı. Görüşmeler geç vakte 
kadar devam etti. 

Nafia Vekaleti 
Ankara 7 ( A.A ) - Mafia 

vekaleti Yeni Şehirde devlet 
mahallesinde inşası ikmal edi
len yeni binasına taşınmıştır. 

• &anne 

• 
merika intihabatında M. Ruzvelt 

Parlak Ve Kat'i Bir Zafer Temin Etti __ ....., ________________________ .... __________________________ ___ 
Vaşington, 7 (Hususi) - Mebusan meclisi ile ayandan üçte bir azanın yenilenmesi için yapılan 

intihabatın neticesi memleketin (New - Deal) siyaseti lehinde olduğunu göstermiştir. En nikbinane 
tahminlerin bile üstünde bir muvaffakıyet kazanılmıştır. Bu milli istişareden M. Ruzveltin nüfuzu · 
artmış olarak çıkmaktadır. Seçilen 150 meb'ustan 130 ı demokrat fırkasına mensuptur. Cumhuri
yetçiler 20 meb'us çıkarmışlardır. Ayan intihabatında da cumhuriyetçiler demokratların üç misli 
rey kazanmışlardır. 

M. Ruzvelt mühim siyasi meselelerde tam bir faaliyet serbestisi kazanmak için muhtaç bulun-
duğu sülsan ekseriyeti fazlasile temin etmiştir. Reisicumhur netice hakkında gazetecilere " Bu ne
tice içimi sevinçle dolduruyor ,, demiştir. Demokratların her tarafta ve bilhassa Pansilovanyada 
galebeleri kat'idir. Bu noktada kazanılan zafer çok mühimdir. Zira Pansilovanya memleketin en 
mühim sanayi merkezidir. 

Vaşington, 7 (Hususi) - İntihabat esnasında mühim hadiseler oldu. Her tarafta karışıklıklar 
baş gösterdi. Bir çok ölü ve yaralı vardır. Kurbanların sayısı henüz malum değildir. Pansilvanya 
hadiselerinde 21 yaralı ve 5 maktul vardır. Bu Devlet dahilinde demokratlar muazzam alaylar 
tertip etmişlerdir. Alay küçük bir maden köyunden geçerken republikan Jozef Brünonun evinden 
demokrat alayı üzerine mitralyoz ateşi açılmışbr. Kadınlar, çocuklar bu yaylım ateşten korkarak 
siğınacak bir yer bulmak ümidile feryada başlamışlardır. Polis Jozef Burino ile iki kardaşını ve 
bütün ailesi halkını tevkif etmitişr. 

Macar Başvekili İtalya İle Alman-
yanınArasını Bulmağa Çalışıyor 

Roma, 7 (Hususi) - Macar başvekili Jeneral Gömböes Venedik sarayındr Düçe ile mülakatın
dan sonra gazetecileri kabul ederek Viyana ve Romayı ziyaretinden memnun olduğunu söylemiştir. 

Paris, 7 (Hususi) - Gazeteler .M. Gömböesin Roma ziyaretini ve M. Mussolini ile mülakatını 
müteakip vulrubulÔ beyanahnı IJlevzuuhahaederek diyorlar ki: . 

- Macar başvAilinin memnuniyeti Roma ve .Bedin arasındaki gerginliği izaleye muvaffak oldu
ğunu göstermeye yeter. Zira kimsenin meçhulü değildir ki Jeneral · Gömböes Almanya-İtalya ara
sında münasebetleri sıklaştırmak ve samimileştirmek · vazifesinı üzerine almıştı. Mamafih bu mesa-
inin İtalya-Fransa- ve İtalya-Yugoslavya arası~da münasebetleri islah siyasetine muarız olmadığı 
ve M. Mussolininin bu hususta Magar başvekilinin endişelerini teskin ettiği de zannediliyor. 

Roma, 7 (Hususi)- Romanın başlıca otellerinden birinde Jeneral Gömböes şerefine diplomatik 
bir :ıiyafet verilmiştir. İtalyan hükumeti erkanının çoğu bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Rom<.. 7 ( A.A ) - Ceneral Gömböşün Romayı ziyareti münasebetile İtalyan matbuatının serdet· 
mekte olduğu mütalealardan çıkan netice şudur: 
. italyan - M~ca.r dostluğu İtalyanın hüçük itilaf ile olan münasebetlerinin salahı ıilc kuvvet· 
lene bilir. 

AlDıan Askeri Heyeti -·-·-·-Şerefine Ankara Palasta Bir 
Akşam Ziyafeti Verildi 

Ankara 6 ( A.A ) - Ordu- bir kaç gün de orada kala-
muz ve askeri müesseselerimiz caktır. 
hakkında tetkikatta bulunm~k Yasak Edilen Gazeteler 
üzere şehrimize gelmiş olan Ankara 6 ( A.A ) - Yarısı 
Alman askeri heyeti şerefine Türkçe yarısı Fransızca olarak 
Asım Paşa hazretleri tarafın- Pariste beyaz Ruslar tarafın-
dan Ankara Palasta bir ziyafet dan çıkarılan Şimali Kafkasya 
verilmiştir. Kaymakam Y odle mecmuasının, devletin harici 
ile Kaymakam Rodeden mü- siyasetini bozacak yazıları ihti-
rekkep olan heyetin mihman- va eylediği anlaşıldığından, 
darlığına Kaymakam Nihat bey matbuat kanununua 51 inci 
tayin edilmiştir. Heyet aza-;ı maddesi mucibince memlekete 
ordunun misafiri olarak Anka- sokulmasının yasak edilmesine 
ra Palasta ikamet edecek ve heyeti vekilece karar veril-
ayın onunda tstanbula giderek miştir. ........ ,.. 

Yunan Ha. ·Nazırı 
"Alınan Neticelerden Sevinç Du

yarak Dönüyorum,, Diyor 
İstanbul, 7 (Hnsusi) - Elen İstanbul, 7 (Hususi) - Ar-

Hariciye nazırı M. Maksimos . navutlugun Yunan ekalliyeti 
yarın (bugün) Atinaya hareket h_akkındaki ~ğır tedbirJe.r~ üze-

d" M"" ·· ·1 h J' .. k" rıne Yunanıstanda mıtingler 
e ıyor._ ~!~ru~ı ey .. .. ur .ıye- devam ediyor. Zabıta halkın 
den gordugumuz buyuk ışler büyük heyecan içinde olmasına 
hasebile büyük bir sevinçle ay- rağmen hadiselerin önüne geç-
rılacağım demiştir. mektedir. 

ASRİ Sinemada Bugün 
1 - Ankara TUrklyenln Kalbidir. Ulu Gazinin 

nurlu dehasının rehberliğile Türkün yılmaz irade ve ima
nından doğan milJi inkılap harikalarının destanı . 

2 - Marsllya Suikast. İzmirde ilk olarak görülecek 
500 metrelik en mufassal suikast filmi. 

3 - En son dünya havadisleri. 
4 - Is anyol şarkı ve dansları. 

30,000 -..... -
Muhacir Geldi 
İstanbul 7 (Hususi) - Şim· 

diye kadar Romanyadan memle· 
ketimize (30,000) muhacir gel· 
miştir. 

İki Vapur 
Satın Alıyoruz 

İstanbul 7 ( Hususi) - Va· 
purculuk şirketi Loyt Triyesti
no kumpanyasının ( Bulgaria ) 
ve ( Konjedglio ) vapurlarını 

satın almağa karar vermiştir. 

Adanadc. 
Kaza Kaynıak~n1lar.a 

rf oplandıl c.· 

Adana, 7 (A.A) - \ . ayetler 
idaresi kanunu muc! ,_ .. ee vi
layetin muhtelif işleri ..... ckın
cta görüşülmek üzere ç . ırılan 
kaza kaymakamları Ş- •• nizde 
vali beyin reisliğıncl ~ .oplan
mışlardır. T opiantıda .._ ~ş kaza 
kaymakamından baş~ a vilayet 
daire amirleri de hazır bulun
muş, konuşmr.Ia · geç vakte 
kadar devam etn · Jir. 

PamuL Sa11,ıarı 
Adana 7 (A.J-.) - Borsa

mızda pamuk satışı devam edi
yor. Bugün pamuk üretırccili

ğine üretilen Kleyland c 'lSİn
den 110 bin kilo pamuk kilo-
su 45 kuruştan ikinci cinsi de 
42 kuruştan, Mısır pamukları
nın kilosu 39-40 yerli pamuk
lann kilosuda 33/5 kuruştan 
satılmışbr. Koza 60-70 sısamın 
kilosu da 10 kuruştur. 

Hil3.liahmer Ha tası Bayramında 
Elhamra Sinemasında F evl<alade Gale -Müsamere-

a-u-s34 Persembe GUnU Saat 9,15 te 
ŞEHRİMİZDE HAKİKİ ARl İSTiK BİR HADİSE OLACAKTIR 

maruf ve güzide Hanım ve Madamlarından mürekkep amatör artistlerin Hilaliahmere 
olan alakal<:rı bu geceyi canlandıracaktır 

Revü, Dans, Müzik, 80 Kişilik Koro, Emsalsiz Numaralar 
alnız sinema ki esinde bulunur. 
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HEYECANLI BiR 8ERB0zEŞT 
~.Q"AlfY/.AarK"~;ı"'.AilaW!il'a. 

Yamyamlann 
Gazetecinin 
Kadını.... Ve 
Yeni Ginede 

Yeni Gine halkının itikatla
rını ve Yamyamcılığı tet1 ikle 
iktifa edemezdim. Vahşi kabi
lelerin mali vaziyetlerini gör
mek, bir kabile reisinin bütçe
sini nasıl tanzim edebildiğini 
anlamak istiyordum. Yamyam
lar arasında fertlerin serveti 
kadar kabilenin serveti de iki 
başlıca unsurdan terekküp eder: 

Kadınlar ve domuzlar ... 
Ramuda çok defalar işittim: 

Bir yerli mühim bir şahsiyet
ten bahsetmek isterken: "O 
zengindir. Üç karısı ve şu 
kadar domuzu vardır" der. 
Konserva stokumuzu muhafaza 
ıçın yerlilerden Baro ve Sago 

sa ... ~ atmak istediğim zaman 
"alacağım eşya mukabilinde 
kendilerine kadın veya domuz 
verıp vermiyeceğimi ,, sorar
lardıl 

Yerlilerin Parası 
Buraya gelirken yanımda 

cinsi latifin veya domuzların 
mümessillerini getirmeyi akıl 

etmediğimden yerliler yerli 
parası ile iktifaya mecbur olu-
yorlardı. Yeni Ginenin yerli 
parası lngiliz parası kadar ka
rışıktır, "Kuma - Kuma" ismini 
taşıyan Sedef para, "Gri Gri,, 
adı verilen SaJyangoz para, 
" Unkorora ,, denilen mermi 
para, nihayet Tasham denilen 
"miller ,,den ibaret para vardır. 
Üç sedef veya beş salyangoz 
dizisi ile bir kadın sabn ala
bilirsiniz. Kıyılarda bir sedef 
divisi ilç franga satın alındı
ğına göre Yeni Ginede bir 
kadının kıymeti dokuz frank 

esirdir. Kocasının, 

esiri... Bu bakımdan çok çalışır. 
Şayet kadının bu faydası teba
rüz ettirilmeseydi Yeni Gine 
insandan mahrum kalacakh. 
Yani kadınlar çalışmasaydı er
kekler açlık yüzünden çoktan 
adanın bütün kadınlarım yemiş 
bulunacak ve nesilleri sönecekti. 

Kadının Vazifesi 
Köyde erkek ok yapmak, 

kafa avlamak ve şenlikler ter
tip etmekle meşgul olduğuna 

göre kadının dinlenme nedir 
bifm.-..l .. ., ;~ hasında olması ge-

rektir. Erkeğe yemeğini kadın 
tedarik eder. Taro ve Sago 
denilen sebzeleri ekip yetiştir
mek te kadının vazifesidir. Do
muzlara kadın bakar. Hindistan 
cevizlerini kadın toplar. Yeni 
Ginelilerin o kadar çok sevdik
leri beleli de o hazırlar. 
Bu şerait dahilinde kadının 
iktisadi kıymet arzetmesi pek 
tabiidir. Onu tebrik ettiği his
siyattan ziyade ticari kıymeti 
hasabile yabancılardan korur
lar. Mümkiln olduğu kadar 
serbes olan gen kıilann ah
lükı ile kabile hiç te alakadar 
değildir. Bil' akis Jungl' da bir 
muhariple çok uzaklarda do-
laşmak ve biraz eylenmek cür
etini gösteren evli kadının vay 
haline... Bu suçu işliyen kadın 
üç başlı okla suç ortağı olan 
erke ise başı burmalı okla öl
dürülür. Hırsızlar hakkında da 
aynı şekilde hareket edilir. 

- devam edecek -

BİR KADIN 
Tevkif Kararı 

iskandaki bono hırsızhği tah
kikatına dün üçüncü müstantik
likte devam ve Süleyman, Tev
fik ve Mustafa efendiler istic-
vap ve müvacehe edilmişlerdir. 
Malüm olduğu üzere Mustafa, 
Süleyman ve Tevfik efendiler 
mevkuf bulunmaktadırlar. 

Bundan başka dün Behiye 
hanım ile eski iskan memuru 
Fevzi efendinin refikası Münire 
ve annesi Ayşe hanımlar "da 
iaticvao edilmisler ve bunlardan 

Üzerine Bayıldı 
1 

Behiye hanım tevkif edilmiş, 
diğer hanımlar serbest bırakıl
mışlardır. Behiye hanım tevkif 
haberinden sonra bayılmış ve 
beraberinde bulunan dört ya-
şındaki çocuğu annesinin üze
rine atılarak feryapa baılamış-
tır. 

Behiye hanım tabibi adli Şa
kir bey tarafından muayene 
edildikten bir müddet sonra 
ayılabilmiş ve umumi hapisha
neye aevkedilmittir. 

bir suale cevap veren ticaret 
naıırı M.Runciman hükumetin 

bu meseleye fevkalade ehem· 
miyet vermekte olduğunu ancak 

halihazırda teklif olunan ted

birlerin vaziyef n ıs!nhma me

dar olacağından şUphe etmekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

( Bir Şayia 
' Berlin 7 (Hususi) - Propa

ganda nezareti, Fransız - Al
man a~laşması hakkmda. yazı
lacak en iyi romana 20 bin 
mark verilecektir. 
İngiliz İplik Fabrikaları 
Londra, 6 (A.A) - Lankayr 

iplik fabrikaları bugünden tek
rar Almanyayo eşya çıkarılma
sına mU\ afakat etmişlerdir. 

Deuiz T eslihatı 
Londra, 7 (A.A) - Deniz 

mes'elelerine sit müzakerelerin 

yeniden başlamesı ve lngizle· 
rin bir uzlaşma formülü kabul 

Astuirede asilerle son 1u1diselerdcn bfr iutilıa ettirmiye çalışmaları fevkalide 
Madrit, 7 (Husufi~ - Kor- · ı vali taşrada başgösteren bazı açıktır. Arabalar işliyor. Grev muhtemel addedilmektedir. 

tez meclisinde hükümete iti- vahim vakaJardan dahiliye na- iki idam kararını protesto için Bu intiba Sir Con SayınonUD 
madı mütazammın olarak meb- zırmı haberdar etti. Muhafız- ilin edilmiştir. M. Norman Daviı ile yapmış 
uslardan Gil Roblesin teklifi !ardan biri şüpheli bir şahsın Sen Sebastiyende zabıta şim- olduğu mükalemelerden . sonra 
on muhalife ga11ı 233 reyle ka- fizeriniaramağa teşebbüs edin- diye kadar 24000 silah, 6,000 buıl olm:ıştur. 
bul edildi. Muhalif fırkalara .. ce muhalefete tesadüf etmicı b :- Londra, 7 (A.A) - İngiliz .., ta anca, Yüz bin mermi top- M. SaymoP 
mensup meb'uslardan hiçbiri ve silahını çekerek emre inkı lamıtbr. Silihlann çoğu av M 
mecliste bulunmıyordu. yat etmiyen şahsı öldürmüştür. :Amerikan deniz murabbası . 

Başvekil milli mesai kon- Dahilye naıırı bertarafta asa-
tüfenklerindendir. Asilrie'de de l Norman Davı's ile Japon teklif-
on bin silih ve asiler elinde lerı· ve m·u·zakerelen·n bugünkil federasyonunu ve sendikala- yişin hükümran olduğunu söy-

nn taraftarlara malik buunduk- Jedi. Meb'uslardan bazılari: bulunan bir çok mitralyözler ·safhası hakkında görüşmüşlerdir. 
lan bütün şehirler vekasabalar- _ Saraguşsa' da da asayiş müsadere olunmt·~hır 4 ·Bu konuşmalardan çıkan neticeye 
da umumi grev ilin ettiğini var mı diye sordular? Madrit, 7 (H:R~ -· - Her ta- ·göre gerek İngilizler gerek A:n~-
bildirdi. Meclis koridorunda Nazır şu cevabı verdi: • rafta iıçiler y•va~ yavq İfe ~rikalılar İngiliz - Amerikan ve 
Dahiliye nazırı Madrit askeri - Mesai konfederasyonun dönli.vorlar. Milli. ıilih fabrika- ;ı-japon deniz kuvvetleri aruıncY 
valisi ile uzun bir mülAkatta karanna rağmen grev kısmidir. lanndan birinin 400 itçiıi bu- : 5.5 .. 3 nispetinin muhafazasıoJ 
bulunduğunu söyledi. Askeri Saragussada kahveler ve barlar gün işe batladı. istemektedirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ························································································ ~ · 

Silfilısızlanma işi 
........................................................ 

M. Henderson Konferansı 1935 Se-' 
nesi Başına Tehir Etmek Niyetindedir 

CENEVRE 6 (A.A) - M. 
Henderson Milletler Cemiyeti 
umumi katipliği tarafından neş
redilmiş olan notası silahlan 
bırakma konferansının şimdiye 
kadar takip etmiş olduğu usu
lün tadilini istihdaf etmekte
dir. konferans divanının bütün 
azasına hitap eden bu notaya 
bilhassa konferans müzakeratı-
nı büyük bir gayretle idare et
mekte olan M. Louz Bartou 
nun esefli ölümünün müzake-
ratm bir neticeye varmasını 
geciktirmiş olduğunu beyan et-
mektedir. 

M. Henderson şimdiki vazi-
yet karşıs nda silihlan bırak
ma teşebbüsünün halli mese~ 

lesinin 1935 senesi başına te
'hir etmek fikrinde olup konfe
ransın müzakere usullerinin 

değiştirilmesini teklif etmekte
dir. Mumaileyh· mukavelename
nin tanzimi hususunun bitiril
mesini beklemeksizin bir takım 
protokallar vücuda getirilmesi
ne yarıyacak olan atideki nok
talann tetkikini istemektedir. 

SiJih imali meselesinin bir 
nizama raptı Bütçelerin neıri 

ve ilanı ve daimi bir terki tes
lihat komisyonunun ihdası. 

M. Henderson şimdiye ka
dar temas edilmemiş olan ve 
acilen · tetkiki icabeden hava 
kuvvetleri meselesini ve buna 
ait Haziranda aJmmış olan ka
rar suretini unutmamak lazım 

geldiğini ilave eylemektedir. 
Divan azisi usul hakkındaki 

reylerini 20 teşrinisani içtimaın
da vereceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Caninin Yaşı Tespit Olunacak 

Kemalpapnın Dağkızılca kö- J Temyiz mahkemesince bu 
yünde hamamcı Aliyi öldür- . iizden karar bozulmuş ve dün 
dükten sonra yakmakla suçlu ağırccza mahkemesinde bu da-
Battal oğlu Ali evvelce 12 se- vaya yeniden bakılmıştır. Sü-
ne alb ay ve arkadsşı lbrahim leyman 337 doğumlu olduğunu 

_ .. .. söylemiş ve müddeiumumilikçe 
oglu Suleyman altı sene uç ay. hukuk mahkemesinde dava 
ipek hanım na~mda bir kadın açılmak suretile yaşının tespi-
da altı sene agır hapse mah- ti istenmiştir. Mahkemece bu 
küm edilmişlerdi. taJep muvafık görülmüş ve hu-

Bunlardan Süleyman, yaşının kuk mahkemesinde dava açıl-
küçllk olduğunu iddia ederek masına ve suçlunun yaşının 
bu karan temviz etmisti. tP.ııbitine karar verilmistir. 

Petrol Kontrolu 
--------------... ---~------~--~-

j a p on yanın Cevabı İngiltere Ve 
Amerika Hükumetlerine Verildi 

-·-·-·· Tokyo 6 ( A.A ) - Hariciye Tokyo hük\ımetinde mevcut 
nezareti Mançuride petrol kon- malfuııata göre ne Mançuri pet· 
trolu hakkında ikinci lngiliz rol şirketi ve ne de bu şirke: 

tin tesciline dair olan Mançut' Amerikan teşebbüsüne Japon-
ya tarafından hazırlanan ceva- kanunu milletler için ayrı ayt' 

ahkim ve takyidat derpiş et· 
bı Amerika ve İngiltere ıe- mektedirler. Japonya, lngili' 
faretlerine vermiştir. Amerikan petrol menafiiO' 

Cevpta bu meselenin Mançu- Mançuri petrol menafii ile der 
rinin dahili işlerine taalluk et- ğrudan doğruya müzakdet' 
tiği, buna binaen Japon htikii- girişmesini tavsiye ve açık .,--
metinin bu hususta izahat ve- pı siyasetine muhafif meyd~ 
recek vaziyette olmadığı bildi- da hiç bir şey olmadığını te7 ... 
rilmektedir. etmektedir. ..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komünistlik 
Maznunlar Şehrimize 

Getirildiler 
Aydında bazı kimselere Ko

münizme ait gizli risale tevzi 
ederlerken yakalanan Mustafa 

ve Cihat efendiler hakkındaki 
tahkikat ve muhakeme İzmire 
nakledilmiştir. Maznnunlar tah
kikat evrakile birlikte birinci 
müstantikliğe tevdi olunmuş

lardır. 

Maznunların sorguları Ay
dmda evvelce yapılmış idi. Cü
rümlerini inkar eylemektedir
ler. Haklanndaki evrak eıaı 
mütalea için miiddeiumumiliğe 
verilmiştir. Kendileri hali mev-
kufturlar. 

Yurtlarda 
Kalan TaleheniJl 

'ferhiyesi 
Talebe yurtlarında kalan .,.. 

zı lise ve orta mektepler t-1t' 

besinin Türk inkılap ve rej~ 
için pek müfit unsurlar olaP' 

ı:lflle' 
yetiştirilmelerine dikkat ecw--

si ve çalışılması Maarif ve~~ 
. d . 'l" t bılO' tın en tamımen vı aye e 

rilmiıtir. ·tif' 
Gumhuriyet mekteplel'I. 

h · · ·11· t · ve il"' cum unyetçı. mı ı~e_ç! . i~ 
kılipçı fertler yetıştırıcı Jf 
ve terbiye müesseseleri old tJİ' 
hatırlatılmakta ve mualliıtı1.~ 

. . b . t ~ faalir 
mızın u ış e azamı ~ 

ıöaterilmeleri istenilmekt 



EYIT 1 

CAZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

24-

Bir Saniye Sonra Caferin Çelik Bazusu Üstünde 
Zarif Bir Bazubent Sanlı Duruyordu 

Bittabi Eşcaüttinden büyük 
yardımlar görmüştü. 

Kutlu Hftseyin öldüğü zaman 
biç bir miras bırakmamışb. 

Yıllarca muazzam zaferler 
elde etmiş, büyük bir kahra
ilan olan kutlu, eli çok açık 
ltir adamdı. Her zeferin gani
metinden aldığı öflii cebina 
•bau halka tevzi ederdi. 

Blyle bir adamm mirası mı 
kalırdı? 

işte feliket sıkmb Ye husran 
içinde geçen, onbeş uzun yıl
dan aonra gene gün doğmuş 
ıular durulmuştu. Saide artık 
memnundu. Otlu... Serasker 
olmUfbL Ve dlifnanı olan ser
uker, fim4i mezarı belirsiz 
l>ir cehennem kaçkınmdan baş
ka •eydi yL .. 

Miisabakanın üstünden tam 
Wr hafta geçmişti. Artık Cafer 
'iÇ beylerinin hakiki ye resmi 
reisi olmuştu. 

Biiyük caminin mihrabında 
bir gün, bir gece bekletilerek 
üzerine, Yasin... ler okunulan 
zırhı, Abdülvehap kedni elile 
sırtına geçirmiıti. 

itin garip tarafı, Vanlı Hü
seyin takmışb beline kılnacı ... 

Ve sonra önünde diz çöküp 
baş kesmif .. 

- Ben ettim • . Sen etme 
Eeeey ulu reis ! - Deye bağır
dıktan sonra ellerini öpmüştü. 

Bunun üzerine tam üç gün 
üç gece Malatyada şehri iyin
ler yapılmlfb. 

lki ailYari, çiftlik binasımn 
&ntinde gem kasarlarken Davu
di bir aes, neş'e ile haykırdı: 

- Cafer! Cafer! Cafer! 
Akabinde tahta merdivenleri 

gıcırdatan bir koşuşma oldu. 
Sonra büyük kapının iki ka
nadı birden ardına kadar açı
lıverdi. 

Oldukça yaşlı bir kadının 
kollannı açarak koştuğu gö
riildn: 

Caferim! Oğlum! Evladım .. 
Genç bir zıplayışla yere at

ladı. 
Biran içinde iki vücut biri

birine sarıldı. 
Ana ile oğulun uz.un süren 

:ıercncamlı ve hasretli bir ay
't ktan sonra birleşmesi, kim

r. neden göz.lerini yaşat

- •4b. 
Ak sakallı ihtiyar lalanın 

gCSzlerinden fışkıran nohut bü
Yildilğünde yaşlar yanakla
rında ıalak izler çizerek dudak
lanna yuvarlandılar. 

Bu bal epiy uz.un aürmiiştü. 
An. oğul sanki birbirlerine 
liitkallanm•flar, perçinletmiş
lcrdj bir müddet aynlmadılar. 
~ sonra Cafer kendini 
Y••aş yavq çekti; anasının 
kOllanndan kurtuldu. 

- Ana... Nasıl? Memnun
hlllıun benden .. 

Allah korusun seni .• Maşallah 
1•Ynun. Mqallah 
k kadmın yüzil gülüyordu. Fa-

at, gözlerinde garip bir h 
~ ..... 
~~kanb, bqmı aalh 
~ .. tnır bir aeale: 

-Anne - dedi - Haberin •r 
-.? Seawker oldum ben? 

-:"" Biliyorum yanma.. Allah 
leni •k••am! Matallah •• 

-. An.el Abdn.ıellm ce-

hma:mi boyladı .. Ne dersin? 
- Güzel canım, güzel.. Ne 

diyeceğim? Hiçi.. 
-Fakat neden böyle mahzun

sun anne? Bir günde üç zavallı 
muharibi yere deviren bir cen
giverin anası böyle mahzun 
olmul S6yle bana neyin Yar? 

Cafer timdi çok ciddilqmiş
ti. Yalçın bir granit gibi sert 
sualini tekrarladı: 

- Haydi söyle! Ne istiyor
ıun? Neyin var? 

- Bir fCyİm yok oğul. Fa
kat istiyorum ki aen babanın 
kanına çekesin! 

Caferin ytldnde garip bir 
b111Uf1Da oldu: 

- Tuhaf fCY··· - Dedi -
Acaba ben babama benzemiyor 
muyum?. 

- Onan a,.W. oi'Iam. Fa-

Kazım Paşa 
GeJen Mektuba 

Cevap Verdi 
Avusturalyanm Viktorya şe

hir mektebi müdürü Mösyö M. 
F. Murphyden Vali Kazım Pa
şaya gelen bir mektupta Mem
leketimizin inkılap telakkileri
ni gösteren afiş ve resimlerden 
talebelerine okutmak üzer is
tenilmişti. Mektep auuflarına 
asılmak için istenen bu afişler 
münuebetile Vali Kaz.un Paşa 
mez.kür mektep müdürüne yaz
dığı cevapta demiştir ki : 

Dünya coğrafyasının en uzak
larından gelen samimi bir sesi 
büyiik duygularla karşıladık. 

Türkiye Cumhuriyetinin inkı
lap hareketlerini uzaktan tanı
yan ve eserlerini yakmdan gör
mek istiyen Avusturalyanm kıy
metli halkına elimizde bulunan 
ve yeni basılan rehberlerden, 
Panoromalardan bir kaçı ile 
bazı afiş ve fotografiler gön-
derdim. Ve ayrıca memleketi
mizin ihraç mahsullerinden bir 
kutu incir ve bir kutu üzüm 
yolladım. 

Türkiye Cumhuriyeti ve iz
miri düşiinen dostlarımızı selim· 
lamakla bahtiyarız. 

Biz.im koleksiyonlanmız için 
de sizden bir kaç habra yol
lamrsa çok memnun olacağız. 
efendim. 

lzmir valisi ve Türkiye 
Turing ve otomobil 
kultıbü fahri reisi 

KAZIM 

Hariciye Vekili
miz Gidiyor · 

m Baştaıatı 1 ncı schı/tat -
sulh davasına olan hudutsuz 
qkınw bir kerre daha takdirle 
beyan etmem icabederse de
rim ki: 

Ankara toplanbm çok seme
redar olmuştur. Sulh içinde 
kendi emniyetlerimizi Ye Avru-
panın emniyetini olduğu gi~i 
muhafaza etmek anuya tedi· 
dinden mftlbem olduğumuz 
halde Balkan müttefiklerimizle 
birlikte çalıştık 

Aziz arkadaşun ft dostum, 
Siz bu güzel danya kuvvetle 
yardam ettiniz. Gibel lkleri
nizden dolayı Iİae taekld1r 
etmek ve size çok dmtaae Ye 
mulisane l:aiaiyatm Mlrkmda 
teminat nrmek wwwatiıle bu 
hakikab arzetmek iaterim. 

Tevllk Rtl91U 

kat bir tek eksiğin var .. 
- Neymiş o .. 
- Anlatacağım .• 
Cafer atmın dizginini koluna 

geçirdi: 
- Ey • . - Dedi - eve gire

lim de anlat .. 
- Hayır ... Burada anlataca-

ğım ... 
- Ayakta mı? 
- Evet Serasker ... 
- Amma ben yorgunum anL 
- Ne olunan oll Sen hedz 

bu eve girmek hakkına malik 
değilsin! 

- Ne söylirrsun a ana? 
Fakat niçin 
- Böyle itte .. 
Sebep? Sebebi yok ma? 
Saide laataa bir saniye ka-

dar oj'l~'!D yüzüne bakb. 
Sonra boğak bir sesle: 

- ~onu ~aı -

Ziraat Bankası 
(:eşme Memurları 
Muhakeme Edildi 
Çeşme Ziraat bankası eski 

memuru Ekrem, muavini Ce
mil, veznedar Nail beylerle 
arkadaşlannın muhakemelerine 
dün ağırcezada devam edil
miştir. 

Banka kayitleri üzerinde 
~pılan eon tetkikata ait rapor 
dünkü celsede okunmuştur. Bu 
raporda maznunların zimmet 

ve ihtilislan olmadığı bildiril
mekte idi. Bankamn müdafaa 
vekili eveelce başka bir tetkik 
heyeti tarafından yapılan araş
brmalarda zimmet ve ihtiliam 
tespit edilmiş olduğunu iddia 
etmiş ve bu raporun klfi ol
madığım söyliyerek mahkemece 
aynca tetkikat yapılmasım is
temiştir. 

iddia makamım işgal eden 
mlkldeiamami muavini Şevki 
bey de ba talebe iftirak etmiş 
ve mahkemece talep hakkında 
karar verilmek üzere muha
keme başka bir güne bırakıl
mıfbr. 

İncir Kurdu 
MUcadele Eyi Netice 

Verdi 
Bu sene incir mıntakalannda 

yapılan incir kurdu mücadelesi 
çok eyi neticeler Yermiştir. 
Hangi mnrtakalarda, ne kadar 
incir ağacmda mücadele yapıl
dığı hakkında mıntaka Ziraat 
müdnrlilğihıce bir rapor hazır
lanmış ye Ziraat vekiletine 
gönderilmiftİr. Gelecek sene 
yapılacak miicadelelerden daha 
eyi neticeler alınacağı bu ra
porda gösterilmektedir. 

Kemal Bey 
inhisarlar idaresi Alaancak 

Iİgara fabrikası müdiirlüğüne 
latanbw Cibali fabrikası mü
dilril Kemal beyin tayin edil
diği haber almmıftır. 

Mamaile,lün bugün ıehrimi· 
:ıe gelerek yeni yuifesine bq
hyacağı haber alınmıştır. 

Vazltelerlne Nihayet 
Uerlldl 

Ziraat Veklletince Bornova 
emraz ve hqerat enstitüsü 
memurlarından Salih, Tevfik 
ve Akif beylerin vazifelerine 
nihayet verilmİftir. 

İtizar 
y ualarmma çok1aia hue

bile ( Cuualuk Hayatim ) Ye 
{luanlwp Hali) tefrikalanmız 
bUfln dercedilememiftir. 

!f 

Son Dakika: 
Büyük ·Buhran önünde 

--------------------------... ~--------------------------
Sos y alis tl er Cumhuriyeti Koruyacak 
Bir Hükômete Yardıma Karar Verdi 

Paris, 7 (Hususi) - Sosyalist grubu bugün toplandı. Fırka azasuım onda yeclUi vaziyetin fev
kalade nezaketi hasebile bir fafist diktatörlliğüne kup cumhuriyeti mlidafaa edecek bir hükiımet 
teşkiline yardım etmek kararını vermiştir. Bu karar aol cenah fırkalanmn birlikte hareketlerini 
ve bir sol cenah hükümetinin iktidar mevkiine gelmesini temin için ittihaz olunmupar. 

Paris, 7 (Hususi) - Radikal sosyalist meb'ualardan m~ Leon Meyer (Pelit Pari8ien) gaze
tesine beyanabnda buhrana teessüf ettiğini, miitareke h&kametine taraftar olduğuna ~f ve 
m<Ssyö Dumerg liç ayhk muvakkat bütçeyi kabul ettirmek huauaancla mar etmeseydi meb'usan 
meclisinde 400 reylik ekseriyeti temin etmif olacaktı demiftir. Radikal sosyalistlere pre ilk ya-
pılacak İf idi ~enin kabulü, sonra da ceneral Pataine Franmz ord11S11Du takviye için icap eden 
vasıtalan vermekti. Bundan sonra da ipizliği ye iktiaadi buhranla mücadeleyi dÜfÜDmek llzıındır. 
Bunlar Venaya gitmekten daha evel tetkiki zaruri ~ iflerdir. 

Fransız Hariciye Nazın Alman Sefiri 
ile Uzun Bir Mülakatta Bulundu 
PARls, 7 (Hasmi} - Hariciye nuıra M. Laval Alman Hfiri ile Kedoraayda samimi bir milA

katta bulunda. Beynelmilel mlbim maeleler, bilhH .. Sar davası &zerinde gorlfllldl. M. Laval 
bu mlllbtta FnDM!lm llılilletler cemiyetine kartı deruhte ettiji teahb6tler ve yazifelerdea biç 
birini terketmek niyetinde olmadığım 16yledi. Aynı zamanda Franaanm fevkallde ukeri tetbirler 
aldığına dair buı yabancı gazetelerin nepinbnı tekzip etti. Alman sefiri de Saar' ela pelbiatin 
aerbeatce yapw• için muahede ile muayyen haklmleri ula tammamazhk etmiyecejiai temin 
ettti. M. Laval ba teminatı memnuniyetle kartaJadığuu alylemif ve Fr•nunıa da rey aerbesmine 
hlrmet edecep.i ill.e etmiftir. 

ROMA, 7 (H.R) - Şigi sarayında ltaı,an bapnanhhuı M. AloiainİD reialiji Altmda Sar 
pilebistini ı.a-lamak için toplanan Milletler cemiyeti komiaeyonY &f&ğıdaki tebliği aepetti: 

- Milletler cemiyeti son toplanma denainde, komisyonun Yekiletini uzatmış Ye Sar plehis
tile al•kadar mahte&f maeleleri mlltaleaya memur ~ Komite plebiaitte alik•dar deyletJer
den noktai auarlanm 80l'lllağa karar Yermiştir. 

Komitenin bu toplantıdan mabadı yapılan tqebb&slerin ye etltlerin neticelerini tetkik etmektir. 
Bu netice aon s6zil .öyliyecek olan UJmlar Arası kurultayına bildirilecektir. 

Tokyo' da Saltanat Meclisleri 
Londra, 7 (Hususi) - T okyadan bildirildiğine göre Japon hilkGmeti müzakerelerin aldıfı aon 

tekil &zerine Vaşington muahedesemn feshine karar verdiğini resmen devletlere teblii edecektir. 
Tamamen premlerdn müteıekkil hulunan saltanat meclisi Japonya donanmU1111n takviyesi 1çin 
Almacak tedbirleri müzakere etmek üzere toplanmıt bulunuyor Japonya deDiz tealihatmda tama
men serbest .INılonduğuau ilin edecektir. ... u:·cazı-şirketiiiin···vazıyeü·-

şehir Meclisinde Dün Büyük 
Bir Fırtına Kopardı 

(Baştaıafi 2 inci sahıltde ) 
O halde ben de sizden bunun 
i~ 34 bin lira: istiyorum. Va
ziyet bu kadar açık.br. iki ıeyi 
reye koyuyorum. 

Eski meclisin karan muci
bince Hava gazım malzeme 
stokunu satın alalım mı almı
yahm mı dedi. Ve bu teklif 
kabul edilmedi. 

Reis bey - Mesele anlaşıl
dı. Şimdi bunu müzakereye 
artık imkin lralmamıftır. Al
mıyacajız mesele bitti. Şimdi 
sizden otu d6rt: bin lira iste
riz. Bununla elektrik tesisab 
yapanz ve bu suretle elektrik 
ile tenvir ancak uat ikiye ka
dardır. 

Azadan Sabri bey celaenin 
bq dakika tatilini istedi ve 
kabul edildi. 

Cel• Araaınd• 
Ba mnddet bir çeJftğİ geç

tiği halde asala• kime küme 
hararetli ve giri1ltiilü mluke
relerle mqgul olduldan için 
celae bir tnrlil tekrar açıLımı
yordu. Nihayet tekrar celse 
açıldı. 

Reis bey - Celse tatili ara
sında buı arkadqlanm stok
ların aabp üzerinde mitefeh
lllm olduğunu 86ylediler. Bizim 
almak istediğimiz, tekliflerine 
g6re sabn alma İfİ bina Yeıa
ire değildir. Stok malzemedir. 

Onlar 36 bin lira iatiyorlar, 
fakat bu 18bine Ye belki 12bine 
. ktir uaece • 

Rept be1 - Stmlara ael. .w._. bala etti Ye Wriaci 
lamu MaMJer ft _,_tlar 
ikinci lmmı ocaklar ve termo- · 
lifoalar, lctmdl lalm da boru:_ 

lardır. dedi ve stoklar hakkın
da izahabna devam etti, bir 
kısımlannın miibaya•ıma ula 
ltizum olmadığını anlatb. 

Rqat beyden •onra mihen
dis Aziz bey; tepfir edeyim ki, 
hiç bir endişeye hacet yoktur. 
Bize lizım olan bunlardan yalnız 
amyanttır. Malzemenin ahnma
sında acil bir ihtiyaç yoktur. 

Şirket ıs Teşrinisani günü 
terki iştigal ederse mahkeme 
meseleyi halleder. Riyaset po
lis ve jandarmaya keyfiyeti 
bildirmeli ve bu adamlann 
stok malzemeyi kaçırmalanna 

meydan verilmemesi keyfiyeti 
temin edilmelidir. 

Sabri bey - Ya hava gazi 
yok fanederek elektrik tenvi
rab yapanz ve yahut malzeme
den lizım olanlan almağa ka
rar veririz. 

Reis bey - Sabri beyin 
teklifini reye koyuyorum. 

Azadan hazdan nasıl yani? 
l.mail Hakkı bey - Müba

yea edilmesi lizım olan fCyler 
saat, termosifon ğibi malzeme 
değildir. Ancak amyantbr. Şir
ket bir hafta sonra tatili faa
liyet ederse bu malzemeyi be
lediyeye verecek mi yoba İf, 
kanuni yollarla mı bailedilecek. 

MUzakare Çok 
DelllllUfb 

Suat bey; riyasete aalAbiyet 
yerifmuini ve itin bundan 
fula mablmaawmm teklif etti. 

Hlınatl bey, Rept beyin iza
ubne iftirak •ttiiini .&yledi 
n mlzakeratuı 'kifayetbü tek
lif etti. 

Bu teklif reye konuldu Ye 
k.-ı eclilch. Bundan soma 

Hüsnii ve Sabri beylerin tak
rirleri reye kondu. Kabul edil
medi. Müteakiben on dört im
zalı olan ikinci takrir reye 
kondu ve ekseriyetle kabul 
edildi. 

ikinci takrir ıu idi. 
Nafia vekaleti, devamı faa

liyeti icbar edemediği takdirde 
hava gazı firketi bakiyei müd
deti imtiyaziyesini beklemeden 
hitamı müddeti imtiyaziyeainde 
terketmeğe mecbur olduğu te
sisat ve aaireyi fİ.mdiden bili 
bedel belediyeye terk ettiğini 
tahriren bildirmesi. 

2 - Mevcut istoklarm da 
teıkil edilecek bir heyetin lü
zum göstereceği malzemenin 
değer fiatile aabn ahnmuı. 

3 - lıletme umuru için la
zım olan bütçenin verilmesi. 

4 - Birinci madde firketço 
kabul edilmediği takdirde be
lediyece intizar vaziyetinde bu
lunnlmau ye ıehrin karanlıkta 
kalması vaziyetinde mahkeme 
kararile bir yedi adlü emin 
vasıtuile ifletilmek üzere ted
bir almmaın. 

Reis bey - Bunun herine 
bitçeleri takdim ediyoruz.Büt
çenin aizam encümenine tev
diini kabul ediyor muyuz, dedi 
ve kabul edildi. 
Başka mizakere olunacak 

bir teJ bulunmadığından celse 
tatil edilmek lizere idi. Bu arada 
azadan lunail Hakkı bey An
karay ğidecek olan reis beyin 
Gazi hauetlerile diğer biiyük
lerimize mecfüin ve lzmirilerin 
tazimabm arza memar eclilme
aini teklif etti ve bu teklif al
klf)arla kabul edildi. 



içtimai Teki • • Yeni Rusyada· 
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Ojeniya Dr . . ' 
1unına nın Heyecanlı Bir Hikiyesi 

Briyukof, fabrikaya ge
lince sevinçle karşılandı. 
Zira mem leketin milyon
larını koruyucak olan ke
şfi kabul edilmişti. Bri
yukof, kendini galip bir 
kumandan yerinde görü
yordu. Gayretleri boşa git
memişti. Şüphelerini, son
suz tecrübelerini, düşün

mekle geçen uzun gece
Jerini,hiç bitmiyen sütunlar 
dolusu rakamları hatırladı. 
Sevinç, araştırmalar ıçın 
ne kadar iyi ise iş için de 
öyledir. Fakat asıl se
vinci, keşfinin derhal fi
liyat sahasına intikal ede
ceğini duymuş bulunmasında 
idi. Bugün için lazım ve faydalı 
olan da budur. Briyukof, şimdi 
daha ileriye gidebileçeğioi, 
neşe ile düşünüyordu. 

Fabrikadan Çıkınca 
Fabrikadan çıkınca dosdoğru 

Elena Pavlovnaya gitti. 
İçinden "Elena Pavlovna 

muhakkak sevinecektir.,, di
yordu. 

Elena evde idi. Briyukofu 
karşısında görmekle memnun
du. O, işten, günün gürültüsün
den sonra odanın sessizliğini, 
sükunetini garipsemişti. Fakat 
bu güzel ve yorgunluğu din
lendiren bir intiba idi. Briyukof, 
ansızın kadın sevgisi, kadın 

şefkab He çevrilmek isteğini 
duydu. Hususi hayatında, bir 
defa daha, galibiyetini duymak 
arzusuna kapıldı. Odaya girin
ce derin yumuşak bir koltu
ğa yerleşmişti. Heman yerinden 
kalktı. Takdir edilmek, konuş
mak ihtiyacını duymuştu. Mu
vaffakıyetini anlatmağa başladı. 
Keşfinin mahiyetini, faydalarını 
tafsilatı ile izah ediyordu. He
yecanlı idi. Gözleri parlıyordu. 
Çok söyledi. Ateşli ateşli söy
ledi. Sonra sözlerinin Elena 
Pavlovna üzerinde ne iz bırak
tığını anlamak ıçin bidenbire 
durdu ve sustu. 

Pavlovanaya Gelince 
Küçük bir kaşıkla çayını ka

rıştırıyordu.Brıyukof, içini oku
mak, duygularını yozlamak is
tercesine ona baktı. Efena Pav
lovnada şu kadınlara has olan 
zaafı sezmekten hoşlanıyordu. 
Bu kadının saçlan kesik bile 
değildi. Yumuşak, örgülü saç
~arı ensesinde toplanmıştı. 

Briyukof düşündü: "Ne ka
dar ğüzel bir kadın. .. Doktor 
olduğu söylenemez bile ... İnsa
nin içini alan sevimli bir cazi-
besi var ... Fabrikada işçilerin 

yaralarını açan bu küçük par
maklar mı? Garip şey .. Her
halde meşgul olmak zahmetine 
değer bir kadın... Fakat son
rasını düşünmemeli... Tarizler, 
gözyaşları başlıyacak... Onun 
gibi, kadınlar hayatta hiçbir 

şeyin ebedi olmadığını görmez
ler. Hayatın asıl şiveesını 

anlamazlar. Zeki olmasına rağ
men, bu da, onlar gibidir ...• Bir 
tecrübe etsem mi? ... ,, 

İlk Jesti 
Bnyukof Elena Pavlonaya 

eğilerek şunu söyledi: 
- Elena, bir dakika rahat 

dur ... Yüzüne bakmak istiyo
rum. He .. He.. Şüphe yok gü
zelsin... Sen de şu Puşkinden .. 
romantik bir şey var ... Yaba
kışlarında, sise gömülmüş gibi 
farkedilmiyen bir şey, Talya
na'yı [*] hatırlatan bir ruya 
var ... " Hayal, Beşiğimden beri 
yoldaşımdır.,, Elena .. sende bil
mediğim muammalı bir hal var. 
Zaten siz kadınlar, benim için, 
daima sırsınız. Biz erkekler 
kadını göründüğü gibi farzede
riz. Yani ona doğru koşarız. 

Her halinizde anlaşılmıyan, 

bir şey buluruz. ,, 
Briyukof içini çekti, omuzla

rını kaldırdı. 

- Ne istediğinizi, erkekten 
ne beklediğinizi siz de bilmez-. . 
sınız. 

Elena Pa vlovna ciddi. 
cevap verdi: 

- Ben bilirim. 
Briyukofla yüz yüze,göz göze 

geldi. Ve öylece şiddetle ba
kıyordu. 

Briyukof içinde hoşnutsuzluk 
duydu. Bu da hadiselerin eski 
modaya uygun olarak geçme; 
sini istiyor: "Anne, baha. me
zara kadar yıkılmıyacak olan 
bir izdivacı .takdise geliniz!,, 
"Ona ebediyen bağlandım. 
Ömrüm oldukça sadık kala
cağım.,, Bütün bunları biliyor
du. Ebedi aşka yemin et
mek lazımdı. Halbuki bu 
modası geçmiş şeyler karşısın
da hayatın yeni şartlar tahmil 
ettiğini, şimdi yaşamanın teme-
li dinamizm olduğunu ona na
sıl anlatmalı idi? 

Briyukof tebessüm ederek : 
- Şüphe yok.. Eski halde 

değilsiniz, dedi. Fakat hurafe
lerden tamamen kurtulmanız 

için daha ne kadar zaman ge-
çecek? Belki asırlar .. Kadın bu yc
la kovulmakta zahmet çekiyor. 

Avrupa ülkeleri içinde, Sovyet Rusya, hala birçokları için, 
3'İzliliklerle dolu bir memlekettir. Bu yepyeni cemiyet yep-
~ni bir ruh, beklenmiyen bir Psikoloji yaratmıştır. Sovyet 

_ .usyanın yeni nesle mensup muharrirleri arasında değerli 
yer tutan Öjeniya Drujinina " Seçilen erkek ,, başlığı altın
da yazdığı hikaye bu yeni ruhu kudıetle aksettirmektedir. 
Öjeniya " Aşk davasına ,, , bugünkü Rusyanın erkekleri ve 
kadınlarının telekki ettikleri şekilde tahlil eden bir seri hi
kaye yazmıştır. Bizim bugün naklettiğimiz hikaye bu soysal 
tetkiklerden biridir. 

Böylece.. Mesela sen .. Zeki bir 
kadınsın.. Seninle açıkça ko
nuşulabilir. Bununla beraber 25 
yaşındasın .. • Müstakilsin.. Ser
bestsin.. Ve .. 

Briyukof bakışlarını tathlaş

tırmıya çalışarak: 

- Biraz da hoşuna gidiyo
rum ... 

Elena Pavlovna sustu. Sadce 
gözünün ucu ile tasvipkar bir 
işaret yapmakla iktifa etti. 

ı. 

ciı.· ... t:ve~ .J.i..-ke::ıı-\!ar bekare-
reti ne iyi tarif etmiştir. Ne 
olursa olsun harekete geçe
lim. Şehirl~ ·· '1:r eden ce
sarettir. Ka<lınl rı ela zaptet
mek lazımdu·. 

Tabiatın kanunu budur. Ka
dır.ın varlığ,ncla uyuyan hay-

vmı:yeti uyandırmalıdır. Önce 
şüphesiz bir kaç çiçek lazım. 
Pnntelimon Romanov çok güzel 
görmüştür. Bir kadın kucağına 

bir kaç yabani gül serpilme
den kararını vermez. Ah 
bu kadınlar .. bayağı olmaktan 
ne vakıt kurtulacaklar?. 

Bi-iyukof koltuğunu Elena 
Pavlovnanın sandalyesine yak
Jaşbrdı. İtina ile ellerini tuttu. 
Parmaklarını birer birer öper
ken yalvaran bir sesle şunlan 
mırıldandı: Briyukof zafer ve tevazu 

içinde sevinç yaşatan bu ha- - Sevgilim, aşkım benim. 
kışla yüzünün parladığını duy- Bir canımızavar... Onu da ya-
du. Kendisine tapan zayıf mah- rına bırakmıyalım. Brıyukof 
luku koruma hissinden doğan kendinden geçmişti. Dudakları 
gururu duydu. Devam etti : dolaştı. Elleri Elena Pavlovna-

- Hiç bir başlangıca hacet nın yakasını çözdü. Onu hırsla 
kalmadan "kendini bana ver,, kucakladı. Beyaz teni üzerinde 
derneğe teşebbüs et bakalım. fasılasız dudaklarızı dolaştırı-
Susuyorsun. Hatta kızdın bile. yordu. Bu dakikada ona her 
Bu muhakkak. Teşekkür ede- istediğini, hatta ebedi aşkı, 
rim. Bunu beklemiyordum. Yok- ebedi sadakab bile yemin et-
sa yanıldım mı ? Hoşuna git- etmeye hazırdı. Eğer Elena 
miyor mıyım? Şu halde açıkça Pavlovna iiteseydi ayakları di-
söyle.. Hiç darılmıyacağım. binde ebedi aşkınin esiri ola~ 

Elena Pavlovna gözlerini eğ- rak çanını da verirdi. Fakat 
di.. Sustu. Elena Pavlovna yavaşça sıyrıl-

Briyukof hindi gibi kabardı. dı ve hiç beklenmiyen bir şe-
Pardesüsünü omuzlanndan ath. kilde sordu. 
Aynaya baktı: "Daha ne isti- - Briyukof, Ananın Alman 
yor ? ,, olduğu doğru mu? 

Kendini mukavemet edilmez Delikanh, canı sıkılarak: 
güzellikte sanıyordu. Vaktile - Anam mı? Evet Almandı, 
fakültede olduğu gibi bugün dedi. 
de fabrikada ona "Güzel Bri- Sonra düşündü: 
yukof,, demiyorlar mı? Birçok Bu en heyecanlı dak::~:ıaa 
kadınlar kendisine aşık olma- Elena ne diye bunu soruyor.~ 
mışlar mıdır? Briyukof onlan Şüpheye hacet yok. İzdivaç 
kolaylıkla elde ediyor, yine için ebeveynimin muvafakatım 
ayni derecede kolaylıkla ter- almağa ihtiyaç görmüş ola~ak .. 
kediyordu. Elena Pavlovna ise - Evet Elena.. Babam da 
hem hoşuna gidiyor, hem de anam da ölmüşlerdir. Hayatta 
sinirlerini geriyordu. tamamen yalnızım. 

Şimdi bu güzel kadma Tekrar genç kadına yaklaşb. 
karşı mahiyetini bizzat anhya- - Sevgilim, bu dakikada bir 
madığı bir meyil duymağa baş- vesika imzalamaklığımı da is-
lamıştı. Fakat Elenada cüretini tem ezsin sanırım. 
kıran, şaşırttan bir sükunet Briyukof söyliyecek söz arı-
vardı. yordu. 

Muhakak ki bir bakiredir, Fakat kafasında hazır yapılmış 
dedi. Bu bakirelerin hepsi ne bayağı cümlelerden, herkese 
kadar da birbirlerine benzerler. tekrar edilen cümlelerden baş-

. Bekareti kaybetmek... Düıünü- ~ ka birşey · bulamıyordu. Yine 
nüz bir kerre... Bu bir hazine- . onları söyledi: 

- Bu kadar mesut bir da
kikada sevgilim. biricik aşkım .. 
Ebediyen senin'im ... 

"Ay .. Galiba ebediyen,, de
dim. Nasıl oldu da bu söz ağ
zımdan çıktı? Ben de ne oldu
ğumu anlamıyorum. Fakat na
muslu bir adamım. Hiçbir şey 
vaadetmedim. 

Bu düşünceler vicdanını 

altüst ederken ağzı hep kul
lanıla kullanıla yıpranan bayağı 

sözleri tekrar ediyordu: 
- Seviyorum seni Elena .. 

Seviyorum.. Sen de beni sevi
yorsun değil mi ? Elena 
sen benimsin, benim .. 

Elena Pavlovnanın dudakla
nnı buldu. Ve sustu. Elena 
başını çevirmedi. Mukavemette 
etmedi. 

- Benim.. Ebediyen benim 
olacaksın .. 

T etbiri elden bırakan Bir
yukof hep bu sözleri tekrar
lıyordu: 

- Korkma Elena.. Korkma. 
Başka türlü yapılamaz... Bunu 
anla ... 

Elena Pavlovna biraz çekil
di. Fakat Biryukof onu kolla
rından yakaladı. O kadar kuv
vetle sıktı ki, Pavlovna bir de
mir çember içine alındığını 

zannetti. Bundan sonrası kasır
ga gibi, şimşek gibi oldu. Bri
yukof kalktığı zaman Pavlov
na'nın çehresindeki solgunluğu, 
hiç kımıldanmadığını gördü;ca
nı sıkıldı. Oh.. bu genç kız

ların sinir buhranları .. O kadar 
karışık bir şey ki.. İlk teşrin 
ihtilalinden evvel böyle idi. Bu 
gün de böyle.. Sinir buhranı 
şimdi başlıyacak.. Göz yaşları .. 
hınçkırıklar.. derhal evlenmek 
bahsı .. serzenişler .. teessüfler .. 

Briyukof "Kadın değil mı, 
hepsi ayni hamurdan yapıl

mıştır.,, diye düşündü. Ayakla
rının ucuna basa basa cam 
dolaba kadar gitti. Raflardan 
birinde "Valaryan damlaları,, 

şişesini görünce geniş nefes 
aldı. Masa üzerindeki bardağa 
dikkatle yirmi beş damla akıt
tı. Elenanın yanına giderek 

lseslendi : 
- . l;elia sakin ol... Şunu ı iç 

hakavım. F ~vkalade bir sey 

değil. Sözlerimi iyice anla. Baş
ka türlü olamazdı. 

Bu "Başka türlü olamazdı , 
cümlesi, Briyukofun ağzından 
hiç eksik olmıyan klasik bir 
cümle idi. Bu kabil ahvalde 
hep ayni cümleyi kullanırdı. 
Tecrübe etmişti ki, bu cüm!e 
daima kadınlar üzerinde yabş· 
tırıcı bir tesir yapar. Zaten iti
raz edecek ne vardı? 

Elena Pavlovna cevap ver· 
miyordu. Elile Valeryan barda
ğını itti. Hafifçe: 

- Hiç bir şeye ihtiyacım 

yok, dedi. Yalnız kalmak iste
rim. Sakın darılma ... 

Briyukof sevincini saklıya
madı. İçinden şu muhakemeyi 
yürütüyordu: 

- Ne zeki kadın.. Ne gü
zel hareket etmesini biliyor. 
Daha haşka ne yapılabilirdi? 

Bütün bunlan kendi kendine 
muhakeme edecek, sükunet 
bulacak bulacak, bu fikre ah• 
şacak ve belki de bu vak'ayı 
sinir buhranına tutulmadan 
geçirecek.. 

Briyukof bu muhakemeyi 
yürütmesine rağmen gidemi
yordu. Ya Elenanın bu sözleri 
bir tuzaksa.. Kadınlarla her 
ihtimali düşünmelidir. Siıe: 
"Haydi git,, derler. Gitmiye 
teşebbüs ettiniz mi feryatlar, 
hınçkırıklar başlar: "Vicdansız. 

böyle bir dakikada beni nasıl 
terkediyorsun?.,, 

Elena Pavlovna gözlerini 
kaldırdı. Briyokof'un kararsız
lığa gömüldüğünü gördü. Ya
vaşça, çok sevimli bir tarzda: 

- Git Briyukof .. Git .. Sıkıl
ma.. Bugün komisyonunuz top
lanacak. Biliyorum. 

-Ben unutmıştım.Bir gün ~e 
beni mazur görsünler. O kadar 
büyük bir şey mi ? Bir konfe
rans... Böyle dir dakikaya her 
şey feda edilebilir. 

Briyukof dilinin ucundan 
hayat sözü geçtiğini hissetti. 
Kendini topladı. Çapkınca sö
züne devam etti:. 

- Bir değil, 20 seans feda 
olsun. Beni bahtiyar ettin Ele
na .. Ya sen? Masut oldun J.JlU? 

Briyukof, i~in sinir buhran
ları ile karşılaşmadan geçece
ğine kani olunca 2'itmek iste· 
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- Fakat ne kadar mertçe 
bir teklif oldnğuna dikkat et
melisiniz. 

Valeryan derin bir düşünceye 
daldı. Çehresinde bir çok müt
hiş alametler görüldü. Sonra 
başını kaldırdı! 

- Raul kardaşıml Sen ben
den evvel dü.şersen, F eritle 
Hanri de Niyamayı kendi elle
rile vurup kurtaramazlarsa bu 
vazife bana kalır. Namusuma 
yemin ederim ki teklif ettiğin 

hizmeti yapacağım! 
- Teşekkür ederim yiğit 

kardaşım! 
Tam bu sırada arkalarından 

Niyamanın tatlı sesi geldi, di
yordu ki: 

- Gene ne fesat kuruyor
sunuz?. Sizi sıkı fıkı bir mü
zakerede görüyorum. 

Binbaşı ile Hanri ve Raul 
birbirlerinin yüzüne baktılar. 

Niyama bu sözleri ne neşe ne 
-bahtiyarlıkla söyliyordu. Niya
ma devam etti: 

- Ne konuştuğunuzu anla
dım. Üç aya kadar Parise va
racağız. Binbaşı Valeryanın 

orada bize misafir olacağını 
konuşuyorsunuz değil mi? İlk 
düğünümüz Pariste olacak. 
Ferit diyor ki binbaşı dostu
muz yalnız Parise gelmiyecek. 
Onu İstanbula da davet ede
ceğiz ve mazeret beyan etse 
bile zorla götüreceğiz. Çünkü 
asıl düğünümüz orada olacak. 
Bahtiyarlığımın en büyük kısmı 
binbaşı dostumuzun sayesinde 
oldu. Düğüqümüzde de baba
ıığım o olacak. Değil mi muh
terem Valeryan, beni evlatlı
ğınıza kabul ediyorsunuz de
• ·ı "? gı mı. 

Arkadaşlar tekrar birbirle
rinin yüzlerine bakıştılar. Ne 
-ıcı bir vaziyet, bir tablo idi. 
Masum, ueş'eli Niyama ne söy
lüyor, onlar ne düşünüyorlardı. 

Ahi Ne acı ne acı bir va
ziyetti. 

Niyama bunların tavırlarını 

beğenemiyerek: 

- Kardeşim Raul, ağabe
yim Hanri! Size ne oldu neden 
böyle durğunsunuz? 

Hanri zorla: 
- Hiç! Hiç! 
Diye iki kelimecik söyliye

bildi. Hakikat! Tehlikenin so
nunda kendisini kim öldürece
ği hakkınaa müzakere edilir
ken Niyamanın bu şetaretini 

görmek yürekler tırmalıyacak 
bir haldi, 

Genç kadın kafilenin arka
sındaki Feri de yaklaşarak: 

- Bizimkilere ne olmuş bil
mem, üçünün de yüzleri kara 
gün çehresi! 

Dedi. Biraz daha yürüdükten 
sonra, Valeryan çalılıklar ara-

sında gördüğü bir siyah nok
tayı arkadaşlarına gösterdi. 

- Bakınız bakınız! Şu mız
raklı süvariyi görüyor musunuz? 
Bakınız, bir tarafa işaret ve
riyor. Nah işte şu bir kaç yüz 
metre mesafede hayal gibi 
görünen başka bir süvariye 
işaret ediyor. 

Arkadaşlar da gördüler.Han
ri dedi ki : 

- Etrafımızdaki daire kü
çülüyor, kumandan! Büyük da
kika yaklaştı. 

Raul - Verdiğiniz vadı, et
tiğiniz yemini unutmadınız ya? 

- O kadar mukaddes va
atlar asla unutulamazlar. 

Ahmet ağa ile Biryen ise 
bütün bütün başka şeyler ko
nuşuyorlardı . Ahmet ağa 
Biryene: 

Anladın mı koca herifi Di· 
yordu. Yemin et bakayım. 
Eğer o Hayın Durani maymu
nunu öldürmek bana kısmet 
olmazsa mutlaka onu öldürece
ğine yemin et bakayim. 

- Ben o yemini senden ev
vel ettim Ahmet dayı! Hem de 
öyle bir öldüreceğim kil 

- Nasıl öldüreceksin baka
yım? 

Beryen fil ayağı kadar 
ellerini açıp işaretler yaparak : 

- Nah şöyle! bir elimi gırt
lağından öbürünü ensesinden 
iki çember yapacağım. Yavaş 
yavaş sıkacağım. Gözleri aro
mada fal taşı gibi açılır hal. 
Sen nasıl öldüreceksin baka
lım? 

- önce tepesine bir yumruk 
indireceğim. Eğer kafası bir 
kabak gibi paralanmazsa anam 
avradım olsun! 

- H:t ayı ha! 
- Ha öküz ha! 
- Y aşıyalım öyle ise! 
Buda acı bir tablo idi. İki 

olgun kahraman gıiya Büreh· 
menin yakında ellerine geçece
ğinden son derece emin birer 
tavırla aralarında bayram ya· 
pıyorlardı. 

O gün akşam üzeri ufkun 
bir tarafından hava biraz açıldı. 

Ne kadar gündenberi latif çeh· 
resini göstermiyen güneş gö· 
ründü. 

Bizim kafile hep yolunda de
vam ediyerdu. 

Binbaşı V aleryan, ön taraf
larında gördüğü kumsal bir te
pecik üzerinde çadır kurarak 
geceyi orada geçirmek isti
yordu. 
Vakıa oraya indiler amma 

etraflannda çepe çevre ateşler 
yakılınış olduğunu gördüler. 

Bunlar ise üç arkadaşı yei
sin son derecesine götürecek 
alametlerdi. 

- Sonu Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
miyordu. Diğer taraftan Elena - Burada daha fazla kal-
Pavlovnanın konuşacak halde maklığımı istemiyorsun. Anla-
olmadığı belli idi. Briyukof, şıldı. Yarın bana telefon et. 
önçe bu vaziyetten hakarete Serbesttim. Fabrikaya gitmiye-
uğramış kadar müteessir oldu? ceğim. Elena rahatsız olma .. 
Garip diyordu. Her şey Beni geçirmeğe lüzum yoktur. 
istediği gibi careyan etti. Ken- Yalnız gidebilirim. 
di rizasile teslim oldu. Şimdi -Sriyukof pardüsümü aldı. 
kızmaması lazım. Elena Pavlov- Aynadaki çehresine bir defa 

na da kızmadığını söylüyordu. daha memnuniyetle baktı. Son-
Sadece kendisini anlamasını is- ra gözleri Elena Pavlovnanın 
tiyordu. gözlerile karşılaştı. Ve odadan 

Briyukof kendini nazik ve çıktı. 
İnce ruhlu bir adam sayardı. 
Karşısındaki kadını anladığına 
kani idi. Her şey apaçık görü
lebilirdi. Bundan sonrasi yeni 
sergüzeştlerdi. Elenanın verdiği 

s~adet duygusunu geçirmek, 
bır az da hayale dalmak ge
rekti. Elena Pav!ovnanın elle
rini öotü v,. 

"İşte bir tane daha.. O da 
mukavemet edemedi. Zafer 
kolay oldu. Zaten bunda hay
ret edecek ne var? Bir cana
var değilim ya. Nazik bir er
keğim. Herşey onun .istediği 

gibi oldu. Artık her çeşit ta
rizlere lc:ı.rsı emnivet altında 
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Oktobr lnkılibının Y ıldonümü 
Gazeteler Rusyanın Siyasi Ve Harsi Hayat 
Sahasındaki Muvaffakıyetlerinden Bahsediyor 

• 

• 

Sovyetler aleyhinde bir harp vetlerinin çok büyük olduğunu 
çıkarmak içiµ çalışmaktadırlar. düşmanlarını tamamen imha 
Fakat onlann Sovyetler aley• edebileceğini ve ne kadar kuv-
hinde bir cephe vücude ge- vetli olursa olsun sulh için mü-
tirmek ümitleri boştur. Em- cadele bahsında o kadar dost 
peryalist devletler arasındaki elde edebileceğini biliyor. Sov-
ihtilaflar o kadar büyüktür ki yet Rusya gayelerine vasıl ola-
bütün aklı ,başında olan inean· bilmek için harbe muhtaç ıie-
lar bir harp çıkar çıkmaz bu K li b Ih · f 
haberin bütün dünyaya sirayet ğildir. uvvet ır su sıyase ı 

faa komiseri M. Voroşilof as
kerlik akademisinden bu şene 
çıkan zabitlere hitaben neş

rettiği bir emri yevmide 
vazifede olduğu kadar hu
susi hayatlarında da nesle
rine karşı sıkı bir inzibat tat
bik etmek suretile zabitlerin 
Kızılordunun her neferine kar-

Moskova, 7 (A.A)- Üç gün 
devam edecek olan Teşrinievel 
inkılabının 17 nci yıldönümü 

şenlikleri bugün başlamıştır. 
Moskova yalnız bu 17 sene zar
fında Sovyet Rusyanın her sa
hadaki mesaisini gösteren fo
toğrafiler ve resimlerle değil 
şehTin imarı ve asri bir hale 
getirilmesi için yapılmış olan 
inşaatın ikmali dolayisile bir 
bayram manzarası arzetmek

edeceg"ini bilınektedirler. Sov- takip ediyor Ve harbı istemi-
b .. t·· 'il ti l" · za şı otorite sahibi bir kumandan, yet devi sahillerine çarpip kı- yen u un mı e ere e ını u -

nlan dalgalara sükiın ve teyak· tıyor. muallim ve şefkatli bir arka-
kuz ile bakmaktadır. O kuv- Moskova, 7 (A.A) - Miıda- deş olacağını bildirmektedir. tedir. 

Gazeteler Sovyet Rusyanın 
siyasi ve harsi hayatın bütün 
sahalarındaki muvaffakıyetle
rinden bahsetmektedirler. fz-

. ... S~ii~ti;~) .... c ........ Hiliii;h;~; .. ·H~ft~·~;···· ... 
vestiya gazetesi diyor ki: Limon Maznun-

sosyalizmin temelleri sağlam 
bir surette atılmıştır. Ne mu
kabil ihtilalin yeraltı sulan ne 
de emperyalizmin topu tüfenği 
onu berhava edemez. Çünkü 
biz birer düşman olan sınıflara 
ve kör tabiatın vahşi unsurla
rına karşı mücadele ederek 
yetişmişizdir. İzvestiya yazısına 
devam ederek silahları bırakma 

larının Kararı 
Aydın ticaret odası eski re

isi Hasan Kamil ve başkatibi 
Vacit zihni fıeylerle arkadaı· 

lannın vaktile şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde limon ve 

portakal suiistimalinden dolayı 

yapılan muhakemelerinde üçer 
konferansının akamete mahkiım 
olması deniz meseleleri hakkın- ay yirmişer gün hapislerine ve 
daki müzakerelerin çıkmaza otuz beşer lira para cezasına 
girmesi ve hava silah- mahkumiyetlerine ve cezaları-
lan yarışı gösteriyor ki, nın te'ciline karar verilmişti. 
dünya yeni bir emperyalist Temyiz edilmiş olan bu ka-
cihan harbine doğru gitmek- rar temiz mahkemesince tas-
tedir. Faşist maceraperestler dikan iade olunmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bulunuyorum. Hiç birşey va- Mahkemede herşeyi sıkılma-
detmedim. Ne kadar zarif, ne dan anlatmıştı. Bağırıyordu : 
kadar güzel bir kadın .. Bu da Ben anneyim, hakim efendiler, 
çok sürmiyecek.. Herşey ge- anne ... Ya çocuk .. O da ora-
çer. Fakat nasıl bitecek? da idi. Kırımızı bir örtü altın-

da ağlıyordu. O ise bora, fır-

Briyukof son macerasını ha
tırladı. O da iyi başlamıştı. 
Ağına düşen kadın,maiyetinde 
çalışan bir daktilo idi. Bir gün 

kendisine aşık olduğunu söyle
mişti. Yıldırım darbesi.. Kız 
Briyukofun da hoşuna gitmişti. 
Güzeldi. Neş'eli idi. Boş gün
lerinde onu görmeğe giderdi. 
Briyukof divanda uzanarak 
gazetesini okurken o güzel bir 
yemek pişirirdi. O kadar gü
zeldi ki .. Sonra .. Aman yarabbi 
sonra .. Mahkeme .. Hicap .. Na
faka .. Bütün bunları kim ak-
lına 2'etirirdi? 

tına gibi gürlüyordu. Yalnız bu 
sahneyi hatırlamak Briyokofun 
dudaklarını kurutmağa yetmiş

ti. Çalıştığı daireyi değiştirme
ğe mecbur olmuştu. Herkes 
kendisini muhakeme ediyor, 
tayip ediyordu. Filhakika va
ziyet tamı tamamına böyle idi. 
Genç komünistler kendisini 
selamlamıyorlardı. Ya hakimler. 
Köhnemiş ahlak akidelerile : 
" Bu işi nasıl yaptınız ,, di
yorlardı ? Sanki kendileri de 
bir erkek değillermiş gibi .. 

Briyukof adi bir külhan beyi 
gibi utanmıştı .. 

- Sonu Var -

Yarın Yapılacak Olan Büyük Geçit 
Resmi Pragramı Hazırlandı 

Hilaliahmer haftası münase
betile yapılacak büyük tezahü
rat ve geçit resmi için aşağıda
ki program tespit olunmuştur: 

1 Hilaliahmer gençlik teşki
latı 9 ikinciteşrin 934 Cuma 

günü saat onda Cümhuri
riyet meydanında Gazi heyke-

li önünde tezahüratta buluna
caktır. 

2 - Bütün orta, muallim ve 
lise mektepleri talebeleri ile 
ilk mekteplerin son sınıflan bu 
tezahürata iştirak edecekler
dir. 

3 - Tezahürat üç koldan 
başlıyacaktır. Birinci kolun top
lanma yeri halkevi bahçesidir. 
Bu kola ikiçeşmelikten' eşref
paşaya çıkan yolun sağ tara
fındau güzel yalıya kadar olan 
mektekler dahildir. 

İkinci kolun toplanma yeri 
Basmahane önünde Himayeiet
fal binası önüdür. 

1 Bu kolada ikiçeşmelik cad-
desi ile Gazi bulvarı ve ke
mer caddesi arasında buluuan 
mektepler gideceklerdir. 

Üçüncü kolun toplanma yeri 
Alsancak istasyonu önüdür. Bu 
kolda kız ve erkek liseleriyle 
Gazi ve Alsancak mektepleri 
bulunacaktır. 

4 - Her kol toplantı yerin
de saat dokuzda bulunmuş ve 
buradan 9,30 da hareket etmiş 
olacaktır. 

5 - Tam saat onda her üç 
kol cümhuriyet meydanında bu
lunacak ve burada mevki ala
caktır. Musika istiklal marşını 
çalaçak, müteakiben kız ve 
erkek liselerinden ve dumlu
pınar mektebinden birer tale
be söz söyliyeceklerdir. 

- Her mektep müdür ve 
baş muallimleri Hilaliahmer 
gençlik kol b ıglarını perşembe 
günü Hilaliahmerden alacak
lardır. 

~~~----.--------~~~ 
C. H. F. 

Pınarba'ı Kongresi 
Bornovanın Pınarbaşı köyü 

C. H. G. kongresi nahiye ocak 
reisi Cemal beyin huzurile ya
pılmıştır. idare heyeti azalıkla
r•na bakkal Fehmi, sabık po
lis memurlarından Mehmet Ali 
Salih efendi zade Faik efendi
ler seçilmişlerdir. 

Çantayı Kapanlar 
Asliye Mahkemesine 

Sevkedlldller 
Kemer İstasyonunda şimendifer 
içinde madam Uyanın çantasını 
elinden almakla suçlu Mehmet 
Salih ve arkadaşı Sabri hakla
rındaki tahkikat ikmal edilmiş 

ve mevkufen Asliyeceza mah
°l(emesine sevkedilmislerdir. 
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Borsada Muamele Gören istihsal Maddelerimizin Vaziyeti Eyidir 
Üzüm Piyasasındaki 

Piyasa 

Hafif Durgunluk Zail Olmuş Fiyatlar Yavaş Yavaş Yükselmeğe Başlamıştır 

Vaziyeti gunluk husule getirmiştir. 
Alakadarlarla bu hususta te

masta bulunmuş olan bir mu
harririmizin edindiği malU.mata 
göre; avrupa fiatlarının bugün
kü fiatlardan aşağı bulunması 

ve mensucat fabrikalanmn da 
şimdilik mübayeat hususunda 
istiğna göstermekte bulunma1u 
ve ispekülisiyoncularca yapıl
mış ve yapılmakta olan muba
yeabn ili nihaye devamına im
kan bulunmaması itibarile pa
muğun bugünkü fiatine de sağ
lam nazarile bakılmasına ma• 
nidir. 

sari İzmir şubesince mubayaat 
yapılmaktadır. 

Çekirdeksiz Üzüm 

bir miktar tenezzül gösteren 
fiatlar 4/11/34 tarihine kadar 
ha vaziyeti mühafaza eylemiş 

ve 5 ve 6/11/934 tarihlerinde 
her nevide 0,25-0,5 kuruş ara~ 
smda bir terfi göstermiştir. 

Süzme 481 
Elleme 1997 
Paçal 2296 
Naturel 627 
Yekfın 5301 

9,00 
6,50 
6,25 
5,25 

15,00 
10,50 

7,50 
5,25 

İzmir ticaret ve zahire borsasınca en son olarak neşredilmiş 
olan haftalık bir istatistiğe göre borsanın son haftaya ait satış 
muameleleri aşağıdaki surette tespit edilmiş bulunmaktadır: 

Cinsi Miktan Vahidi kıyası Asgari azami 

Buğday Uşak 1546 
Buğday çavdarlı Uşak 762 
l:uğday yerli 260 
Buğday tohumluk 30 
Arpa Uşak 434 
Arpa yerli 610 
Arpa Bigare 144 
Bakla 272 
Muırdan 73 
Ak dan 7 
Kumdan 328 
Fasulya huruz 33 
Fasulya sıra 72 
Nohut 201 
Mercimek 6 
Börülce 5 
Susam 108 
Burçak 115 
Çavdar 42 
Pamuk prese birinci 576 
Pamuk prese ikinci 5 
Pamuk kaba birinci 50 

n prese 1 c.i vadeli 1221 
,, ,. ., eski satış 87 

Pamuk çekirdeği 525805 
Palamut tırnak 1714 
.')alamut kaba 1764 
.'alamut kaba eski mal 202 
Palamut refoz 11 
Afyon 387 
Zeytinyağı sabunluk 3650 
Ceviz içi 300 
Tatlı badem içi 590 

Çuval 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
it 

" ,, 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" harar 

balya 
balya 
kilo 
kental 

" ,, 
kilo 

" 
" 
" 

fiyatı fiyatı 
3 90 4 375 
3 70 3 875 
3 60 4 375 
5 00 5 00 
3 1875 3 625 
3 125 3 50 
3 125 3 125 
5 125 5 375 
3 375 4 00 
3 25 3 25 
3 875 4 75 

11 50 12 50 
7 00 9 00 
4 875 5 0626 
5 75 6 00 
5 50 5 50 
9 875 9 875 
3 875 4 00 
2 90 2 90 

45 47 
42 42 
46 46 
44 47 
46 47 

2 30 2 40 
405 440 
255 320 
275 275 
175 175 
714 787 5 

24 50 24 50 
32 32 
49 49 

Piyasamızda mühim bir mev
kii olan ve gerek dahili istih
lakat gerek ihracat noktasın
dan belli başlı eşyamızdan bu .. 
lunan pamuklarımızın piyasa 
vaziyetini yakından takip ey
lemekte olduğumuzdan fiat ve 
sair hususab hakkında edine· 
ceğimiz malfunab peyderpey 
karilerimize vereceğiz. 

Palamut 
Son hafta içinde borsaya 

tesçil ettirilmiş olan palamut 
satış)an nevi, miktar ve fiyat 
itibarile berveçhi atidir: 

]~ ·s: = ~ ., -.., ~ .... z ~a 
Tırnak 171~ 

Kaba 1764 
" engin 97 
u eski mal 202 

Refüz 11 

·-.. ~...,, 

bO cıl 

=~ 
405 
255 
250 
275 
175 

C"" 

a~ 
=~ 
Cll = 

440 
320 
250 
275 
175 

1934 senesi çekirdeksiz üzüm 
mahsulünün idrakinden 6/111934 
akşamına kadar İzmir borsa
ssnda satılmış olan çekirdeksiz 
üzüm miktarı 196,781 çuval ve 
781 torbadan ibaret olan bu 
miktar mal 5 ile 25 karuş ara
sında sablmıştır. 

Geçen sene ayni tariha ka
dar borsada sablmış olan çe
kirdeksiz üzümün miktan iki 
yüz bir bin dokuz yüz otuz üç 
çuval ve 1109 torba olarak 
tesbit edilmiş ve fiatlan da 
5,46 ile 24,43 kuruş arasında 
liesap edilmişti. 

Son hafta satışları aşağıda 
işaretlediğimiz surette cereyan 
etmiştir. 

No. Çuval 
5 428 
6 543 
7 1117 
8 2727 
9 2694 

10 167i 
11 807 
12 397 

Yekun 10390 

Fiat 
Asgari Azami 
7,625 8,75 
9,00 10,00 

10,25 11,25 
11,25 12,25 
12,25 13.25 
13,25 15 
15 17,50 
17,75 21 

Geçen hafta muameleleri ise 
aşağıdaki surette tespit edil
mişti. 

Nu. Çuval 
5 111 
6 363 

Fiat 
Asgari Azami 

8 9,50 

Geçen haftaki neşriyatunız
da da arzeylediğimiz gibi ilk 
kanun~ ait siparişlerin peyder
pey vürut etmekte olması hase
bile üzüm piyasasında geçenhaf
taya nisbetle bu hafta biraz hara
retli görülmüş ve son günlerde 
arzettiğımiz surette fiyatlarda 
cüz'i bir yükseklik kaydedil
miştir. 

Alakadarların mütaleasına 
nazaran önümüzdeki hafta için
de fiyatlarin bir miktar yüksel
mesi ihtimali mevcuttur. Şim
dilik piyasaya sağlam nazarile 
bakılmaktadır. 

İncir 
1934 senesi incir mahsulünün 

piyasaya arzından 6/11/934 ak
şamına kadar İzmir borsasına 
tesçil ettirilmiş olan muhtelif 
incir miktan 141528 çuvaldan 
ibaret olup bu müddet zarfın
da fiyatlar 3,5 ile 19 kuruş 
arasında bulunmuştur. 

Geçen sene ayni tarihe ka
dar borsaya tesçil ettirilmiş 
olan incir sabş yekünu 113042 
çuvaldan ibaret bulunmuş ve 
fiyatlann 3,315 ile 21,84 ku
ruş arasında tesbit olunmuştu. 

Son hafta sabşlan aşa.ğıya 
işaretlenmiştir. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsaya 4,68 ile 17,94 
kuruş arasında fiatlarla 5122 
çuval İncir ve 3,12 ile 3,82 
kuruş arasındaki fiatlarla 309 
çuval hurda İncir sabşı tescil 
ettirilmişti. 

İncir mevsiminin iyiden iyiye 
geçmekte olmasına ve ihraca· 
hn arkasının alınmak üzere bu
lunmasına rağmen satışlar ol· 
dukça iyi gitmekte ve fiatlerde 
hissedilecek kadar bir yüksek
lik görülmektedir. 

Bilhassa temiz yemeklik mal· 
lar iyi fiatJerle muamele gör· 
mektedir. İncir piyasası şimdi· 
lik sakin ve tabiidir. 

Hülasa: 
Hafta içinde buğday fiatla· 

nnda küçük tenziller kayde
dilmiştir. Arpa muameleleri 
tabii bir şekilde devam ve 
ceryan etmiş ve fiatlarda cüz'i 
yükseklik görülmüştür. Bakla 
fiattarı da tereffua meyal bu
lunmuş ise de piyasada ihtiya 
ca tekabül edecek mal kalma
mışbr. 

Nohut muameleleri hararetli 
ve fiatları müsaittir. Fasulye, 
Büğrülce, mercümek fiatları 

·tereffua meyyal bulunmuştur. 

Üzüm ve incir sabşları aşa:ğıda 
Haftalık borsa sabşlan hak

unda bu malU:mab verdikten 
mnra bilhassa belli başlı ihra-

gösterilecektir. 
Dahilden İzmire gelen ufak 

tefek partiler derhal müşteri 
bulmakta ve satılmaktadır. 

Son hafta palamut piyasası 

sabş miktan ve fiat noktalann
dan geçen haftakinin aynı ol
duğu gibi geçen senenin bu 
haftaki muamele ile de arala

7 1267 
8 2062 
9 1937 

10 1453 

8,50 10 
10,25 11,75 
11,SO 12 
12.SO 13,50 
13,25 15,25 
15,50 17,50 
17,50 21,50 

Susam fiatında geçen hafta 
Asgari Azami 

Nev'ı' görülen tereffü emmareleri bu 
Mıktarı Fiat Fiat 

Süzme 441 10,00 19,00 hafta zail olmuş ve istikrar 
Elleme 1771 7,00 10,50 görülmüştür. 
Paçal 1783 5.50 7,50 Pamuk fiatlan tenzile mey· 

cat maddelerinin bir haftalık 
ıiyasa vaziyetlerile fiat temev· 
vüç ve temayülleri üzerinde 
tevekkuf edebiliriz: 

Arpa: 
Son hafta içinde borsada 

muamelesi tescil ettirilmiş olan 
arpa sabşları muhtelif nevilere 
mensup 1188 çuvaldan ibaret 
olup alel'itlak arpa fiatleri 3,125 
ile 3,625 kuruş arasında te
mevvüç eylemiştir. 

Geçen haftaki umum arpa 
satış mıktan 979 çuvala baliğ 
olmuş ve fiatleri 3,1875 ile 3,50 
kuruş arasında tesbit edilmişti. 
Geçen senenin bu haftasında 
ise arpa fiatleri 2,45 - 3,60 
kuruş arasında bulunmuştu. 

Arpa satıcılannın fiyatları 

tutmak hususundaki gayretleri 
oldukça iyi neticeler tevlit ey
lemiş ve son hafta fiatlannda 
bir hafta evvelki fiatlraa nis
betle 3-S para kadar bir terfi 
göstermiş ise de muamelede 
mevsimin icabettirdiğr heraret 
görülmemektedir. 
Şu kadar varki arpa ihracat 

~vlerinin Dünya arpa piyasası
ıa tevfikan vaki sabşlarını ka-
,ı>atmalarına bu günkü fiatlann 
müsait bulunmakta olduğuna 

nazaran önümüzdekı hafta için
de ehemmiyetli muameleler 
olacağı ümit ve tahmin olun
maktadır. 

Bakla: 
Geçen haftaki neşriyabmız

da da arzelediğimiz gibi piya
sadaki talebi karşılıyacak mik
tarda mal mevcut değildir. 
Son haftanın bakla sabş ye
künu 272 cuval oluo miktar 

p amuk nnda şayanı kayt büyük bir 
fark yok gibidir. 

Son hafta içinde İzmir piya- Palamut piyasası şimdilik 
sasında yapılıp muameleleri sağlam ve alıcılar iştahahdır. 
borsaya kaydettirilmiş olan pa-
muklann nevi, miktar ve fiat- Zeytinyağı 
leri aşağıda gösterilmiştir. 1934 senesi rekoltesinden 
Nevi Miktarı Asgari Azami ilk mahsulleri tedricen piyasaya 

balya fiat fiat arzedilmeğe başlanmıştır. Son 
Prese hazır 576 42 47 hafta içinde borsaca neşredilen 

u vadeli 1221 42 47 bültene göre 3660 kiloluk yeni 
" eski sahş 87 42 47 h 1 b. z · ,. ma su u parti eytinyagı 

" 2nci hazır 5 42 42 muamelesi kilosu 24,5 kuruştan 
Kaba lnci ,, 50 46 46 tescil ettirilmiştir. 

Geçen hafta birinci mal 2026 Geçen hafta ise 24 - 24,57 
balya 44 • 47 kuruş arasında kuruştan 5350 kilo sabiınluk, 
sablmıştı. Geçen senenin ayni 25,74 _ 26,14 kuruştan 9900 
haftasında 844 balya 30 ku- kilo yemeklik ve kilosu 25,75 -
ruştan sablmışb. 27,50 kuruştan 10700 kilo la-

Son hafta pamuk fiyatlan pant mal sabşı tescil ettiril-
geçen seneye nispetle 3 - 5 mişti. Geçen senenin bu hafta-
kuruşluk kadar bir tenezzül sında ise henüz yeni mahsul 
kaydedilmiştir. satışlara tesadüf edilmemişti. 

En son pamuk piyasası 42 Zeytin yağı piyasası henüz 
kuruş olarak tesbit edilmiş bu- liyikile teessüs etmiş değildir. 
lunmakta ve bir miktar daha yeni mahsullerden perakende 
tenezzül ihtimallerinden hah- yapılmakta olan bazı mübaye-

11 361 
12 235 
Yekün 7789 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsada yapılmış olan 
çekirdeksiz üzüm sabşları aşa
ğıdaki surette cereyan eyle- · 
IDl~. • 

Nu. 
5 
6 
6 
8 
9 

10 
11 
11 

Çuval 
17 

1455 
1744 
2305 
1666 
553 

66 

Yekin 8106 

Fi at 
Asgari AZami 

6;24 6;24 
7,02 8,775 
8,58 9,652 
9,36 11,115 

10,14 13,65 
11,70 15,99 
14,82 17,94 

Haftalık muameleler hakkın
da bu şekilde malumat veril
dikten sonra üzüm fiatlerinin 
haftalık fiat temevvücabm gös
terir tabloyu da aşağıya derc
ediyoruı: 

Fiatlar 
31/10/934 3/11/934 sedilmektedir. ata esaslı piyasa nazariJe ba-

Teşrinievvelin üçüncü hafta- kılamaz. Şu kadar var ki asıl No. AsgariAzaıni AsgariAzami 
sına kadar 37 kuruş üzerinden piyasanın önümüzdeki hafta 6 9,00 10,00 9,00 10,00 
muamele görmekte olan pamuk- içinde teessüs edeceği ümidi 7 10,25 11,00 10,25 11,25 
lann bazı ihracatçılar tarafın- izhar edilmektedir: 8 11,25 12,00 11,50 12 

Naturel 10 5,50 5,50 yal, palamut fiatlan ise müs-
Hurda 000 takardır. Zeytinyağı fiatları 
Y ekün 4005 henüz tevazuh etmemiş üzüm 

Geçen hafta Borsaya berveç- fiatlan bugün için tereffüa 
biati ;ıatışlar kaydettirilmişti. meyyal bir vkziyet arzetmekte 

· Asgari Azami bulunmuştur. İncirin piyasası 
Nev'i Mıktan Fiat Fiat normal olarak gorülüyor. 

Çu. 
411 
209 
195 
166 
161 
140 
127 
102 
83 
68 
46 
28 
15 
13 
12 
5 

1781 

........... 
Borsa . Haberleri 

Dün Borsada Yapılan Satışlar . ··-·-·· . Üz Um incir 
Alıcı Fiat Çu. Alıcı 

118 Cevahirci Z S Süleyman 1 O 50 17 50 
64 Koo. ittihat 8 12 11 75 

6 
A Molano 

H Z Ahmet 11 25 13 25 
4 

B Franko 
F Z İzzi 

Fiat 
4 25 6 50 
9 25 9 25 
7 7 

15 15 
S Celardin 12 16 192 YEKÜN 
M J Taranto 13 75 14 87 ZEYTİNYAGI 
F Solari 11 50 14 75 . 
Trifonidis D 10 14 18950KiloMuh.Alı.22 50 23 50 
K A Kazım 10 50 11 75 Zahire Borsası. 

Çu. Cinsi Fıat 
ŞRizaHalef 11 75 18 346 Buğday 3 70 3 75 
S Gomel 13 17 5 Mısır 4 4 
Y ve E Ben. 13 50 17 17 Kumdarı 4 37 4 37 
Beşikçi Z M 13 25 13 7 5 29 T. Badem iç 48 48 50 
M ve H Ce. 13 25 13 25 103 İnce kepek 2 50 2 50 
Ümit fahri 13 25 13 50 200 p Çekirdeği 2 30 2 30 
S Galemidi 15 75 15 75 240 Ke palamut 273 420 
O Egli 12 . 12 620 Bal pamuk 42 44 
YEKÜN 20 Harar •• dan yapılmış alivre sabşların Afy 9 12,25 13,00 12,25 13,25 

kapablması için fiatlan yük- on: 10 13,25 14,75 13,50 14,50 
seltmeJeri yerli mensucat fab- Son hafta zarfında borsaya 11 15,00 17,50 15,00 17,50 Tu··rkı·ye zı·raat Bankası 
rikalann nazarı dikkatını cel- kaydettirilmiş oİan afyon sabş 5/11/934 6/11/934 

İzmir 
beylemiş ve ihracatçıları piya- miktan 378 kilodan ibarettir. No. Asgari Azami Asgari Azami Şu besinden: 
sadan uzaklaştırmak emelile Mezkür miktardan 105 kilosu 6 9 00 10 25 9 00 10 50 
fiatlars 47 kuruşa kadar çıka- ' ' •

75 
' 51111934 tarihinde açık arttirma ile ihaleleri yapılacağı 10/10/ 

714 kuruştan muam ele görmüş 7 10,5 11,25 lO, ll,5 934 te Ticaret 17/10/923 te Milli Birlik 24/10/934 te Yeni Asır 
nlmışlar ve müteakiben piya- ve 273 kiloluk bir partinın 8 11,50 12,25 11,75 12,50 
sadan çekilmişlerdir. tahlil neticesinde % 11,25 9 12.50 13,25 12,75 13,50 31110/934 te Anadolu gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvali-

Fakat bu yüksek fiatlarla morfini ihtiva eylediği anlaşıl- 10 13,SO 15,00 13,75 15 nin ihaleleri 12/111934 tarihine temdit edilmiştir Sahş gayrimü-
mal mübayaa ve ihracında mü- mış olduğundan beher morlini 11 15,30 18 15.50 18 badil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kiymet! muham-
mühim zararlarla karşılaşan ih- 70 kuruş fiatla mubaya edil- Çekirdeksiz ti.zümlerimizin menesi ikibin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iye-
racatçılann da piyasadan çekil- miştir ki bu hesaba göre be- ıon haftaya ait vaziyeti allka- )eri istizana tibidir. Malın sabldıgı seneye ait devlet vergi ve be 
mesi ı>amuk fiatlannm ."tk...ar;ıc_.ı-ııc.r....ıu·J.W11W.Jııu..-ı.u' uı..-LD~~ILU!~ L..dJıll'laLrc.1L!ltcmnalla_<Dlcın._mtmlll!!-.l-1edİ.1l • • •• O stm · · 



Hava Gemisi Postaları 
''LZ 129,, Ancak 1935 Yazında Yola Çıkacak .. 
Bu Yeni Hava Gemisinde Sigara Salonu Bile Var 
Gemi Heliyum ile Dolduruluyor - Motörleri Ham Yağ le lşliyecek .• 

Bu Gemi Otuz Dört Senelik Tecrübenin iyi Bir Mahsulüdür .. 
Friedrichshafen, 3 (Hususi 

Muhabirimizden) - İsmi henüz 
konulmamış olan "LZ 129" an
cak 1935 yazında Nevyorka 
hareket edebilecektir. Geminin 
15 Nisan 1935 de hareket 

f\fı pfo ıı Ekenl!'I' 
edeceğine dair verilen haber
ler yanlış olup inşaabn azame
ti ve muntazam posta seferin
den evvel yapılması icap eden 
tecrübe uçuşlannın çokluğu 
dolayısile "LZ 129,. un ilk pos
ta seferini ne vakit yapacağını 

' ı 
t .. 

Geminin telsiz dairesi dümen 
dairesinin üzerinde aynca bir 
katta bulunmaktadır. Onun ar
kasına da zabitlerin ve taife
lerin ve zabitlerin yatak oda
ları yerleştirilmiştir. "L Z 129,.un 
en büyük yeniliklerinden birisi 
de yolcuların yatak dairesinin 
geminin orta tarafında ve iki 
kat olarak yerleştirilmiş olma
sıdır. Yolcuların her türlü isti
rahab temin edilmiş olan 
geminin iç kabineleri ve sa
ir dahili odalan Berlin!i 
(Profesör Breuhaus) nn hususi 
planlanna göre yapılmıştır. 

(Profesör Breuhaus) ise "Bre
men" ve "Europa,. gibi büyük 
gemilerin dahili teşkilibnı yap
mış olmakla meşhurdur. "Lı 
129,. da yolcuların istimaline 
. tahsis edilen sahanın büyük
lüğü Graf Zep;ıelindekinden 
4 defa daha büyüktür. Kabi
nelerin her birisinde sıcak ve 
souk akar su bulunacak ve bü
tün kabineler kalonfer ile teshin 
edilecektir. Demek oluyor ki 
komforum temini için herbir şey 

Zeplin balamı 

şimdiden tayin etmek imkansız- mevcuttur. Yolcu kabinelerinin 
dır. Mamafih Zeppelin ku- arkasındaki ambar kısmında 
mandam Doktor Eckenerin yolcuların otomobil veya piya
Birleşik Amerika Cumhu- no gibi en büyük ve ağır eş· 
riyetlerile yapmakta olduğu yalarını da beraber götürebil-
müzakerat iyi netice verir ve melerini temin edceek teşkilat 
Amerikalılar geminin doldu- yapılmıştır. Geminin omurga· 
rulması için icap eden heliomu sının iç tarafına büyük yağ ve 
vadettikleri günde sevkedebi· su depoları yerleştirilmiş olup 
lirler ise muazzam hava ge- 60,000 kilogram ihtiyat yağ gö· 
misinin 1935 son baharında türebilmesi temin edilmiştir. 
posta seferlerine bqlaması Bu depolardan her birinin de
ınümkün olabilecektir. 50 yol- rmliği 41 metre kadardır. Ge
cuyu alabilecek olan gemide minin dış ğövdesi 34 köşeli 
sigara içmek te dahil olmak 
üzere her türlü istirahat temin 
edilmiş olacak ve seyahat üc
retleri birinci sınıf vapur üc
retlerinden ancak yüzde 10 
fazla olup tahminen 400 doları 
geçmiyecektir. Bu büyük hava 
gemisini yakından görmek için 
sureti mahsusada giden muha
birimizin mektubunu aşaçıya 
dercediyoruz: 

Friedrichshafene gelir gel
ıııez ilk fırsatta gemiyi görme
fre koştuk. Tam 600 mütehas
sıs amelenin üzerinde çalışmak
ta olduğu "LZ 129,. henüz bit
llıeıniş olmakla beraber seyir
cilere heybet verecek bir man
zara arzetmektedir. Bütün bu 

~ınelelerin başında Zeppelinin 
, aşınühendisi olan ve ihtiyar 
. Graf Zeppelin,. ile birlikte 
~Ik hava gemisi olan " LZ 1 ,. i 
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)8 eden ( Dr. Dürr ) bulunu
Y~r. Geminin kendisine gelince 
&0 vdesi Duraluminiumdan ya
~•lınış v,. mavimtrak bir boya 
~ boyanmış olup sonbahar 

guneşinin ziyalan altında adeta 
esar · t d' ırı bir manzara arzetmek-
e ır. Geminin boyu 248 metre 
ı:.~.unluğunda olup kommando 
l 0 Prüsü ve taife dairesi baş 

1 arafta bulunuyor. Uzun seya
katlar esnasında yolcuların sı· 
h ılıııaınaları için bütün gemi 

1 °_Ytınca yani 248 metre uzun
Ugundaki bir sahada gezinti 

· Y.!,PabiJıneleri temin edilmiştir. 

hamı geçmektedir. Kılıfın biçi
lip dikilmesi Graf Zeppelinin 
kılıfını yapan hususi dairede 
yapılmakta olup tam mana
sile ölçü ve hesap üzerine 
dikilmektedir. Bu kıiıf iskelet 

den ve en eyi pamuktan su
reti mahsusada dokunmuştur. 

Kılıf iskelet üzerine gerildik
ten sonra ( Zelulloselack ) de
nilen bova ile 5 defa boyana
cakbr. ( Zellulos ) boyasına "1ı 3 

Netıyoı·ldan. bir maıı:ara 
üzerine dikilmektedir. Bu kılı- aluminium boyası ilave olmak 
fın iskelet üzerine geçirilmesi suretile kılıfın gümüş renginde 
de bayağı müşküi bir mesele· olması ve bilhassa su geçirtmeme 
dir. Çünkü mühendislerin iza- si tem· n edilmiştir. Bir tara~n 
hatine göre bezin 200 kilogram bu hazırlıklar yapılırken dıger 

t l'k b' k ti rilıni. taraftan da geminin doldurul-me re ı ır uvve e ge ş 16 
im 1• d A'--' t kdird masına hasredilecek olan o ası azım ır. ıı;sı a e . . 

balon dolusu gazın tedankine: 
bez rüzgarların şiddetile ger• 
ginliğini kaybedebilir. Kılıfın 
kısmı azamı pamuk bezinden 
yapılmışbr. Fakat pamuk bezi 
hava sertliklerine ve rutubete 
o kadar dayanmadığından kö· 
şelerde, hırpalanan sair yer
lerde keten bezi istimal edilmiş-

baloıııı 

tir. Mesela "LZ 129,. da bilhassa 
sağlam olan dümen, baş ve kıç 
taraf keten bezile kaplanmış· 
br. Kılıfın imal edildiği bezler 
hususi surette ısmarlanmış ve 
sikleti, dokuma tarzı, yırblma
ğa, gerilmeğe karşı mukave
meti mühendisler tarafından 
hesap edilerek ona göre do
kunmuştur. Yani pek hafif, 
ince fakat fevkalade mukave
metli olması için en iyi keten-

ve ( Merzedes Benz) şirketi ta
rafındar yapılacak olan yağ ile 
müteharrik motorların imaline 
devam edilmektedir. Bütün bu 
hazırlıklar hepsi vaktı vakbna 
biterse " LZ 129 ,. 1935 Nisa• 
nında yola çıkacaktır. Hava 
zırhlısı denilebilecek olan bu 
gemi Almanların 34 senelik 
tecrübe ve çalışmalan mahsulü 
olup Almanlara ilk Zeppelin 
faciasını unutturacak kadar 
mükemmeldir Graf Zeppelin 
gemisinin iki misli ve Ameri
kalıların yaptığı (Makon) gemi
sinden büyük olacak olan " LZ 
129,.ceman 190 bin kilo kaldıra-
bilecek ve bunun otuz biıüni 
yolculann eşyası teşkil ede· 
cektir. Bu yeni gemi ayni za
manda helliumla doldurulan 
ilk Alman gemisidir. Malüm 
olduğu üzere Hellium müvel· 
lidülmadan biraz ağır olduğun
dan heliumla doldurulan gemi· 
lerin daha büyük olması icap 
ebnektedir. Buna mukabil he
liumun yanma kabiliyeti az ol· 
duğundan yangın tehlikesi de 
o nispette azdır.Bundan başka 
"L Z 129,. ham yağ yakan 
motorlar ile hareket eden ye
gane ilk gemi olacaktır. Mo
torlann mecmu kuvveti beş 
bin beygir kuvvetine baliğ ol
maktadır. Gemi kürreyiarzın 
üçte birini bir nefeste yani hiç 
istasyon yapmaksızın ve sür'a
tından hiç bir şey kaybetmek
sizin dolaşabilecektir: 

Bıçakla Yaraladı 
Corakkapıda Emniyet ote

linde celep Ali Rıza ile Meh
met oğ:u kasap Nuri arasında 
sarhoşluk yüzünden kavga çık
mış, Nuri bıçakla Ali Rızayı 
başından ağır surette yarala· 
mıştır. Nuri zabıtaca yakalan
mıştır. 

Bir Memur 
Birinci MUstantJkflfıe 

Verlldl 
Alsancak Muhasebei hususiye 

beşinci tahsil şubesi tahsil me· 
muru Siileyman efendi 62 lirayı 
zimmetine geçirdiği için Defter· 
darhkça eli işten çektirilmiş ve 
kendisi adliyeye verilmişti. 

Mumaileyh hakkındaki tah
kikat evrakı birinci müstantik
liğe tevdi olunmuştur. 

aaııne • 

Sadık Efendi 
Cebren Eve Glrmlf 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

oturan Zehra ve Nuriye ha
nımlann evlerine cebren girmek 
ve kendilerini ölümle tehdit 
etmekle suçlu Karşıyaka Ma
liye tebliğ memuru Sadık efendi 
hakkındaki tahkikat evrakı 

adliyeye verilmiş ve biri"lci 
müstantiklikçe tahkikata bq
lanmıştır. 

~!akiki . sal, kati tesirlı ASPiRİN, EB marka· 
~ını taşır. Ağrılan çabuk ve emniyetle gider
mek ıçin başvuracağınız deva, dünyada 
F ~şhur .,. ~o-ııff H müstahTarl Olmalıdır 

israrla tASPİR• 
2 ..,e 20 kQmprıme!ık ambaıaıraroa Dulurıur 

-~ ... Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde Ef) 
markasının mutlaka ~:Q~ 
bulunmasına , · · /J 

kat edıniz ! 
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Manisa sulh mahkemesin
den: 

Manisanın Nifli zade mahal
lesinden Ahmet kızı Rahime 
ile bölcek cedit mahallesinden 
boz köylü Ahmet oğln Meh
met ve kızı hüsniye araların

da muşaan müşterek Bölcek 
cedit mahallesinde kain sağ 
tarafı Hasan çavuş solu tepe· 
cikli İbrahim, arkası Hacı Hü· 
seyin ve cephesi Şerif Meh
met ve kahveci Mustafa ve 
tariki has ile mahdut tahtani 
üç oda ve bir kiler ve bir 
hayvan damı ve yüz elli metre 
murabbaı havlıyı müşteınil 300 
lira kıymeti muhammeneli bir 
bap hane ve Manisanın kırık 
oğlu timarında Şarkan helvacı 
Mehmet, garben Haliliki bağı 
ve cenuben Salih efendi bağı 
ve tarikile mahdut ve dokuz 
incir ve üç zeytin ve bir kayısı 
ve üç ayva ve bir badem ağa
cını muhtevi elli lira kıymeti 

muhammeneli iki dönüm atik 
tarla izalei şuyu için açık art
brma suretile satılacakbr. Ta
lip olanlar yüzde yedi buçuk 
depozito akçesini peşinen ya
tırdıktan sonra müzayedeye iş
tirak edebileceği ve bedeli fe
rağ peşinen tesellüm edileceği 
ve dellaliye rüsumu ve rüsumu 
saire müşteriye ait olduğu ve 
bu hususta bir diyecekleri 
olanlann ihale ğünü tayin olu
nan 13/12/34 Perşembe günü 
saat 14 den evvel itiraz mer
cüne veya mahken.e kalemine 
müracaat etmeleri ilin olunur, 

478 (780) 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları muta.. 
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

İzmir İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

İzmirde Alsancakta İlkbahar 
sokağında 18 numaralı hanede 

mukim iken halen ikametgahı 
belli olmıyan madam Emili 
Kokini ve madam Roza Kasa
nonun zimmette alacağı olan 
para için haczolunan 2400 lira 
kıymeti muhammeneli İzmirde 
Mesudiye caddesinde karakol 
sokağında 18 numaratajlı ha
nenin altı hisse itibarile bir 
hissenin ve 1000 lira kıymeti 

muhammeneli İzmirde Alsan
cakta Mesudiye caddesinde 
1771179 numaralı hanenin 120 
hisse itibarile 22 hissesinin 
birinci açık arttırması 3 Ka
nunuevel 934 tarih ve saat 
on birde ve kıymeti muhamme
nenin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci açık arttırma
sının 20 Kinunuevel 934 tari
hinde yapılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 4785 (776) 

iNE DIŞ LMACUNU 
En ı\1ükenınıel Bir l)i~ ~1acunudur 

Çünki : İki yüzü mütecaviz '?ütcahassıs diş tabiplerinden 
mürekkep bir heyet tarafından ızhar olunmuştur.Ve bu hr et 
son terakkiyatı tetkik etmiş ve bütün dünya mütehassı 
nın da aradıkları bil'uı:num evsafı bir araya toplıyar . 

MiNE DIŞ Mı:, CU UN-' 
meydana getirmiştir 1-5 (784) 

SAADET Gişesinden Alınız Çorakkapı HASAN T AHSIN No. 
254 Telefon: 7943 
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Askeri Hastanesi 
Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

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

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 

kadar hastalarını kabul eder. 
T elefun: 3806 

1-26 (887) 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHİ 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalannı kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 248 

lzmlr Slcllll Ticaret 
Memurluğundan: 

Iımirde Gazi Bulvarında 24 
numarana ticaret yapan unvanı 
müseccel (Sepet, Çiçek, Şapka 
mağazası Topuz oğlu Ayşe 

Hasip] Hanım 1/T eşrinisani/ 

1434 tarihinden itibaren faali
yetine nihayet verdiğine mü
tedair Beyanname sicilin 1291 
numarasına kayt ve tescil edil

miş olmakla ticaret kanununun 
35 inci maddesi mucibince 

kaydi terkin kılındığı ilan olu
nnr. 

İzmir Sicilli Ticaret Memur
luğu Mtihril Resmisi ve 

Hasan Fehmi imzası 
1 Beyanname 

"Sepet, Çiçek ve Şapka ma• 
ğasası sahibi Topuz oğlu Ayşe 

Hasip,, unvaniyle İzmirde küşat 
ve Gazi bulvarında 24 numa· 
ralı mağazada faaliyette bulu· 
nan ve İzmir Ticaret sicilinin 

888 inci numarasında müesec

cel olan ünvanı ticaret kaydı· 

nın terkinini talep ve muame
latıma nihayet verdiğimi beyan 
ederim. 

İzmirde Göztepe Abdülezel 
paşa sokak 37 No. da mukim 
Kız Enstitüsü müdürü Hasip 

bey refikası Ayşe Hasip 
Pul üzerinde 4/6/1934 tarihli 

ve A. Hasip imzası. 
Umumi No. 13108 
Hbsusi No. 151125 

Dairede okunan ve manası 

anlatılan işbu 4111/1934 tarihi 
beyanname altındeki imzanın 

zat ve hüviyeti dairece maruf 
ve lzmir Göztepe Abdülezel 
paşa sokağında 37 No. da 

mükım İzmir Kız Enstitüsü 
müdürü Hasip bey refikası 
Ayşe Hasip hanım tarafından 

münderecatını ikrar ve kabül

den sonra huzurumuzda bizzat 
vazeylediğini tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otuz dört sene
'"İ Teşrinisani ayının dördüncü 
Pazar günü. 

İzmir Üçüncü Noteri Hasan 
Tahsin resmi mührü ve mu-

avini Ali Raif imzası 
Umumi No. 73193 
Hususi No. 13/125 
Bu beyanname suretinin da

iremiz dosyesinde mahfuz 4/11/ 
1934 tarih ve 13108 umumi 
numaralı aslına uygun olduğu
nu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz dört senesi Teşrini 
sani ayının altıncı Salı günü. 

İzmir Üçüncü Noteri Hasan 
Tahsin Resmi Mührü ve 

muavini Ali Raif imzası 
(886) 

Sahibinin Sesi 
s .,.,,._ 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
ı 

Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen -
AX 1795 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma. canıma 

§ AX 1799 H~caz şarkı. Nazlı kadı~. 
: Hıcaz şarkı. Sevdamı dı -: anlatamaz -Emel Celftl Hanım E Saadet Hanım -

AX 1796 
Sevgilim bu akşam S AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 

5 Uşak şarkı. Gel gel Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 
5 Mahmure Handan Hanım -E AX1801Uşakşarkı.Endamına bayıldım 
E Şetraban şarkı. Titretti beni -: Süheyla Bedriye Hanım -

Müşerref Hanım 

AX 1797 
Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

Deniz Kızı Eftalya Sadi Hanım E AX 1802 İzmi~. Bergama türküsü 
E Gokçe karga olaydım 

İzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Bomovada Behcet Salih beye 
ipotekli tapu kaydına nazaran 
Temmuz 929 tarih ve 43 sıra 

numaralı ve Suzan sokağında 

31 numaralı adada 244,65 metre 
murabbaında bir numaralı arsa: 
Sağında iki numaralı arsa solu 
15 metrelik cadde arkası 15 
ve 14 numaralı arsalar önü 
Gazi bulvan olarak yazılı ise 
de icra vaz'ıyetine göre gayri 
menkullerin hudutları rekamı 

ebvaba müteveccihen yazılmak 
icap ederken bu arsanın hudu
du makus bir şekilde tespit . 
edilmiştir. Binaenaley bu arsa
nın hududu sağı 15 metrelik 
cadde solu 2 numaralı ve ar
kası 14 ve 15 numaralı arsalar 
önü Gazi bulvarı olup Y eniasır 
gazetesi matbaasının 6 numa
ralı zeminini muhtevi olan 31 
numaralı adanın 1 numaralı 

arsasını teşkil etmektedir. Mez
kur 31 numaralı adanın Gazi 
bulvanndaki cephesinden garp
ten şarka doiru 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 parselli yedi parça arsa 
ihtiva etmektedir. Üç yeminli 
ehli vukuf tarafından yapılan 
takdirinde beher metre murab
baına yedi lira kıymet takdir 
olunmuştur. Bu arsa satılığa 
çıkarıldı. Birinci artırması l O 
Kanunuevvel 934 tarihine mü
sadif Pazartesi günü saat 11 de 
dairemizde icra edilecektir. Bu 
artırmada satış bedeli tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok artırana 
ihale edilecektir. Aksi halde 
en çok artıranın teahhüdü baki 
kalmak suretiyle satış on beş 
gün daha temdit olunarak ikinci 
artırması 26 Kanunuevvel 934 
tarihine müsadif Çarşamba gil
nü yine dairemizde ve saat 
11 de icra edilecektir. İşbu 
artırmada satış bedeli yine tah
min olunan kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmazsa 2280 nu
maralı kanun mucibince beş 
sene zarfında ödenmek üzere 
satış geri bırakılacaktır. İşbu 
gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesayıkı ile birlikte yirmi 
gün zarfında müracaatları la
zımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Satış peşin para iledir. Müşte
riden yüzde iki buçuk tellaliye 
harcı alınır. Şartname 29 T eş
rinisani tarihinden itibaren dai-
remizce herkese açıktır. Talip
lerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçası veya banka teminatiyle 
birlikte 929/12527 dosya numa
rasile münadiye müracaatları 

lüzumu ve işbu ilanın bir sureti 
BomoYada İstasyon civarındaki 
hanesinde mukim iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan 
Bornova sabık Türk ocağı reisi 
Ziya beye tebliğ makamına 
kaim olmak üzere de ilan olu-
nur. 4797 (781} 

: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. - Yar Kolumda. Kırmanço 

ALGOPAN 
Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En Faideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat ) dır 

( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
lajda her eczaneden isteyiniz. 

- - - - -=-----·----'-~--

Toptan Satış Mahalli : 
• 
Istanhulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. lsrarla ALGOPANI lsteylnlr. 

Sümeıbank 
Yerli Mallar , Pazarı 

izmir Şubesinin 
Beykoz 

HAFTALIK 
Kunduraları 

ucuz 
SAÖLAM 

Vitrin Meşhe
rini Belıemehal 

Görünüz 

Bu Hafta 
Erkek, Kadın, Çocuk 

Ve Saraciye Günüdür 
Odun Pazarı No.1 ı-12(Eski Bayı·akh nıağazası) 

Hükfımet ve resnıi müessisat nıenıurinine 
Taksitle mal verilir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ SIHHAT BALIKY AGI : 
• . . . . . Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SüzülmUfHlr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bam4i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

KIS GELDI 
::9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYitK FIRSAT 
Topan Halis Zon~ ldak 

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. Saflş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885) Telefon 2937 

Dişlerinin Bozulup Çiirünıiycccğinini Bilir 

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 

Brlstol Oteli. 
rstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün I~nıirliler B9rada Bult~şurlar 

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

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

D•kkat • Bütü~ Egelilere Brı·slol ~irke-1 < • Beyoglunun cıde 

Osmani~'e oteli:id!:~siye 

Eczac.başi Süieyır.an Ferit 
Ko·ooya ve esansları çok latif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları o'.duğunu her Türk bıı:, 

\'E 
• 

Bahar 
Altından1lası 

Yasenıin 

l\luhabhet ç:çeği 

Unntnıabeni 

Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin yalnız FERlT kolon· 

yalarına ait o!duğunu da öğrenmiş
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 

l dikkat ile taklitlerini red edinız. 
Unıunıi depo: 

1 S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükumet Cadde!İ 

1 

a a tl!i&~&RWit! -s~ 
Doktor DOKToa 

Kemal Şatir Hatip Oğ. [sat 
Memleket hastanesi Dahili Hastalıklar 

Dahiliye Mütehassısı Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey- Hastalarını her gün öğle-

Jer sokağı numara 36 Tele- ~en sonra Beyler - Hacı 
fon 3956 imamlar sokağında 

Evi Karantina tramvay No. 12 - Şifa Yurdund9 

caddesi karakol karşısında kabul ve tedavi eder. 
No. 596 Telefon No. 2545 Telefon No. 3331 

-. ......... .-<~36.3)_. s.1tf1ı 
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l r. \T. 
\V. 11"'. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
JİEDERWALD vapuru 19ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrinc kadar Anvers, Rotter
d~m, Hamburg ve Bremen için 
yük a~acaktır. 

J\.'rACEDONIA vapuru 3 l ci 
l·: nunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
l,nm, Hamburg ve Bremen'e 
;·ük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
! anunda 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 Anvcrs 
Rotterdam ve Hambur:g li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

nisade bekleniyor. Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 8 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev-
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork~ 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru on bir 
teşrinisaniden 15 teşrinisaniye 

kadar doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 15 ikin 
ci teşrinde beklenmekte 
olup hamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Vama ve Köstence 
için yük alacaktır. 

ORESTES vapur yirmi beş 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş
rinisaniye kadar Anvers Rot
terdam Amsterdam ve Ham-
burg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmı uç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden accnta mes
uliyct kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca-
at edilmesi rica olunur. 

Yen ı Asır 
a 

Oliver V ~ Şü. ~T ADRANSKA 
LİMİTET J PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi lzMtR, PiRE TRIYESTE vE 

CENDELİ HAN BİRİNCİ SUSAK iÇİN MUNTAZAM 

KORDON TEL. 2443 HAFTALIK POSTASlzlmı'r 
Seyahatm müddeti 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL . tçiN BEKLENİLEN 'Triyeste S,1/2 gündür. 

VAPURLAR Her Pazartesi günü muvasa-

LONDRA HATTI lat ederek Çarşamba günleri 
ALGERIAN vapuru 20 öğleyin hareket edecektir. 

ikinci teşrinde Londra ve t 
HuJle yükliyecektir. 

Ik hareketler: 

ROUMELIAN vapuru on se- 7 /11/934 S.S SRBIN 
kiz ikinci teşrinde gelip 21 14/11/934 S.S BEOGRAD 
ikinci teşrine kadar Liverpool 21/11/934 BLED 
ve Glaskov için yükliyecektir. 28/11/934 SRBİN 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş~ 
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

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

m~lı!uı ( ihlam ur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu ka1mıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 

DİKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

EXMINSTER vapuru yirmi 
dokuz teşrinisanide bekleniyor. 
Nevyork, Boston, Filadelfiya 
ve Norfol için yük alacaktır. 

Telefon : 2004-2005 Çünkü rekolte geçen seneye 
U nazaran azdır. Paketler 5 - 1 O 

GANDIAN P ACIFIC 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 

ZAY 
İzmir müsta 'ıkam mevki al

tıncı alay kaı·:ır:dhından atm ış 

olduğum terh:s tezkeremi kay
bettim Yanisini almak için mü
racaet ettiğimden eskisinin 
hükmü yoktur. 

İzmir: de limande Hayrittin 
kayığmea Rizenin S3.rayköy 
karyesi ahalisinden Mehmet 

oğullarından Şükrü oğlu 
Aarslan çavuş 

4787 (777) 

Mnkm'' Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

·1p E~-
l\1akine 1 n1a la tha nesi 

flafıma:?rı Q,lf?ISI ~Ulllıtrn fJ) 

M iieı:ı3esenıi n 
marııııliilı 

u 1nrnk 

ıırnk lll t' 

1 zm ı nle 
f na 1 ı yı•ltcd ı r 

A lfıl,ııılaı lh 

'" ı lıp·ı 
lıtıld.ıı ıl.• ' ı iııuıır ıdırınlnrıııı tavsıvA Pılı ı ı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

) ağlwne Ve l.Jıı Degırme11leri 
ı • , ıı l ı ı ı 11111 11 rı ı n 1 ıi r ,. ,\ "ı I • ç r1 ı 111 ıl l\ ı l ı l ı ı . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G<ız··~uen 

Jı ı huyl!a vı• hor kuvvet 

lıf'r c·ııs nınhrnkııt iizeriııc 

en: 

Bılumum Dt1nlz Jşlerl 
J) ıı r lı ı rı le r, ı 11 l ıı m hala r 

ıcsısatı ıııılıanıkıyo Asl\rı~i)r vt 
ışl•\f' ,)Mııhtı 

Gümrü ~, Ü 

25110/934 Perşembe günü ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 
başmüdüriyet binasının 294 lira bedeli keşifli bu tamirinin ihalesi 
101111934 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 15 te 
yapılacağı ilan olunur. 4784 (779) 

Ankarada 
İşi Ola lara 

Ankaraya gitmeğe lüzum yok, 
Ankarada karaoğlan caddesi 
Hocapaşa çıkmazında 7 Numa
ra Muhittin bey adresine mü
racaat kafidir. 

Fazla tafsilat, alb kuruşluk 
Posta pulu ile mektupla isten-
melidir. 2-5 

Kiralık Ev 
Gödepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıkbr. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra-
caat. Telefon: 3039 

1-10 (S 5) 

kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalmz 15 ku-

ruştur. Toptan alan!ara iskon
to yapılır. 

I. }d Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

faik va daha µcuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 
Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesin;n 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 sabş merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 

leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 
TELEFON : 3ae2 

aslaların ı··azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

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

~. rl lza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
15 - 20 (355) S.7 

~!mı 

Birinci Sınıf l\lutahassıs 

Operatör - Dok or 

s· üseyın 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

·rahsin Bey Hastanesi 
. 4-26 (764 

--·---- . ----- -------·--... 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
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. 

T anmmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Fenni 

Hilal 
Eczanesi 
Gözlük çeşit vo 

cinslerinin EN 
ncuzn .EN sağla
mı, EN son mo 

re,rlnlsanl 1934 . 
...iıiiiiiııiii8\ 

'EC'"'& anesi 
üstahzeratı 

Gözlükcü 

das1, EN kiiçük teferruatı, EN bol :;wklı, EK ytmi markası, E.S 
zarifi, EN, EN.E .. 1 iyilni EN bi111ilk depoau 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGI 

u~~ 
,~ __ _......., __ ........_ ~ ~ r..aaa.. •. 

E = ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

lJamhalarıuı teı· cıl• 
c<lenler hiç bir ııı 

rıııuı al<l ıınırı:'lnı 1 • • 

la ı dır . 

Çü ki: 
Euısalırıe oa?.' 

I 
ı arı aarfıyatı " 
ı~ıttı hol yegfıı• ' 
1 ıı m hn dır. 

Hor bayide•• 
arayınız 

eposLJ 

MEHfJ ET 
TEVFiK 
1\ t rık mıtlıcı•' 
ı ıcaretbarıvtı' 

nff f or33ı~ 
~---=--==---'""'--~ 

lzmir ithalat (iÜm-;üğünden : o0 
İzmir gümrükleri başmüdürlüğü ile ithalat gümrüğü iç.in 1 ~:lif 

kilo yerli kok kömürü pazarlıkla mübayaa o!unacağın~an .. ~e 
olanların on ikinci Pazartesi günü saat 14 te ithalat giıın(ru778 ) müracaatları ilin olunur. 4783 


