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Paralar 
Yüzünden çıkan 
zorlukları 
yenmek için -·-- Baştaraıı buına S!ZJ'/ada -
gelen Almanyanın vaziyetidir. 
Almanya böyle bir karara iş· 

tirik edebilir mi? 
Hitler bir nutkunda: " lki 

veya üç devlet arasında bir an
laşma menüsü yapıldığı zaman 
üçüncü bir şahıs olarak biz ilk 
tectübeyi yapmağa hazır de
ğiliz,, diyordu. Şu halde albn 
esasına bağlı olan memleket
lerin birbiri ardınca bu tecrü
beye iştirakleri halinde Alman
ya ,da aynı yola sürüklenebilir. 
Dr. Schachtın Cenubuşarki 
Avrupada yaptığı tedkiklerden 
sonra F ransaya vukubulan se
yatını bu mesele ile alakadar 
sayanlar vardır. 

Altın esasma baglı olan mem
leketlerden Isviçre Fransayı 
takibe karar vermiştir. Holan· 
da da ayni kararı vermeğe 

mecbur olacaktır. 
Bize gelince, başveka

letin tebliği en küçük 
şUphele re bile yer bı
rakmıyacak kadar sa-
rihtir. HUkOmet, TUrk li
rasının bugünkü kıymeti 
iktisadi ve mali ihtiyacı
mıza en eyi tekabül et
tiğine kani bulunduğun
dan paramızın mustakar 
kıymeti üzerinde hiç bir 
değişiklik yapllnnyacak
hr. 

Şe-vke"t '.131.l.pı;;i.n. 

1 ' Askere davet 
İzmir Askerlik şubesinden: 
1 - 331 doğumlu ve bu 

doğumlularla muamele gör· 
mekte olan diğer doğumlu 

ve yoklama kaçaklığından 
ele geçerek muayeneleri ya· 
pılmış ve henüz askere yol
lanmamış ve askere çağırıl
mış olduğu halde sıhhi hal
lerinden ötürü geriye kalmış 
veya icabet etmiyerek baka· 
yada kalmış olan 316 doğu
mundan 331 doğumuna kadar 
deniz sınıfına ayrılmış erat 
9 birinci teşrin 936 gününde 
tertip edildikleri deniz ko
mutanlığı emrine sevkedile
ceklerinden bu eratın tayin 
edilen günde şube merke
zinde bulunmaları ve bulun
mıyanlarm askerlik kanunu
nun 86 ıncı maddesini değiş
tirmiş olan 2850 sayılı kanun 
hükmüne göre hapis cezasile 
cezalandırılacaklardır. 

2 - Fili hizmetlerine kar
şı bedel vereceklerin 1 birinci 
teşrin 936 gününden itibaren 
nihayet toplanma gününden 
evvel 8 birinciteşrin 936 gü· 
nü akşamına kadar bedelle
rini vermeleri ve bu günden 
sonra bedel vereceklerin be
dellerinin alınmıyacağı ilan 
olunur. 

" " " 
lzmirde bulunup ta yabancı 

şubelere mensup olanlardan 
hiç askerlik etmemiş 316 
doğumundan 331 doğumuna 
kadar olan eratın sevk işleri 

yapılmak üzere 1 birinci teş· 
rin 936 gününe kadar ilanı 

müteakip hergün sabah saat 
dokuzdan onikiye kadar hü
v;yct cüzdanlarile şubeye 

gelmeleri ve gelmiycnlerin 
cezalı kalacaklarının bilin
mesi ilan olunur. 

teşem tahttan inmiştir. Biz 
Sırp halkına ve Hırvatlara 
konu~ma hakkı veriyoruz . 
Esasen hükümet idaresinde 
Sırp ve Hırvat diye sınıf 
ayrılığı tanımayız. Memleketi· 
miz birdir. Avrupadaki vaziyeti 
nikbin gözlerimizle takip cdi-
oruz ... 

:a: 

ŞERİ 

Frangın • 
ı 

Borsamızda 
incirciler 

nasıl tesir yaptı? 
mı gördüler? zarar 

- 'Baştaratı 1 11ci SalUJede - ı 
ödenen ve eski kurlar üzerine 
yapılan satışlara ait muamele
ler ve havaleler lzmir tüccar
larına ödenmiştir. 

lzmirdeki tanınmış ihracat 
tacirlerinden bazıları, Perşem· 
be, Cuma ve Cumartesi günleri 
Fransaya mühim mikdarda incir 
satmışlardır. iddiaya göre iz
mir tacirlerinin teklif ettikleri 
fiatler üzerine yapılan bu sa· 
tışlar, adeta Fransız ticaret 
aleminin, Fransız hükümetinin 
kararından daha önce haber· 

darmış gibi hareket ettiklerine ve temennileri Türkofisce ofi-
delil sayıimaktadır. sin Ankara merkezine telgrafta 

Şehrimizdeki ihracat tacir- bildirilmiştir. 

feri dün akşam saat onye
dide Türkofis şubesinde direk
tör Mitadın başkanlığı altında 

bir toplantı yaparak ortadaki 
vaziyeti görüşmüşlerdir. 

ihracat tacirleri son hafta 
içinde mühim mikdarda incir 
teahhütlerinc giriştiklerini, bu 
yüzden zarar edeceklerini ileri 
sürmüşlerdir. Tüccarların arzu 

Bununla beraber, dün akşa
ma kadar Fransız frangınm ha-

kiki vaziyeti, Kur verilmediği 
için belli değildi. Muhakkak 
olan şudur ki hükumetimiz, pa· 
ramızın kıymetini muhafaza 
ederek derhal icab eden ted
birleri almıştır. Hükumetimizin 
icraatı; piyasamızda çok mü- ı 
said bir tesir yapmıştır . 
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Istanbulda 
•••••••••••• 

iki yurd açılacak 
Vilayetçe gelecek sene ls· 

tanbulda iki talebe yurdu tesisi 
hakkında bir tasavvur vardır. 
lzmirden ve civar vilayetler li
selerinden mezun olanlar ayda 
onar lira vermek sınetiyle bu 
yurdlardan İstifade ederek 
üniversite tahsillerini yapmak 
imkanını bulacaklardır. 

Vali Fazlı Güleç önümüzdeki 
yıl bütçesinden yirmi bin lira 
ayırtmak suretiyle bu işi ba
şarmak niyetindedir. Talebe 
yurdları pavyon şeklinde inşa 
edilecektir. 

ihtisas hakimliği 
Şehrimiz ihtisas hakimliğine 

tayin edilmiş olan Balıkesir 
mülga ihtisas müddeiumumisi 
AbdulJah Lütfi gelerek yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi dün akşam 

Belediyede Dr. Behçet Uz'un 
.. başkanlığında toplanmış, 931 

senesi fuarı için mühim bazı 
kararlar almıştır. Ayni zaman
da buseneki fuarda iyi pavyon 
yaptırmış olanlarla iyi dekoras
yon yapanlara verilecek tak
dirnameler İçin de tedkiklerle 
meşgu! olmuştur. 

Kadın yüzünden 
Tepecikte bir hAdise oldu 

Evvelki gece Tepecikte Sür
meli sokağında bir vak'a ol
muştur. lbrabim oğlu F eruh 
ve arkadaşı Hasan ile Receb 
oğlu lbrahim arasında umumi 
bir kadın meselesinden kavga 
çıkmıştır. Hasan bıçakla Ibra
himi kasık ve baldırından ağır, 
lbrahim de Hasam kolundan 
hafif surette yaralamışlardır. 

Bu hadiseye iştirak eden 
Sadık oğlu Hakkı da Feruh 
tarafından bıçakla bacağından 
ve arkasından yaralanmıştır. 
Vak'a failleri zabıta tarafından 
tutulmuş ve yaralılar hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

Mektep ihtiyacı önü nele 
'' •s "*< zucm :a 

Tilkilikte 
mektebi 

bir kız orta 
açılacaktır 

Ortamektebler ihtiyacı için 
dilo akşam kültür direktörlü· 
ğüode bir toplantı yapılmıştır. 
Lise ve Ortamektebler müdür
lerinin iştirak ettiklr.ft bu top· 
lantıda Ortamektebler için yeni 
bir karar alınmıştır. Bu karara 
göre kız Ortamektebi olarak 
açılmasına evvetce karar veri
len Karataş Ortamektebi yine 
erkek ortamektebi olarak ka
lacak, fakat burada çifte ted
risat usulü tatbik edilecektir. 

Basmanede açılacak erkek 
orta mektebinde ise tek tedri· 
sat usulüne devam olunacaktır. 

Karataş ve Basmane orta mek
teplerinin müdirliğini Karataş 
orta mektebi müdiri Hüseyin 
Avni ifa edecektir. Kız lisesi 
Karataş mülga erkek muallim 
mektebi binasında ve lzmir 
erkek lisesine bağlı olmak 
üzere lise birinci ve ikinci dev· 
relerini ihtiva edecek oian er· 
kek ortamektep ve lisesi de 
Alsancakta Kız lisesi binasında 
açılacaktır. 

1 birinciteşrinde bütün bu 
mekteplerde derslere başlana
caktır. 

Tilkilikte de ayrıca bir kız 
ortamektebi açılacaktır. 

Bir aile meselesi 

Değirmendağı nıahalle
sinde 1 ölü, 1 yaralı var 
- Baştmajı I i11d sayfada -

dükkanında rakı içerek sarhoş 
olduktan sonra sokağa çık
mışlardır. 

O sırada aynı sokaktan Nuri 
oğlu Ahmet Hamdi, be
lediye tahsildarı Salih oglu 

Ragıb, manifaturacı Sadık oğlu 
Muammer ve Murad oğlu fino 
Hüseyin de geçiyorlardı. 

Balıkçı Yaşar'ıa Belediye 
tahsildarlarından Ragıb ara· 
sında eski bir mesele vardı. 

Ragıb'm ağabeysi Fuad, Yaşa
rın hemşiresile evlidir. Bundan 
iki ay evvel bazı sebebler dola· 
yısile ayrılmışlardı. Fakat son· 
radan barışarak· yine .birlikte 
yaşamağa başlamışlardı. 

Yaşar, bu hadisenin müseb
bibi olarak Ragıb'ı tanımakta 

imiş, balıkçı Yaşar, sarhoş 

halde Ragıb'a rastlayınca küf
retmiş: 

- Bana rakı ver, demiştir. 

Bu yüzden iki taraf arasında 
ağız kavgası çıkmış ve iki grup 
birbirine girmişlerdir. 

Kavga esnasında lsmail, na
gand taklidi bir tabanca ile 
ateş ederek Muammeri göğ
sünden ve Yaşar da bıçakla 
Ragıbı iki yerinden ağır su
rette yaralamışlardır. iki kişi 
yaralanarak yere düşünce vak'a 
failleri hadise yerinden kaçmış
lardır. Y t.tişen devriye memur
ları yarahları derhal Memleket 
hastanesine kaldırtmışlar ve 
vak'a faillerini araştırmağa 
başlamışlardır. 

Hadise tahkikatına müddei
umumi muavini Ali el koymuş 
ve emniyet müdürü Selaheddin 
Arslan Korkud da vak'a fail
lerinin derhal tutulmaları için 
adli kısım reisi Sırrıyı memur 
etmiştir. Yapılan sıkı takip 
neticesinde hadise üzerinden 
çok zaman geçmeden faiUer 
yakayı ele vermişlerdir. Yara
lılardan Muammer hastanede 
ölmüştür. 

Bugün yenı mevsımın ilk büyük filmi 

Ragıbın yarası da çok ağır
dır. Müddeium~mi muavini Aii 
dün gece geç vakite kadar 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

GEOJlG ALEKSA~DEll - :FELiKS 

BJll~SSART - ER ST VEilEllES 
Paramunt jurnalda : ispanya dahili harbı V. S. 

' •• ' .. .,~!;.;: . . -~~ ... .,,. 1 

Failler bugün adliyeye verile
ceklerdir. 

Ofis müdürlüğü 
Şehrimiz Türkofis müdürlü

ğüne tayin edilmiş olan Sam
sun Türkofis müdürü Ahmet 
Mithat şehrimize gelmiş ve 
dündeu itibaren yeni vazifesine 
başlamıştır. Muvaffakıyet te· 
menni ederiz. 

E!!! 

At koşuları 
•••••••••••••••••••••••• 

Koşular heye
canlı oldu 

Sonbahar at yarışlarının so
nuncusu Pazar ~ünü Bocada 
koşu alanında yapıldı. Oldukça 
kalaba1ık bir seyirci kütlesin'n 
takib ettiği bu koşu arın neti
celeri şunlardır: 

Birinci koşu: Üç ve daha 
yukarı yaştaki lngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 
1600 metre idi. Üç hayvanın 
iştirak ettiği bu yarışta birinci 
Emir Salibin Gülüzarı geldi. 
ikinciliği yine Emir Salibin 
Alemdarı aldı. 

ikinci koşu: Üç ve daha yu
karı yaşta ve 936 yılı zarfında 
beşyüz liradan fazla mükafat 
kazanmamış h""aliskan lngiliz at 
ve kısraklara mahsustu.Mesafe 
1800 metre idi. Yarışa dört hay· 
van iştirak etti. Emir Salibin 
Önüsnrı birinci, Akifin Bekyarı 
ikinci geldiler. 

Üçiincü koşu : Dört ve daha 
yukarı yaştaki haliskan Ingiliz 
at ve kısr.aklara mahsustu.Me
safesi üçbin metre idi. Üç hay
vanm iştirak ettiği hu yarışta 
birinci Emir Salibin Necibi, 
ikinci Şabanın Gürbüzü gel-
miştir. .. 

Dördüncü koşu: Uzüm ko
şusu: üç ve daha yukarı yaş· 
taki haliskan İngiliz at ve kıs· 
raklara mahsustu. Mesafe 2600 
metre. Koşuya üç hayvan işti
rak etti. Birinci Akif in T om
rusu, ikinci Behçetin Barçı 

gelmiştir. 
Beşinci koşu: (Hendikap) 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan Arap at ve kısraklara 
mahsustu. Mesafesi 3500 metre 
idi. iki hayvanın koştuğu bu 
yarışta birinciliği Emir Salibin 
Necibi almıştır. Son koşu çok 
zevksiz olmuştur. ........... 

Nafıa vek'li 
Bu akşam geliyor 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
bu akşamki Bandırma treniyle 
Bahkesirden şehrimize gelecek
tir. Ali Çetinkaya Basmane 
istasyonunda merasimle karşı-
lanacaktır. Şehrimizde inşa 
edilecek olan gar santral me· 
selesi ile muhtelif nafıa işlerini 
tedkik edecek olan Nafıa ve· 
kili öbür gün açılacak olan 
Isparta - Burdur demiryolunun 
açılma merasimine de riyaset 
edec:ektir. 

Abidin Ege gitti 
Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunan ve vilayetin ziraat iş
leri için tedkikler yapan ziraat 
umum müdürü Abidin Ege dün 
lzmir vapurula Istanbula git
miştir. 

Vilayetin zirai işleri ve ihti
yaçlara için kendisine alaka-
darlar tarafından izahat veril
miştir. 

Hastane 
Duvarından atlamıs . 

değildir 

Pazar günkü sayımızda Mus
tafa adında bir gencin Mem
leket hastanesi duvarından at-
layarak kaçtığı yazılmıştı. Bu 
gencin yakınlan tarafından ve-
rilen maiümata göre bay Mus
tafa bir sinir hastalığından 
muztaribdir. Hastane duvarın
dan atlamış değildir. -·-Ayıb şey 

Turanda Menemen cadde
s'nde Nusret oğlu Nail ayni 
yerde Haticenin evine pençe· 
reden girmiş ve kızı Kamilenin 
fervadı ü1erine tutulmuştur. 

t72'~CZ7:7Z-/.7~.Z-~.7.7~ 

Belgraddati 
•••••••• 

Bulgar, TUrk, Romen 
ve Yugoslavya dı' 

bakanlar:ı toplanacak 

- Boşlata/ı I ilci sayfada -

da gelerek Dr. Milan Sto
yadinoviçin misafiri olacak
larını yazıyor. 

Ayni gazete, bu ziyaretin 
rasl:JJyacağJ günlerin sırf bir 
tecadüf eseri olarak Türkiye 

t'{ Dış bakanı Tevfik Rüştü 
Arasın da Belgraddan geçe· 
ceğini ve belki de 24 saat 

' tevakkuffa yakın dostlarile 
müdavelei efkarda buluna
cağını haber veriyor. 
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1'AZA 
Kahramanlarda Kızılay evle· 

rinden birinde oturan lbrahim 
oğlu beş yaşlarında Mustafa 
oynarken yerde duran bir ke
serin üzerine düşerek başından 
yaralanmıştır. 

IJkmekteplerde 
Diğer vilayetlerden lzmir vi· 

Jiıyeti emrine verilen ilkmcktep 
muallimle:ri ile busene erkek 
ve kız muallim mekteplerinden 
mezun olup ta lzmir ilkmek
teplerinde çalıştırılmaları bildi-
rilen muallimlerin kadroları 
kültür direktörlüğünce hazır-

lanmaktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

fA .. 

Sarhoşluk 

Şehitler caddesinde oturan 
Süleyman oğlu Osman sarhoş 
olarak lsmail oğlu Osman ve 
Aziz oğlu Osmanla kavga et
miş ve silah çekmiştir. Zabı· 

taca tutulmuştur. 
Olümle teh1it 

Memleket hastanesi arkasın
da geçimsizlik yüzünden ken .. 
disinden ayrı yaşayan karısı 

Behzadın evine çamaşır almak 
bahanesile giden Ibrahim oğlu 
Hayri Behzndı ölümle tehdit 
ettiği iddiasile zabıtaca tutul-
muştur. 

Bir şikayet 
Alsancakta Zade sokağında 

beş numaralı evde oturan 
Bahri oğlu Şevket zabıtaya 
müracaatle 104 lira kıymetinde 
bir yüzüğünün çalındığını ve 
bu yüzüğün araştırma netice· 
sinde kaşıklık içinde çıktığını, 
hizmetçi 14 yaşında YaşarClan 
şüphe ettiğini şikayet etmiştir. 
Zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Bir hfidise 
Eşrefpa~ada Pazaryerinde tu

hafiyeci Mehmedoğlu Ramazall 
salış yaparken Belediye tah· 
sildarı Hikmet yanına giderek 
ÇfJk yer işgal ettiğinden bah· 
setmiş ve bu yüzden aralarında 
kavga çıkmıştır. Hikmet elin
deki kalemle Ramazan'm sol 
kaşı üzerinden yaralamıştır· 

Zabıtaca tutulan tahsildar Hik• 
met adliyeye verilmiştir. 

Kavun kavgası 
Eşrefpaşada pazar yerinde 

karpu7. satan dellal Mehmet 
oğlu 12 yaşında lsmail ile Mus" 
tafa oğlu 13 yaşında Kanbef' 
arasında kavun satmak yüzüP" 
d,•n kavga çıkmış Kanber çak1 

ile lsmaili sağ baldırından ya' 
raladığmdan tutulmuştur. 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Büyüğümüz çok sevgili "e 

kıymetli Sabri Şekerin aram1ı' 
dan müebbet kayboluşunda" 
doğan hududsuz yasamıza ge' 
rek şahsen ziyaret ve gere" 
telgraf ve mektup gönderme" 
ve lstanbulda lzmirde cenaıe· 

sinde bulunmak ve çelenk yol' 
Jamak suretiyle iştirak lütfünde 
bulunan akraba dost ve ıır' 
kadaşlarımıza yaralı kalbinıiı1" 
minnet ve teşekkürlerini ~oı 
yaş'arımızla bildirmeye saY1

" 

gazetenizin de:aletini dileriı· 
Refikası evlatları .,e 

kardeşleri l 
s 2 601 (1964 
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Vekiller Artvi11de 

Bakır f abrikasıno_ ~ 
tedkiklerde bulunduiiar 

Artvin 28 (A.A) - lktısad 
ve Maliye vekilleri yanlarında 

üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
ÜzP.r o lduğu halde dün şehri
mize. gelmiş'ercl ir. 

Hopa iskeles'nin devlet büt
çesinden yapı!mas1 iç'n vaki di -
lt!kler üzerine bu ihtiyacı ya
kından gören bakanlar iskele-
nin esaslı bir şekilde yapılması 
doğu illeri için çok faydah o'a
cağı neticesine varmışlardır. 

Bakanlar Morgul fabrikasını 
gezmişler ve fabrikanın eksik-
lerinin yapılması için gereken 
emri vermişlerdir. 

Müteakiben Artvine onbeş 
kilometre mesafede bulunan 
Kuvarshane bakır fabrikasına 
giderek tedkikatta bulunmuş· 
lar ve bu fabrikanın da biran 
evvel bakır çıkarabilecek bir 
vaziyete getirilmesi için fahri· 
ka direktörüne emir vermiş
lerdir. 

Malıve vekıli f-uad Alf10/ı 

Bakanlar Çoruh vilayetinin 
zeytin, üzüm mahsulleri ile ko
yun, inek hayvanatı üzerinde 
tedkikatta bulunmak üzere dün 
Ardahana hareket etmişlerdir. 

Habeşistanda lngiliz mandası mı? 

Galla aşireti lngilizleri 
istemiş, kabul etmemişler 

Cenevre, 27 (A.A) - Eden 
salahiyetnameler komisyonu ta
rafından alınan karardan soma 
hadis olan hukuki vaziyet 
hakkında M!lletler cemiyeti 
genel sekreterine bir tebligat 
sureti vermiştir. 

Eden salahiyetname komis
yonuna yaptığı bu tebligatta 
hah Habeşistanla bazı Galla 
aşiretleri tarafından gönderilen 
ve lngiliz konsolosu vasıtasiyle 
batı Habeşistanda lngiliz man
dası tesisi isteğini ihtiva eden 
iki müracaatten bahsetmiştir. 

Hatırlarda olduğu üzere ln
giJiz hükumetinin Italyan - Ha
beş anlaşmazlığındaki bütün 
siyasası Milletler Cemiyeti sta
tüsüne dayandığı için lngiliz 
hükumeti teklifleri kabul ede
cek vaziyette olmadığı ceva
bını vermiştir. 

Temmuzda Galla halkı ile 
Cimmanın Ahmarien olan aha · 
lisi arasında mühim karışıklık
lar çıkmıştır. Bunun üzerine 
Gumani Sultanı Aba Cabir 

Goredeki lngiliz konsolosun
dan Milletler Cemiyetinin mü· 
dahalesi için hükumeti nez-
dinde tavassut etmesini rica 
etmiştir. 

SuJtan Milletler cemiyeti Ha
beş hükumetinin ahaliyi hima
ye edemediğini ve edemiyece-

l 
ğini pekala biliyor, demiştir. 

Bu rapor üzerine yabancıla
I rı himaye için Cimmaya bir in
i giliz Ajanı gönderilmiştir. Bu 
1 Ajanın son raporunda bütün 

bu müddet -zarfında vaziyetin 
pek fena olduğu bildirilmiştir. 

Addis - Abeba, 28 (Ö.R) -
Affos at meydanında Maskal 
yortularmın sonu dün çok iyi 
bir havada tes'it edilmiştir .. 
Fransa ve ispanya sefirleri 
merasimde hazır bulnnuyorlar
dı. Ras Desta ve Seyyum mu· 
tantan bir şekilde dehalet et
mişlerdir. Habeşistan kral naibi 
general Grazyani kıt'atı teftiş 
ederek mühim bir nutuk söy
lemiştir. 

On binden fazla asker kral 
naibini selamlamışlardır. -···· Dr. Tevfik Rüştü Aras 

Balkan Antantının 
izaha memur 

görüşlerini 
edildi 

Cenevre, 28 ( Yeni Asır ) - Bugün Cenevrede iki mühim 
toplantı olmuş ve Balkan antantile Küçük itilaf devletlerin:n dış 
siyasetleri üzerinde kararlar almmıştır. Küçük antant devletleri, 
Çekoslovakya Hariciye Nazırı Kroftaya asamblede kendi nok· 
tainazarlarını iıah salahiyetini vermişlerdir. 

Balkan antantı adına da Türkiye Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, Balkan antantının görüşlerini bildirmeğe memur 
edilmiştir. Dr. Aras çarşamba günü Cenevrede logiliz ve Fran
sız Dışişleri Bakanları şerefine bir ziyafet verecektir. 
.• ... r.l .. . . ·~ ..,., • -
TA YY ftı.RE Sineması 

T E l E F O N 3151 

Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema aleminin 
en yüksek san'atkarları bir arada 

1 - ilahlar Eğleniyor 
Hanry Grat • Armand Bernard - Jeane Boltel 

tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

2 - KIRMIZI ÇiÇEK 
Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

tarihi bir film 
Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün 3 - 6,30 - 1 O da Kırmızı Çiçek 4,30 ve 8 de 
ll&hlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar Eğleniyor filmi ile başlar. 

Son Telgraf, Ha~erleri 
-r~r.=::-:-~~ ........... ntalll!'JJ~~ 

Atina oli iyad açıldı 
tletlerimiz yüzümüzü güldürmese 

yac aldı ar receler 
1 

e~ zar 
....,......,z;ı 

Pulad yüksek atlamada, lı~fan güllede eyi dereceler 
metrede muvaffak olamadık · ald1lar. 100 

A t'na, 28 (Yeni Asır} - Balkan oyun ları e1 ı i 

bine yakın seyircin;n önünde başvekil Metaksas 
tarafmdan açıldı. Localarda sefirler ve Alman 
propaganda nazırı Dr. Goebels de hazır bu~un
makta idi. Dr. Goebelsin locasında Alman ve 
ltalyan sefirleri vcsrdı. 

rak kazandı. Pulat (Türk) 1.80 metre at lıyarak 
ikinci oldu. 

800 metrede Y orgacopulos birinci, Gorsek 
(Romanya) ikinci, Lapuson (Romanya) üçüncü 
oldular. 

110 mauiali koşuda Mandikas (Yunan) birin
ciliği, Buradoviç (Yugoslav) ikinci, Skiodas 
(Yunan) üçüncü gelmişlerdir. 

Büyük resmi geçid esnasında atletlerimiz 
uzun uzun alkışlaııdılar. Seremoni esnasında 
bıraktığımız intiba çok güzeldir. 10000 metrede Maksud dördüncü, 800 met

rede Galip beşinci, gülle almada irfan üçüncü 
geldi. Güllede Veysi beşinciliği alabildi. ilk günün müsabakalarında takımımız üçün· 

cü dereceyi almıştır. 100 metrede derece ala
madık.Yunanlılar tarafından kazanılacağı tahmin 
edilen bu koşuda Frangulidis on bir saniyede 
birinciliği ( Yunan ) Sakaleryu ikinciliği ( Ro
manya ) , Liesa üçüncülüğü ( Romanya ) , Baner 
dördüncülüğü ( Yugoslavya ) aldılar. 

Federasyon reisi Vildan Aşir beyanantında: 
- Neticeden memnun olmalıyız, demiştir. 
Dünkü müsabakalarda Yunani8tan 41 puanla 

birinci, Yugoslavya ikinci geldiler. 
Moskova, 28 (A.A) - Leningradda vapılan 

100 kilometrelik bisiklet koşusunu Türk ekibi 
Yüksek atlama tahmin edilen neticeyi verdi. kazanmışbr. Talat ve Kazım birinci ve ikinci 

gelmişlerdir. Birinciliği Yunanlı Pantozis 1.85 metre atlıya-

Toledoya saldırdılar 
Asilerin Alkazar mahsurlarını 

rivayet ediliyor kurtardık} arı 
Burgos 28 ( A.A) - Nas

yonalist kuvvetler bugün T ole
do üzeı he umumi bir taarru
za geçmişlerdir. 

Madrid 28 ( A.A ) - Bugün 
neşredilen bir tebligde hüku
met kuvvetlerinin Tage cephe
sinde bütün hedeflerine var
dıklarını bildirmektedir. 

Burgos, 28 (A.A) - Nasyo
nalist kuvvetler bir aydanberi 
hükumet kuvvetlerinin muha
sarası altında bulunan Kordo· 
bayı kurtarmışlar ve bu şehri 
muhasara eden yirmi bin milisi 
hezimete uğratmışlardır. 

Burgos, 28 (A.A) - Faşist 
partisi reisi Hodille Alman D. 
N. B. ajansının hususi muha
birine şu beyanatta bulun
muştur: 

Milli hareketten evvel faşist 
partisinin 80 bin azası vardı. 
Bugün partinin cebhede 120 
bin ve cebhe gerisinde de ih
tiyat olarak 150 bin muharibi 
vardır. Bundan başka partinin 
yirmi bini kadın olmak üzere 
320 bin de sivil azası mevcut
tur. Komünistliğe karşı sonuna 
kadar mücadeleye aı.mettik. 

Yeni ispanyadan yeni bir sos· 
yal rejim bekliyoruz. Bu rejim· 
den endüstri ve ziraat istifade 
edecektir. 

Rejim meselesi bizi şimdilik 
alakadar etmez. Bizim ha
reketimiz nasyonal sosyalist 
hareketlerine müşabihdir. Ve 
bu hareketlere karşı derin bir 
teveccühümüz vardır. Ancak 
bir hareketimiz lspanyoldur.Ha
riçten getirilmiş bir meta de
ğildir. 

Karlist hareketinin reisi Cin· 
de de şu beyanatt:;ı bulun-
muştur: 

Bugün partimizin cephede 
50,000 muharibi vardır. ispanya 
komünistlerden kurtarılır kur
tarılmaz bunlardan 25 ila 30 
binini ayırarak Katalonyanın 
tekrar ele geçirilmesini temjn 
edeceğiz. 

'<=~-~ 'l 1 

Buır;os nım•akkat hiikfi.met reiçi asi general Ka11cbellas nluinı ltarbwesiyle 
Jetin başına en liyakatli adamı l ve Alkazar mahsurlarının böy-
getirecek olan bir kraliyettir. lece kurtarıldıklarını iddia et-

Bilbao 28 (A.A) - Şehrin mektedir. 
diln yüzlerce kişinin ölümüne Roma, 28 (Ö.R) - Madrid 
sebebiyet vermiş olan bombar- hükumetinin Buenos Ayres se-
dımanı üzerine ahali hapisha- firi istifa etmiştir. 

neyi istila ederek rehineleri Moskova, 28 (A.A) - lspan-
öldürmüştür. yol kadın ve çocukları için 

Malagadan hareket etmiş Sovyet işçileri tarafından ter-
olan hükumet filosu Bilbao şeb- Hb edilen ianede toplanan para 
rinin ablokasmı kaldırmak üze- ile satın alman 200 tonluk 
re alelacele oraya gitmektedir. emteayi yüklü olan Kouban 
Ancak ihtilalciler Bilbaonun vapuru ispanyaya mütevecci· 
filonun gelmesinden evvel mu- hen Odesa'dan hareket et-
harebesiz teslim olacağını ümid miştir. 
etmektedirler. Geminin hareketinden evvel 

Roma, 28 ( Ö. R ) - Sevil Moskova işçileri delegasyonu· 
radyosu milliyetçi kuvayı külli- nun iştirakile büyük bir miting 
yesinin Toledoya girdikleriJ\i yapılmıştır. 

Riket neden geldi? 

Petrol işlerile alakadar 
olduğu söyleniyor 

Istanbul, 28 (Yeni Asır) - Mürefte, Mardin, Adana ve 

U.7..7.7.z7..7..7..7.Z7.Z-L72ZZ7~ 

Atatürk· 
Yat kulübünde 

lstanbul, 28 (Yeni Esır)
t..: Büyük Şef Atatürk dün 
;\ Büy:ikadayı re ef'endirdiler. 
~ C eç vakıta lnd.:r Yat kulü
~ h .. nde lca'dılar. 
~7L./.ZTL7L7JJ..Z/7-7..77J..7..71/.///7J 

Çetinkaya 
Trakyada tefti
şinden memnun 
kaimıştır .. 

1 

Tekirdağ, 27 (AA)- Trak
yada bir teftiş seyahatine çı

kan Nafıa bakanı Ali Çetin· 
kaya muhtelif il işlerinin ran
dımanı hakkında gereken ince-
lemeleri yaptıktan sonra umumi 
müfettiş Kazım Dirik, vali Ha
şim ve refakatindeki diğer 
zevatla Tekirdağından ayrıla· 

rak Malkaraya gitmişlerdir. 
Vekil Malkaradan sonra Ke· 

şana, Maydosa, Geliboluya gi
decek ve oradan Çanakkaleye 
geçerek tedikklerine devam 
edecektir. 

1 
Vekil Tekirdağındaki bayın• 

dırlık işlerinden memnun ka
larak ayrılmıştır. 

Denizlide 
hayvan sergisi 

Denizli 27 (A.A) - Bugün 
ehli hayvan sergisi törenle 
açıldı. Sergi ilimizde büyük bir 
ilgi uyandırdı. 880 den çok 
hayvan gelmiş ve bunların için
den Denizli aygır deposu mah-
sulünden olan 250 liayvandan 
17 tay'la ve gebe kısraklarla 
18 taya 1,240 lira ikramiye da
ğıtılması kararlaştırılmıştır. 

Erzurum 
Kız San'at okulu 

bu yıl açılıyor 
Erzurum, 28 (A.A) - Baş

bakan ismet İnönünün geçen 
yıl Erzurumu teşriflerinde Er
zurumlular kendilerine ba7.ı 
dileklerde bulunmuşlardı. Bu 
dileklerden biri de Erzurnmda 

ı bir kız san'at mektebi açılması 
idi. 

Cumuriyel hükumetimiz Er
zurumluların bu dileklerini is'af 
etmiş ve mektebin bu yıl açıl
ması takarrür etmiştir. Mekte
bin müdürü ile biçki, dikiş, 
moda muallimleri tayin edil
miştir. Talim heyeti 'birkaç 
güne kadar şehrimize gele· 
cektir. 

Mektep Gazi okulunda açıl· 
maktadır. Mektebin üst katında 
büyük bir salon, iki idare odası 
ve üç dershane ile altında 

tabahat, çamaşırlık ve ev ida
resi tedrisatı için üç oda ve 
bir çamaşır kurutma yeri hazır· 
lanmıştır. Bu kısımların sıva, 

döşeme noksanları ikmal edil· 
mektedir. Bu işler ilk teşrinin 

dokuzuna kadar bitirilmiş ola· 
caktır. Mektebe ilk ve orta 
mektep mezunları girebileceği 
gibi aile kadınları da kurs ha-
linde mektebi takip edebilmek 
imkanını bu'acaklardır. 

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

Arzı veda 
Yeni vazife ile g üzel lzmir· 

den ayrılıyorum. lzmirde bu· 
lunduğum günlerde payansız 
teveccühler gösteren sayısız 

dostlarıma fazla meşguliye t ve 
teessür yüzünden ayrı ayrı 

Rejim meselesine gelince, 
ispanya için en iyi rejim kra
liyettir. Ancak bu şimdilik 
ikinci derecede kalır. Herhal
de bizim istediğimiz mutlak 

Gazianteb'te yapılan Petrol araştırmalarının müsbet neticeler 

verdiği bildiriliyor. Maruf sermayedar ve Banker Riket'in 
gelişinin petrol işlerile alakadar olduğu söylenmektedir. 

arzı şükran ve vedaa mukte
dir olamadım. Vedalarımın ar
ı.ına muteber gazetenizin ta
vassutunu saygılarımla rica 
ederim. 

Sinir hastalıkları mütahassısı 
doktor Riket dün tayyare ile ve Bağdad yoluyla Hindistana gitti. 

Tek wi a i olmuıtur. _________ _ Hutoeı Erel 



eafttte 4 

GOzel nrne' ler: 
••••••••••••••••••••••••••• 

Milli istihsali korumak • • 
ıçın 

-----------------------------8 aşka milletler nasıl 
hareket ediyorlar? .. 

•• 
Uzümler ve incirlerimizin dahilde 

istihlakini nasıl arttırabiliriz? 
Kadastro fen müşaviri B. 

Halid Ziya Almanyada bir ted
kik seyahatinden dönmüştür. 
Kıymetli hemşerimiz kendisini 
ziyaret eden bir muharririmize 
seyahat intibalarını şöyle anlat
mııtır: 

"Gah dalgalı gah sakin bir 
denizle lzmire kavuşanlar yeni 
kaleden girerken tatlı ve sa
mimi bir muhite yaklaştığını 
Narlıderenin sükünet veren 
zümrüd dağlarını, karşı tepe
nin parlıyan sahillerini selam
laya selamlaya lzmire girince 
üzüm, incir ülkesine girdiğini 

gemilere yüklenilen üzüm incir 
sandıklarından anlariar. 

Üzüm, incir deyince hatırı
ma geleni Cumhuriyette işa

ret ettiğim gibi burada da tek· 
rar etmeği itiyad peyda edin
ceye kadar faydalı sanıyorum. 
Berlinde Şarletenburgda dos
tum direktör Gesnerin misafi· 
riyim. Sofrada yemek yerken 
masada has ekmek, kepekli 
ekmek var. Patates haşlanmış, 
soyulmuş, arzani kesilmiş dilim
ler elde bizim ekmekle balık 
yediğimiz gibi misafiri olduğum 
ey sahibleri de ekmek yerine 
patates kullanıyor. Çeşid ek
mek dilimlerinin her birerle
rinden istiyen istediği kadar 
alıyor. 

Sofrada böyle üç türlü ek
mek. Bunun sebebini sorma
dım. Lakin bu miifkülümü ev 
sahibi zekisiyle kolayca izah 
etti. 

Almanyada patates çok ye
tişir. Kafi buğdayımız yok. 
Patate.sin harice sevki c!eğuıez. 
Buğday yerine patates ikame 
ettik. Almanyada herkes buna 
itaat eder. Memleketimizin gü
zel ve bol mahsulünü (hepimiz 
harice para vermeğe bedel) 
seve seve kullanırız. Ben de 
.şimdi bu sofra ve üç türiü 
ekmek işini daha kolay bir 
işimize karıştıracağım. 

Memlekette şu kadar bol ve 
güzel kuru üzüm, incir var. 
Bafka memleketler bunu (ha
vayici zaruriyedeo olmadığın
dan) eskisi gibi almıyor. Bağ
olar sıkıntı içinde. Masraf'.a
rını çıkaramıyan köylü önü
müzdeki sene ne yapsın. Bağı 
olduğu gibi bıraksa dağ ola
cak. Memleketin en büyük 
serveti mahvolacak. 

Üzümleri harice satamadık 
---- ---- ---~-

diye ağlamak mı düşer. Bağcı
ları çaresizlikten kurtarma yol
ları yok mu? Resmi bir çok 
yardımcı kurumlar çalışıyor. 

Biz buna şu kolay tertibi ilave 
edeceğiz. Herkes gibi Ziraat 
Bankası çekirdekli çekirdeksiz 
üzümleri alır. Gayet şık torba
lar içine mesela ikişer kilo ko
yar. Maaş tutarı elli liradan 
yukarı bütün maaş ve ücret 
alanlara aylıklan verilirken iki
şt-r kilo bu pek temiz ve pek 
kuvvetli üzümden veya incir
den maaşile beraber bile ve
rilir. 

Banka böyle zarif torbalara 
koydurduğu nefis üzümlerimizi 

(halka çok faideli bit katık) ve.r• 
mekle hem uıemleket halkının 
sıhhatine, hem köylünün refa
hına yardım etmiı olur.Bıııılarda 

dikkat edilecek en nazik cihet, 
üzümlerin ıslanmamış, tozsuz, 
temiz olması ve en iyilerinin ve 
en güzel mahfazalar la verilmesi
dir. Senelik yeküoları milyonu 
bulan çikolata ve emsalinin 

sarfiyatıııa bedel dünyanın biç 
bir yerinde buluııauyan bu 
mahsullerimize kavufmanın ko

laylığı yanında piyasada ne 
büyük bir ferahlık temin ede
ceğini dü iinmek kafidir. lhrıt
cat tacirleri üı.üm ip yapanlar 
yine kendi itlerini ferah ferah 
yapabilirler. 

Bir mahsul senesi iWim için 
yaptığımızı başka bir vakit te 
incir için, fmdık için yapmada 
hiç zorluk yoktur. Her ay 
mektepler, askerler, hastaneler 
tath ihtiyacatmı velev yan de
recede ba tertibe katarlarsa 
hepimiz el birliğiyle .memlekete 
ve biikümete cidden cıuıdan 
en büyük bir yardımı yapmıf 
olacağız. Pek güzel olan bu 

işi tatbike resmi te,ekküDer 
bir yandan, hususi .kurum1ar bir 
yanda yapıprsak sa rım ki 
on katJı ıbir güzel it yapmış 
olacağız. Bu arzuya iıtirak et• 
miyecek bir kimse yoktur 
kanaatindeyim .• 

ltalya - Yugoslavya 
ticareti 

Roma, 27 (A.A)- ltalya ile 
Y go!lavya iki memleket ara
sındaki ticari deleJerin 
arttırılmasına matuf bir itilaf
oame imzalamı !ardır. 

~·----------------........................ , 
KANLI ELMAS 
...................... mmımm .................. . 
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Cava, ne yapıyorıun Allah il~kına! Deltrdlrı mi? 
Çinlileri görmUyor musun iki saniye 

içinde seni delik de,ık ederler 

Kaqısındalıi grubun reısı 
ellerini beline dayadı: 

- Öyle ise sana anlatıvere· 
yim Mıster Bravn. Bu kız el· 
masıo nerede olduğunu bıliyor. 
M.ıdamki bu kızı biz ya1<a!a· 
dık. Biz muhafaza edeceğiz ve 
elmas da biZ:m o'acak. 

Bravo biç istifini bozmadı. 
Yüzünde hafif bir iatilıza be
lirmişti. 

- Çok büyük ve fma bir 
hataya düşüyorsun Karto er, 

u şimdi sana göstereceğim. 
Bu sözleri söylerken sa· elini 

beyaz l>ir~y parladı. K.artmııer 
denilen adam yere yıkıldı. Bıt
ğazına hançer yemişti. Bıçağı 

atan Nijo idi. Elbisesinin yivin
det'I bir taaeciaha çıkarmıştı. Fa• 
kat oran hemen kendini Çinli
nin üzerine attı. Fakat zeki Çinli 
yana çekilerek bu hücumu 
defetti ve aynı zamanda Mo
ran'ıo sırtına haııçeri sapladı. 
Bunu gören diğerleri müdbiş 
bir !rnrkuoun verdiği dehşetle 
kayığa doğru kaçmağa başla
dılar. Kızı tutanlar onu ela 
ı:orla götürmek İltediJer. Fakat 

f'ENi A51R. ~e EylOI ısa& 

1 

1 EBOLU DAVASI . La it.EN 1 , ,, 

{ki~~f'k~~İ~~~!!~:;olcuların bindik-1 Hergün Bir fıkra 
leri filikanın iplerini süvari kesmiş .. • r.~;.a.~; .. {!;f,~· ... '!-.~'f.~!.~~~'u 

Erken gelen kış 
Sonra kendisi bu filikayJe Polo vapuruna kaçmış .• 

- Baştarafı 1 ind sav/ada -
Rüstem adında bir şahid çok 

mühim olan şu izahatı verdi: 
- Vapurun kazaya uğradığı 

yerin karaya yakın olup olma
dığını bilmiyorum. 

Bir lngiliz vapuru geldi. 
Arkasından da İstiklal vapuru 
geldi. Yolcuları kurtarmağa 

~alııtılar. Ben yüzerek kurtul
duktan aoora istikbal vapuru
nun kazan daires;ne gittim. 
Yaş elbiselerimi kuruttum. 

Reis - Kaptanlar yolcuları 
kurtarmak için tertibat alma
dılar mı? 

- Biriaci kaptanla ikinci 
kaptan arası•da kavga oldu; 
birbirini tokatladılar. Birinci 
kaptan, ikinci kaptanın imdad 
düdüğü çalınması hakkındaki 
teklifini kabul etmedi, hatta 
can kurtaran simitlerini bile 
dağıttırmadı. Tayfalar, vapur
daki yolcular denize atılmadan 
evvel vapuru terketmişlerdi. 

Yolculuğu anbarda geçirmiş

tim. Zaten vapurda insan 
oturacak yer bile yoktu. Her 
taraf y!ıkle dolu idi. Anbarlara 
sa dolmağa başlayınca güver
teye fırladım. Anbardaki suları 
çıkarmak için hiçbir teşebbüste 
bulunulmadı. 

Aşağıdaki anharlarda pamuk 
yüklü ve güvertede un çuval• 
ları ile Yariller vardı. 

Müddeiumumi reisten mü
saade alarak şahide sordu: 

- Birinci ve ikinci kaptan 
kavga ederlerken ikinci kap
tan "Vapuru karaya oturtalım,, 
diye teklifte bulundu mu? 

- Ben beklemedim ki de
aize atıldım ve kendimi kur
tarmağa çaJıfhm. 

Maznun Meh et Ali kapta· 
vekili avukat Baba kalka

rak phide pamuk balyalarının 
ne cins pamuğu ihtiva ettiğini 
sordu. 

Şahit te banlann pamuk bal
yaları olduğunu, cinsini bil
ediğini söyledi. Avukat Baha: 
- Kavga eden kaptanları 

bmıyor anı, maznunlara bakıp 
c:en p verııin. 

Şahid, maznunlara göz gez• 
dirdikdea sonra ebmet Ali 
kaptaııı iJaret etti. Ve ikinci 
kaptanın zaten boğulmuş ol
duğw için amwı!ar arasında 
bulunmadığını bildirdi, ve: 

- Birinci kaptan kavga sı
rasında "Vapur batmıyacak, 
onun için birşey yapmağa da 
lüzum yoktur,, diyordu. 

.Şahidin .sözlerine karşı ne 

1 

diyeceği re's tarafından ken· 
diue sorulunca MeJı et Ali 
kapta•: 

canlarını düşünerek onlar rla 
arkadaşlarının peşine takıldılar. 

Arkalarına balimadao kayı
ğa atladılar ve bir saniye için· 
de sol taraftaki kayalığın arka· 
sındao kayboldular. 

Bn anda genç kız karadaki 
f'lciayı unutmuş, kaçanları 
seyrediyordu, fakat oolar göz· 
den yok oluca aklı başına 
geldi. Döndü, nefret ve ko.-ku 
dolu gözlerle Çinlilere ve he· 
yaz elbi•di adama baktı. 

Beyaz elbiseli beyaz adam 
bir kahkaha attı. Öyle biT 
kahkaha ki tüyler ürpertecek 
kadac karkuaç, titretecek ka
dar 50ğuktu. 

Sonra genç kıza dönerek 
sordu : 

YALAN MI? 
- Sözleri hilafı hakikattir. 

Tokat tokada kavga olmamış
tır, dedi. 

Bundan sonra bazı mahke· 
melerce istinabe suretile ifa
deleri alınmış olan bazı şahid
lerio ifadeleri okundu. Zongul
dak mahkemesi tarafından 
ifadesi alınmış olan Oıman 

vapurda fada yük bulundu
ğunu, oturacak yer bile bulun
madığını, Antalyadan sonra ge
minin sağa, sola meylettiğini, 

eşyaları bir taraftan diğer ta
rafa nakil işinde kendisinin de 
çalıştığını. Pelikan feneri civa· 
rıoda vapurun battığını ve bu 
esnada kaptanla tayfaların ne 
yaptığını görmediğini, facia es
nasında bir polis memurunun 
bir çocuğunu kolundan tutarak 
diğerini de ditile tutarak kur
tarmağa çaltşbğıoı, üçüııcü ço
cuğunun da öldiiğünü söylü· 
yordu. 

MAHMUDUN IF ADESI 
lstanbul mahkemesince ifa

desi alınmış olan Muharrem 
oğlu Mahmud da: 

- Kapta.nlann münakaşasın
dan haberim yoktur, vapur 
karaya oturtulabilirdi ve kurta
nlabilirdik. Fakat kaptanlar 
filikaları bile indirtmediler. 
Halkı kurtarmak ıçın hiçbir 
ıey yaptıklarmı görmedi .. 
diyordu. 

Şahid katipoğlu Mahmud da 
geminin fazla havaleli yük al
dığını, istikbal vapurunlHl Ine
boluya toslaıııadığını, yolcular
dan can kurtaran yeleği alan
ların kurtulduklarını, alamıyan

ı~rın da kurtu!amadıklarım 
söylüyordu. 

lllUSANlN IF ADESI 
Daha IODra Fatsa mahke

mesince ifadeleri alınmı.f olan 
phidlerin ifadeleri okundu. 
Abdullah oğlu Musa vapurun 
battığı ıırada un çuvallar111ın 
denize atı.iması için kaptanın 
emir verdiğini, istikbal vapuru 
tarafından 111 kişinin kurla· 
rıldığııı.ı, kendisi anbarda bu
lunduğundan ve son umana 
kadar oradan çıkmadığıııdan 
vapurun yolda kaç defa yalpa 
yaptığından .lıaberi ol.aıadığıaı 

aöylemiıti. Salib. oğlu AJi, va· 
purUD battığı yerde mütema
di.ren yalpaladsğını, anbar
larda pamuk balyaları bu
lunduğunu, kaza esnasuıd.a tay
faların yolculara : 

TESELLi SÖZLERi 
-Korkmayın!Dediklerini duy

duğunu, en sonl'll vapurdaki 
vöklerin denne attldıii'm1, o sı· 

-~ l i 

e!nıam alıp babana götürece
ğim. Kendisi çok hasta zavallı: 

Genç kız çırpınan bir sesle: 
- Babam, diye bağırdı. 

Çok mu hasba? 
- Evet çok fena vaziyette. 

Dü, ları zaoralli Roıbjoo'ı 
Palembang'ta yakaladılar. Güç 
halle kurtuldu. Ağır yaraJıdır. 
Seni görmek istiyor. 

- Sizi o mu yoUadı? Genç 
kızın sözlerinde bir itimadsızlık 
vardı. Peki neden ..• Düşman 
dediğiniz adamlar dün siziole 
beraberdi. 

- Sôy!e bakalım küçük gü
vercin'm, düıı bizden neye 
kaçtın? 

Kız cevap vermedi. 
- Anlıyorum bizdeıı korlrn· 

yorsun. f'.akat sebep yok. 

- Evet düu benimle bera
berdiler. Fakat dün onların 
böyle fena insan olduklarını 
bilmiyordum. Bugün setti ya· 
kalayınca vaziyeti açığa vur
dular. Herşey anla,ıldı. Fakat 
onlaı dan korkınağa hiç lüzum 
yok. Çünkü en kısa zamanda 

f beraberce buradan uzakla,acak 
ve oıı.ları burada bırakacağız. 

Bea balıaıwı arkadqıyı .Beni 

Bir saniye sustu. Sonra ilave 
etti. Baııa emniyet edecek mi
sin. Selli ve elması babana gö-

rada vapur karaya oturtulmuş 
olsaydı kurtarılması mümkün 
olurdu, demişti. Şahid Mehmed 
oğlu Hamdi de, vapurun müte
madiyen yalpalıyarak yol aldı
ğını, batacağı sırada yükleri 
denize attığını, Mustafa oğlu 
Ahmed, terhis edilen 25 jan• 
darma ile lnebolu vapuruna 
bindiğini, yalpalama esnasında 
güvertedeki eşyayı sağa ıola 
taşıyarak vapurun müvazene
sini temin ettiklerini, ikinci 
kaptanın birinci kaptana "Va
puru karaya bindirelim, halkı 

kurtaralım." dediğini, birinci 
kaptanın "Burada amir benim, 
sen karışma" dediğini duydu
ğunu, can kurtaran simitlerinin 
halka yettiği gibi arttıii:ını, 
ikinci kaptanla bazı yolcu· 
ların bindikleri bir filika ile 
denize inmek üzere bulunduk· 
ları sırada birinci kaptanın 
gelerek biçakla filikanın ipini 
kestiğini, bu kayıktakilerin de
nize döküldüklerini, sonra bu 
filikaya kendisi yalnız binerek 
logiliz vapuruna kaçtığını, ra
purun fazla yükten batbğını 
söylemişti. 

Bu ifadede bir jandarmanın 
beline can kurtaran simidi 
taktığı halde birinci kaptanın 
mani olduğu da vardı. 

Reis (Süvariye) - Bir jan
darma neferi beline simit tak
dığı vakıt mani mi oldunuz? 

Süvari - Hayır bu ikinci 
kaptan olacak. 

Reis - Halkanın ipini siz mi 
kestiniz? 

- Hayır yine ikinci kaptan 
olacak. 

Bundan sonra yeniden ted
kikat yapılmak üzere tayin 
edile11 naibdeo gelen rapor 
o1rnnmuştur. Bunda ehlivukuf 
tıır.Uınduı yapıbnakta edan ted· 
kikatın henüz bitmedi~ bildi
rilmekte idi. 
Gelmemiş olan şahidlerin 

zorla ~lmelerioe; bulunamı· 
yan bazı şabidlerin arattırdma
laTıoa, henüz cerab gelmemiş 

olan talimatlann tekid edilme
sine ve ehlivukuf tedkikatının 
neticelendirilmesi için naibe 
tezkere yazılmasına karar ve
rilerek muhakemenin devamı 
2 lkinciteşrin Pazarte11i günü 
saat ona bırakılmıştır. 

Yunan kralı manev
ralarda bulunacak 

Atina, 28 ( A. A ) - Kral 
dün akşam Atinaya dönmüttür. 
Kral deniz manevralarının son 
safhalarını takib etmek üzere 
başbakan Metaksas ile Averof 
krava-ı:öriiee binecektir. 

Cava ve Blak nefeslerini ke
serek heyecanla kızın ceva
bmı beklediler. Çok uzun 
ııürea bir iki saniye te
reddüddea soera genç kız 
elini wı:attı. 

- Sizinle babama gidece
ğim. Fakat elması yarına ka· 
dar alamam. Denizin iımıesi 
lazım. Babam öyle saklamış ki 
düşmanları L..-0lay kolay bula
masınlar diye. 

Beyaz adam karşıdan goru· 
nen "Beş hurma adası., na 
bakarak başını salladı. 

- Haklan rar. Ne olur? Ya
rına kadar bekleriz. Şimdi se
ninle vapura gidelim. Orada 
hem istirahat edersin hem de 
emniyet de olursun. Vapurla 
karşıki adaya gider ve yarına 
hazır ofornz. 

- Evet vapura gideHm. 
Cava saklandıkları yerden 

kalkmıştı. Sontorlu bir küfür 
savurdu. 

- Vay dinine yandığımın 
herifi! .. 

Havaların gab ısınarak yaz· 
!aşması gah kararak soğuma· 
sını gördükçe herkes gibi ben 
de dalalette kalıyorum. Geçen 
günleri unutuyoruz. Fuardaki 
o sağoak gecesini bir hatırla· 
yın .• Ondan evelki soğukları, 
fırtınaları bir düşünün .• Busene 
kışın erken geldiğine hükmet· 
mekte geç kalmıyacaksınız. 
Yazın ortasında başlıyan za· 
mansız yaı?murları, soğukları 

acaba kıştan mahsub edecek 
te buıene kışı ucuz mu geçi· 
receğiz; yoksa oldu olacak di
ye kış paçaları sıvayarak, er· 
kea mi yola çıkmıştır dersiniz. 
Şayed ikinci şık doğru çıkarsa 
busene şiddetli kış olacağına 
hükmetmek gerektir. Yok er· 
ken ite başJadı ise ahsubuou 
yapacak kış hafif olacaktır. 

Bu iki ihtimalin lıaugisi doğ· 
rudur. Kayıptan haber •ermek 
ilmin, fennin işte en çok 
ehemmiyet verdiği nokta bu· 
dur. Hissi kablelvuku dediği· 

miz şeyi pisiko = avoliz ceb
hesinden anlamağa çahşıyorlar. 
Diioyanın bütün tılısımıoı içinde 
sakbyan bu nokta bulımub 

halledildiği gün insanllğın mu· 
aşeret, ticaret, askerlik ve po· 
litika alemi hepsi değişecek· 
tir. Yirminci asır inkişafını hep 
elektrik ve makine üzerine 
istinad ettirmiştir. Ruh ve duy· 
gu üzerinde mü3bet ve kat'i 
keşifleri bulmak şayed yirmi 
birinci asra mukadder ise bir 
Zaro ağa o!mağı çok isterdim. 
Ozaman dünyayı görmek, in· 
sanları tedkik etmek pek en· 
teresan olacaktır. -. -· 

Sovyet Rusya 
Amerlkada bir mHyon 

lnglllz sattı 

Vaşington, 28 (A.A) - Ma· 
liye bakanı Morgentahu gaze· 
tecilere beyanatta buluna· 
rak Sovyetler biıiiği devlet 
bankasıııın bir milyon lngiliı 

lirasının ne fiate olursa olıuP 
satılmasını emrettiğini, fakat 
Amerikanın bu satışı beynel· 
milel piyasadaki tesirlerini izale 
etmek için bu parayı elinde 
bulundurduğu istikrar akçasiyle 
mübayaa ettiğini bildirmiştir• 

Rusyada bir azil 
Moakova, 27 (A.A) - Sov· 

yetler Birliği merkezi icra ko· 
aıitesi bürosu Posta, telgraf 
ve telefon Komiseri Rikof'ıı 
azlederek yerine Dahiliye Ko· 
miııeri Yagoda'yı ve Dahiliye 
Komiııerliğine de lvanoviç'i 
t.ayİD etmiştir. ~ --
Gözleri kan çanağına dönaıüş• 
tü. Sinirden ciamarları gerilmiş 
dudakları titriyordu. 

Ne yapacağını anladı, laemeıı 
bileğine sarıldı . 

- Cava, ne yapıyorsun al• 
lahaşkına! Delirdin mi? Çinli• 
!eri görmiyor musun, iki saniye 
içinde seni delik detik ederler· 
Elması ellerine geçirinceye ka· 
dar kıza birşey olmaz. Dab3 

yarına kadar vaktimiz var. Bı· 
rak gece olsun, herşey kolaY' 
!aşır o zaman. 

- Nasıl? · 
- Şurada hurda bir kay1

" 

var beraberce tamir ederi~· 
Eğer olmazsa kaçak geınicı· 
!erin kayığı fena mı? Muhale· 
kak yarım mil ötede bir yere 

k •• saklandılar. Gece onların 
yığını alır kaçarız. ~ 

Cava bir iki saniye düşüodll· 
- Hakkın ur Blfık. Heye• 

cana kapılmadan işi :ı.amanwdll 
k•' yapalım. Fakat eğer kızın . 

ima dokunurlarsa!.. Vıılfıılı1 

hepsini diıi diri yakarım!. 
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Para davasında dünya ne düşünüyorı L d ü_ç _tar_aflı_ka_rar 
· on ra ve Nevyorkta 

Fransa verdiği karardan sonra mali bir buhran Memnuniyet uyandırdı 
mı geçirecek.Muvaffakıyet nasıl tenıin edilecek ? 

Bulgaristan para kıymetini düşürmiyor. 
Fransayı alkışlıyor. lsviçrede 

lngiltere ve 
dakikalar son 

Amerika 

Cenevre, 28 (Hususi) - Ce· Cenevre, 28 (Ö.R) - Ame- pahalılığı nisbetinde amele üc· 
nevre mahafilinin dikkati para rika, İngiltere ve Fransa ara· retleri de artacaktır. Eğer bu 
meseleleri üzerine çevrilmiş sındaki anlaşmanın bir Avrupa tezayüd çok fazla olursa deva· 
olduğundan dün burada mühim ihtilafı halinde ne noktaya ka· luasyon bir muvaffakıyetsizlik 
hiçbir mehavere olmamıt!ır. dar gideceği burada soruştu· olacaktır. 

Eden ve Delbos'un nutuk· rulmaktadır. Bu anlaşma sulhun Sermaye bakımından para 
!arından sonra, temas edilen istikrarı lehinde danışıklı bir 
meseleler hakkında Litvinof'ta iş beraberliği şeklinde telakki 
bugün Sov.vet Rusyanın siya· 
setini izah edecektir. 

Paris, 28 (Hususi) - Solce· 
nah partileri birliğinin içtimaın· 
da söz alan nazırlardan Rene 
demiştir ki: Para hakkında 

lngiltere ve Amerika ile 
yapılan itilaf uzun müzakerele· 
rin neticesidir. lngiliz lirası, 

dolar ve frangın bir hizaya ge· 
tirilmesi kararından sonra bu 
ilç memleket elele yürüyecek· 
!erdir. Bu ekonomik sulh için 
büyük bir teminattır. 

Sıhhat nazırı Sellier de hü· 
kumetçe verilen kararın bey· 
nelmilel münasebetlerin inkişa· 
fına hizmet edeceğini söyle· 
miştir. Böylece refah için el· 
zem olan iktısadi sulh temin 
edilmiştir. 

Paris, 28 (Hususi) - Bugün 
Cumuriyet partileri tarafından 
tertip edilen nümayişte söz 
alan radikal sosyalist grubu 
reisi Campniechi demiştir ki: 
Madem ki devalüasyon nihayet 

zaruri idi, hükümeti yerinde 
yerdiği karardan dolayı tebrik 
etmek lazımdır. Hükümet ka
palı gözle hareket etmemiş, 

la:zımgelen ihtiyat tedbirlerine 
baş vurmuştur. 

FRANSAYI T AKDIR 

edilmektedir. Fransanın dost· 
lan bu memleket lehinde lngil· 
tere ve Amerikanın yardımını 
memnuniyetle görmektedirler. 

MÜV AZENE MESELESi 
Paris, 28 (Ö.R) - "Intraun· 

geant,, gazetesi Amerikanın 
en meşhur mali eksperlerinden 
profesör Spregin şu mütalaa· 
!arını neşrediyor: 

- Eminim ki Fransanın altın 
blokunu bırakmak ve parası· 
nın kıymetini yeniden hesabla· 
mak jesti büyük devletlerin 
paraları arasında müvazene te· 
sis edecektir. Bu, dünya ticare
tinin müstakbel refahı için iyi 
bir işarettir. Fransız tedbirinin 
gayri müsaid bir tesiri olabi
leceğini zannetmem. Fransanın 
dünya piyasalarında Amerikan 
paralarına rekabet ettiği mad· 
deler pek azdır. Zaten bundan 
gelebilecek mahzur, Amerika· 
nın Fransa ile ticaretinin art
ması suretile bol bol telafi 
edilecektir. Şüphesiz Ame· 
rikadan Fransaya doğru bazı 
altın ihracatına şahid ola· 
cağız. Fakat Amerikanın al· 
tın me\'cudu o kadar boldur 
ki bundan endişe etmeyiz. 

kirası azalacak ve siyaset mu· 
vaffak olursa sermayeler Fran· 
saya geri gelecektir. Bu iş in· 
giltere, Amerika ve Belçikada 
böyle olmuştur. Fransada 
böyle olmamasına hiç sebeb 
yoktur. YetP.r ki, bu tedbirin 

memleketler umumi menfaatine 
hizmet etmesi ve hususi men· 
faatlere ilet olmaması için 
lazımgelen tedbirler alınsın. 

Londra, 28 (Ö.R) - lngil· 
tere ve Amerika arasında 

lngiliz lirası ve dolar arasında 
sabit bir kıymet nisbeti tesis 

için bir anlaşma hasıl olduğu 

hakkında ecnebi kaynaklardan 
çıkan haber tekzib ediliyor. 

BELÇiKA BORSASI 
Brüksel, 28 ( Ö.R ) - Ma· 

liye Nazırı bugün borsanın 
açılmasına karar vermiştir. 
Yalnız Fransız frangı, lsviçre 
frangı, florin gibi kıymeti dü· 
şürillecek paralar üıerinde mu· 
amele olmıyacaktır. 

Bern, 28 (Ö.R) -Bir Isviçre 

frangının altın mikdarı 190 • 215 
miligram arasında tesbit edile· 
cektir. Bu yüzde 30 nisbetinde 
bir kıymet düşüklüğüdür. 

Lahey, 28 (Ö.R) - Bu sa-
bah radyoda verdiği nutukta 
başvekil Florinin ajustman için 
300 milyon filorinlik bir ser· 
maye tesis edileceğini söyli-

1 
yerek demiştir ki: 

Hollanda son dakikaya ka
dar altın esasına bağlı kaldı. 

lsviçrenin de öyle yapacağını 
ilmid ediyordu. Halbuki lsviçre 

bankasının altın mevcudu Ho
landa bankasından daha kuv· 
vetli olduğu halde lsviçre 

devluasyona karar verdiğinden 
hükümet te aynı yola girmeye 
karar verdi. 
memleketlerden 

Bunu, ecnebi 
ithal edilen 

maddelerin zaruri olarak fia
tının yükselmesi takibedecektir. 
Fakat haksız tereffülere mini 
olacak tedbirler alınacaktır. 

AMSTERDAMDA 
Amsterdam, 28 (Ö.R)-Flo

rinin ne nisbette düşürüleceği 
malum değildir. Bu nisbetin 

yüzde on olacağı zannediliyor. 
Holandada hükumetin kararı 

memnuniyetle karşılanmıştır. 
Amsterdam esham borsası· 

nın açılmasına karar verilmiştir. 
Lüksenburg, 28 ( Ö. R ) -

Fransız frangının devaluasyonu 
Lüksenburg frangı üzerine hiç 
tesir etmiyecektir. 

Roma 28 ( Ö.R ) - Bugün
den 1 Teşrini evvele kadar bü
tün borsaların kapanmasına ka· 
rar verilmiştir. Bu, muhtemel 
spekülasyon manevralarına 
karşı bir ihtiyat tedbiridir. 

Bükreş 28 ( Ô.R ) - Finans 
bakanı demiştir ki: Fransız -

lngiliz • Amerikan para anlaş• 
ması Romen parasına hiç tesir 

etmiyecek, bilakis Romen hari· 
ci ticaretine yeni imkanlar ve· 
recektir. 

Londra 28 ( Hususi ) -
"Mancbester Guardian ,, Fran· 
ıız hükümetinin hareketini tak· 
dir ederek diyor ki : 

Paris, 28 (Ö.R) - "lnfor· 
mation,, diyor ki: Hükumet 
frangın lngiliz lirası ve dolara, 
şimdi ele lsviçre frangı ve flori· 
ne karşı kıymetini tesbit eden 
bir anlaşma yoktur. Iktısat İş· 

!erine aklı eren hiçbir kimse 
yoktur ki bundan memnun ol· 
masın. 

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

Evvelki Fransız hükumetle· 
rinden hiçbirile bu kadar 
ahenk dahilinde görüşmek Ye 
müzakere etmek imkanı hasıl 
olmamıştı. Yapılan anlaşmanın 

yalnız mali değil, ayni zaman· 
da siyasi ve manevi neticeleri 
çok mühimdir. Zira üç demok
rasi bu sahalarda da birbirile 
anlaşmış oluyorlar. Böylece üç 
devlet arasındaki işbirliği bü· 
yük harptenberi misli sı:örül· 

memiş bir dereceyi bulmak· 
tadır. 

BULGARIST ANDA 
Sofya, 28 (Ö.R)-Finans ba· 

kanı Fransız frangının devalu· 
asyonunun Leva üzerine tesir 
etmiyeceğıni bildirmiştir. 

Paris, 28 ( Ö.R ) - Alınan 
haberlere göre Roma da ltal· 
yan liretini hizaya getirmeği 

red etmiyecektir. Romada söy· 
lendiğine göre, hükümetin ka· 
rarına intizaren, Paris sefiri 
Amerika için Fransız mali ma· 
hafilile temasa girmiştir. 

NELER OLACAK? 
Paris, 28 (Ö.R) - "Paris 

Soir" frangın kıymetinin düşü· 
rülmesinden çıkacak neticeleri 
iş ve sermaye bakımından ted· 
kik ediyor. iş bakımından dı· 

şarıya gelen maddeler daha 
pahalı)a malolacaktır. Hayat 
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Semiha olsa olsa bir erkek l;in ideal bir arkadaş 

olabilir. Onunla evlenilmez, yuva 
kurulmaz. Aşk ise, hiç yapılmaz. 

Semih ayağa kalkmıştı. Çeh· 
resini kaplıyan kızıl renkten 
fena halde müteessir olduğu 
anlaşılıyordu. Bu sırada yanla· 
rına gelen Nuşin, daha ilk ba
kışta vaziyeti kavramıştı. Gü
lümsiyerek konuştu: 
-Daha anlaşamadınız mı, dedi. 

Korkuyorum ki Semihanın aşkı 
sizin aranızı açacak. Yaramaz 
kızın kötülüğü buralara kadar 
gelebiliyor. 

Semih konuşulanları işitme· 
miş gibi devam etti: 

- Aptal değil mi? Zavallı 

kızlar hiç Lilmiyorlar ki erke· 

dan biraz daha fazla zekidir. 
Semiha h:ç düşünmiyordu ki 
ben kendisiyle amur yapmak, 
vücudunun güzelliklerinden is· 
!ifade için onunla konuşmı· 

yordum. Yine, şimdiye kadar 
hiçbir kadın anlıyamadı ki her 
erkek, konuştuğu insanla bir 
gayeye hizmet için konuşur. 

Ben Semihayı aldatmak ve 
vücudundan istifade etmek İs· 

!emiyordum. Bunu kat'iyyen 
düşiinmemiştim. 

Semiha olsa olsa bir erkek 
iı;in ideal bir arkadaş olabilir. 
Onun'a evlenilmez, aşk yapıl· 

Bütün paralar 
istikrar bulacak 

Brüksel 28 (Ö.R) - Maarif 
nazırı bir nutkunda Fransada 
para hakkında ittihaz edilen 
tedbirleri mevzuubahs ederek 
demiştir k: 
-Şu veya bu memleketin para 
siyasetini tayine esas olan şart· 
ları muhakeme etmek bize aid 
değildir. Biz sadece dünyada 
emteanın normal mübadelesine 
imkan vermek üzere bütün pa· 
raların istikrar bulacağını ümid 
ederiz. Kendi memleketimize 
gelince,Belçikanın Frangın istik· 
rarını temin eden siyasete sa· 
dık kalacağı bedihidir. 

konuşulmaz. Semiha, yer yü· 
zünde bir benzeri olmadığı için 
anlatılamıyan bir tiptir. 

Faraza ben bir gün Semiha 
ile ~vlensem ne olacak? Birle· 
şik arzularımızın yükselteceği 

yuvanın ne kadar esassız ola· 
cağını tahmin edebilir misiniz? 

Ben şahsan bir kriz, bir nö· 
bet gibi geliveren aşkı kabul 
edecek kadar zayıf mıyım? 
böyle olduğumu sanmıyorum. 

* •• 
- Size birini tanıtıyorum ba· 

ba .. Adı Semih beydir. Kendi· 
sini bir yıldanberi tanıyorum. 

Eminim ki aşıkım değildir. Ken· 
disiyle evlenmiye de niyetim 
yoktur. Şimdiye kadar elimi bi· 
le sıkmadığına göre fazla ileri 
bir arkadaşım da sayılmaz. Fa· 
kat kendisiyle konuşmaktan 
öyle zevkleniyorum ki ... 

Semih, bu garip prezante 
edilişten hiçbir şey anlamış de· 
ğildi. Semiha babasiyle ne ka· 
dar da tuhaf konuşuyordu. 

Tanınmı bir ihracat taciri olan 

YUNANiSTAN 
Trakyadan tohumluk 

bıığday alıyor 
Tekirdağ, 27 (A.A) - Yu

nanistandan gelen bir ziraat 
mühendisi Tekirdağ borsasiyle 

Çorlu havalisindeki çiftlik ve 
köylerden bin ton buğday satın 
almıştır. Bu buğdaylar Yuna· 
nistanın bazı köylerinde to· 
humluk olarak dağıtılacağı için 
seçme olarak ve lstanbul fia· 
tinden 60 para fazla fiatle top· 
lanmıştır. 

Tekirdağ, 27 ( A.A ) - Li
mandan 8 bin çuval kuşyemi 
yabancı Bandıralı vapurla sev· 
kedi imiştir. 

Nizameddin bey Semihin elini 
sıkıyordu : 

- Sizi aşağı yukarı, çehre· 
nizi görmeden bile gıyabınızda 
tanımıştım Semih bey.. Bizim 
yaramaz kız hemen hergün 
bahsedip duruyordu. Öyle değil 
mi Semiha ? 

- Hiç te değil.. Ben size 
Semih beyden ne zaman bah
settim ki. 

- Y ooo.. işte buna gele· 
mem.Babanı yalancı çıkarmakta 
ne mana var.. Hatta .. 

- Ayol bunları size soran 
mı var? Başka şeylerden bah· 
setsenize .. 

- Şimdi iş değişir.. Semih 
bey iyi poker oynarmış .• Necla, 
Semih bey, sen ve şu ihtiyar 
adam kare yapabilirler. Nasıl 
varmısınız ? 

- Hay hay efendim. Ben 
dünden hazırım. 

Kare faaliyete geçmişt bile. 
iyi bir tesadüf eseri, Semih 
iki defa sıra ile Rölans yap· 
mıştı. Daha ilk hamlede blöfe 

Bir dünya ekonomi konferansına 
tedricen yol açılacaktır 

Ruzvelt bir intılıabnt 11iimayışİ!uie 
Nevyork 28 ( Ö.R ~ - Dün· fından alınan ve bilahara Bel· 

yanın en büyük demokrasisi : 1 çika ile lsviçrenin de iltihakını 
Amerika, lngiltere ve Fransa kazanan tedbirlerin büyük bir 
tarafından yapılan para anlaş- muvaffakıyet teşkil ettiği ka· 
masına ve alınan tedbirlere bü- naatindedir. Paralar arasında 
tün gazeteler birinci sahifele- müvazenenin tahakkuk etme· 
rinde uzun makalelerle tasrih siyle dünya ekonomisi için yeni 
ediyorlar. bir hayat açılacaktır. 

Müstakil demokrat " Nev • " Daily Telegraph ,, gazete· 
York Timeıı " şunları yazıyor : sinin mütalaasınca bu üç ta• 
" Üç büyük devletin finans sa- raflı karar tarihte misli olmıyan 
basındaki görüş birliğini mem· bir şeydir. Bunun ilk neticesi 
nuniyetle karşılamak lazımdır. dünya ticaretinin istikrarı ola· 
Üç büyük demokrasi mes'ud cak ve alakadar üç milletten 
bir teşebbüsü iyi bir neticeye başkalarının da iştirak edeceği 
bağlamışlardır. Bunu yapmak· bir dünya ekonomi konferan· 

t aki sür'atleri de, demokrasi· sına tedricen yol açılacaktır. 
!erin hareketten aciz oldukları Liberal "Neos Chromele,, ga· 
hakkındaki iddiaları tekzib edi· zetesi de üç demokra&inin ka· 
yor. lngiliz ·Fransız - Amerika rardaki sür'atinden memnun 
iş birliği, diğer taraftan, da· görünmekte ve böylece dünya 
ha iyi bir nizama yol açmak· vaziyetinin istikrar kesbettiği 
t d mütalaasını ileri sürerek 1914 a ır." 

"Nev-York Herald,, gazete· de harba yol açan gerginliğin 
sine göre Fransa hükümetinin artık zail olduf;unu ümid eyle· 
frangı diğer paralarla ayni hi- m~ktedir. Bu gazeteye göre 
zaya getirmek kararı nihayet böylece en mühim karışıklık 
dayanılmaz bir şekil almak unsurlardan biri ortadan kalk· 
üzere olan bir vaziyete nihayet maktadır. 

vermiştir. Fransa isterlin lirası 

ile doların kıymetten düşürül· 
mesi ve Japon yeninin de ayni 
seviyeye indirilmesi yüzünden 
ticaretinde büyük zararlara 
uğramakta idi. Bu yüzden kay· 
bettiği para bir milyar 800 
milyon dolar tahmin edilebilir. 

INGILIZLER DE MEMNUN 
Londra 28 (Ö.R) - Gaze· 

teler para siyaseti sahasında, 
lngiltere, Amerika ve Fransa 
tarafından alınan müşterek ted· 
birleri umumiyeti itibariyle 
memnuniyetle karşılıyorlar. Mu· 
hafazakar "Daily Mail,,, Ame· 
rika, lngiltere ve Fransa tara· 

meyleden Semiha bu vaziyet 
karşısında sıkılır gibi olmuştu. 
Şu dakikada imkanını bulsa 
yerini bir başkasına terkede· 
cek ve odasına çıkıb ağlıya· 

caktı. Dayı zadesi imdadına 

yetişince yerini Şadana bırak· 

mak istedi. Buna ilkönce babası 
itiraz ediyordu. Semiha ısrar 

edince Semih, Semihanın yanla· 
rından ayrılmaması şartiyle buna 
razı oluyordu. Şimdi Semiha Nec 
la ile Semihin aralarındaki san· 
dalyede yerini almıştı. Derin 
bir süküaet içinde oyunu sey· 
re diyordu. 

Semiha gibi Necla da müte· 
madi blöflerle ortalığı kasıp 
kavuruyordu. Semih her halde 
onun blöfünü yakalıyacaktı. 

Nihayet Neclayı yere vurmanın 
zamanı gelmişti. Semihin elin· 
deki kağıt, ona taliin gülmeğe 
başladığını gösteriyordu. Hiç 
lüzum olmadığı halde bir kağıt 
değiştirdi. işte bu sırada kü· 
çük bir hadisecik oldu. Semiha 
koluna temas ettiği gibi aya• 

--ııc• •• 

Beşler konferansı 
Paris 28 ( Ö. R ) - Roma· 

dan gelen bir telgrafa göre 
ltalya hükümeti, Lokarno pak
tının yeni baştan yapılmasile 
meşgul olan Beşler konferansı· 
nı faaliyetle hazırlamağa hazır 
bulunuyormuş. Bu haber siyasi 
mahafilde hayretle karşılanmış· 
tır; zira Beşler konferansının 

hazırlanması meselesinde ltal· 
yanın hattı hareketini değiştir· 
mesi esasen beklenmiyordu. 
Buna rağmen bu haber Cenev· 
rede çok derin bir memnum· 
yetle karşılanmıştır. 

ğına da basıyordu. 
Acaba bu bir aldatış mıydı? 

Ne olursa olsun arada Semiha 
olmasa rest diyerek bütün 
mevcudunu verecek; fakat 

Neclanın elindeki kağıdı göre· 
cekti. Semihanın esrarlı bakışı 
üzerine bundan vazgeçerek pes 
demek mecburiyetinde kald•. 

Zaten onda ötedenberi yer· 
leşmiş bir kanaat vardı. Ka· 
dınla poker masasına oturula· 

mıyacağını hatta pokerler ka· 
dının hiçbir zaman bir araya 
gelemiyeceğini biliyordu. Po· 

keri ihmal edilmiyecek !<adar 
bildiği halde kadınlı poker 
masalarında daima maglüp olu• 
yordu. 

Teras'ta otururlarken Semih, 
Semihanın hafif bir işareti 
üzerine oradan ayrılmıştı.Seınib• 
başının fena halde ağrıdığııı• 

dan bahsediyordu. Semih: 
- istersen biraz bahçede 

dolaşalım, diyordu. 
- Bifmeılı -
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- işte ben de geldim .. Fakat 

.ltlonsinyor. Mademki bu kadar 
11tüsamaba buyuruyorsunuz; O 
balde müsaade eainiz de size 
yalnız bir küçük sual daha so· 
rayım, olmaz mı? 

- Hay, hay! Bir değil on 
sual sorunuz. Herşeyi sormağa 

kkınız vu 1 
Bı.ı defa ilıtiy:ar a.sker sarar

maktan kendisini menedemedil 
Acaba cellada mı teslimi nefset
lOİşti? Yoksa işkenceye mi 
sokıılacaktı. Mahaza hiç birfeyi 
belli etmemeğe çalışarak ıöze 

başladı: 
- lllons · yor, yalnız mı bu

yor ın.. Ve size açıkça 
herşeyi söyJiyebilir miyim. Di
ye soracaktım.. 

- Mösyö Paradayan lıerfeyi 
wyliyebiHr, ve ka inizi bofal
lırsıntz. Yalmz unmak bah
ama gelince: Siulea hiçbir 
şüphem yoktur. Bahusus mai
yetimde sizin gibi bir adama 
muadil o kadar cesur bir za
bıta da yoktur. Mahaza bakı
nız! 

Bu sözleri •öyJer, söyleme.z 
Mareşal ayağa kalktı. Girdik
leri kapının mukabilindeki 
kapıyı açtı, Pardayan, harbe 
ile müsellab ve iki ııra üzerine 
dizilmiş on iki silahdar gördü. 

ihtiyar asker başını salladı. 

Ve Damoyil de kapıyı kapa· 
dı. Badehü, aynı sükunetle di
ğer bir kapıyı açtı. Borası 
yatak odası idi. On beş kadar 
Jantiyom pürsilalı olarak du
ruyorlar ve hepsinin de kılıncı 
elinde idi. 

lht:yar asker bunları selam· 
lıyarak: 

- Akşamınız hayroJsun efen
diler, dedi. 

Jantiyom'lar saoıit ve gayri 
müteharrik bir halde idiler, ce· 
vab vermediler. 

Mareşal bu kapıyı da kapa
dığı için bu ikinci hayalde dera
kab kayboldu. Damoyil bu de
fa dördüncü kapıyı açmıştı. 
Ateşe müheyya altı arkebozco 
neferi göründü. Bunlarm arka
ınnda ateş emrini vermeğe ama
de bulunan Ortes duruyordu. 

Bu kapıyı da kapıyan Mare
şal yerine oturdu. 

Titremekten kendini alaını· 
yan Pardayan kendi kendine : 

- Tuzağa düştüm 1 Dedi. 
Fakat! Galiba zihninden bir 

fikir geçmiş olmalı da mareşal 
hasmının tebessüm ettiğini 
gördü. Ve onu korkacak zan· 
neden Damoyil bu tebenüm
den memnl•n olmadı. Kaşlannı 
çatarak : 

- Şimdi konuşalım! Azizim. 
Beni lıatletmeğe geliyordu

nuz değil mi? Dedi. 
- Hayır, monanyor, sızı 

katletmeğe değil karşı, karşıya 
bir mübareze ile öldürmeğe 
gelmiştim. 

Sizi yalnız bulacağımı zannet· 
ıniştim, hatta, uykuda olacağı
nızı ümid ediyordum; öyle 
olaydı uyandıracak ve 

n. 
i L 

menizi rica edecektim. 
O vakıt si.ze; " Moasinyor 

siz, mes'ud ve müsterih ola
rak yaşamak istiyeu; ve vücudla
nnı ortadan kaldırmak arzu 
ettiğiniz bazı zevatı müdlıiş bir 
suretde muazzab ediyorsunuz. 

Hayatınızda oldukça fenalık 
yaptınız. Binaenaleyh, arbk 
daha ziyadesini yapoıamak 
için size büyük bir hizmet et
mek arzu ediyorum. Kılıncınızı 
çekerek kendinizi müdafaa 
ediniz; zira, sizi öldürmeden 
buradan çıkmamağa azmeyle
dim" diyecektim. 

Mo sinyor, hatta, bu söz
lerimi yine söylemeğe ha
zırım bu üç kapıyı açı· 

nız. Mareşal Dük dü Damo· 
yil, Monsinyor Hanri dü 
Monmoransıo katledilmiye-
relı: Allahm inayeti ve kılıncı

mın sayesinde sureti meşruada 
öldüğüne birçok şahidler olsun. 

Mareşal hakikaten vahşi bir 
cenavar olmakla beraber cesa· 
rete de hürmeti vardı. 

Pardayan müstehzi ve sakin 
tavrı, bıyıklarını dimdik eden 
tebessümü Mareşalda derin bir 
tesir husule getirdi. Kılınç, 

harbe ve arkebozla müsellah 
adamlarla çevrilmiş olduğu 

halde, bu veçhile de cesurane 
söz söyliyen basınına takdir 
gözü ile bakmaktan kendini 
alamadJ: 

- Mösyö Pardayan, zanne· 
dersem sizi öldüreceğimi asli 
aklınıza getirmediniz. 

- Monsenyor, bu mümkün 
olamaz. Çünkü her halde sanat 
mübarezede size faikim, mak
sadım, 11izin takib ettiginiz 
fikir ve niyetin fasid, ve benim
kinin doğru olduğunu söylemek 
değildir. Zira her doğru fik· 
rin beheınl'ha1 galip geleceği 
iddiasında değilim. Fakat sa· 
nat mübarezede galebe en 
cüretkar olıma aittir. Dimek 
isterim. 

- Bitm!!di -
ıı•••••••••ı•ııııııııııııııııııııııııırııı 

Milletler cemiyeti 
Konseyi daimi azahkla

rında de§lflkllk 
Cenevre 28 ( A.A ) - Mil

letler cemiyeti aı;amblesi kon· 
seydeki gayri daioıi üç a:ı:alığa 
yenilerini tayin etmek üzere 
bugün toplamyor. Şimdiye ka· 
dar Danimarka, Arjantin ve 
Avusturya tarafından işg-al edil· 
mekte olan ü.ç azalığa Isveç, 
Yeni Zeland ve Bolivya nam· 
zeddirler. 

Tekzip ediyor ar 
Tokyo, 28 (Ö.R) - Hariciye 

ve bahriye nezaretleri Çin'e 
yeni deni:z takJiye kıt'atı gön· 
derildiği hakkında Nevyorktan 
verilen lıaberi tekzip ediyor
lar. Bu haber ]aponyanın ce· 
nup sahilleri açıklarında Japon 
filosunun manevralarından ga· 
lat olsa gerektir. 

A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 

daki kur.naş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kuma~larla, battaniye, §al ve yün çorapları, bu kerre 
Yeni açılan biri ci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
ınazasında satılmaktadır. Mezkiır fabrikanın metanet ve 
ıar:.fet itibarile herkesçe malum olan mamulitını muhterem 
ınüşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kOl'don No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifatura.cılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çar~ısı Asım Riz.a ve biraderleri 
Yeni manifaturactlarda Mimar Keoıalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

!Ei'll ASIR 

Altay galip 
lzmirspor, Altayın karşı
sında 3 - 2 mağluptur 
Güreş seçmeleri yapıldı - Altay şildi aldı 

Fakat bir penaltıdan istifade 
edemedi. 

Oyun bu suretle 2 • 3 Alta· 
yın galebesile neticelendi. Şildi 
kazanan Altaylıları tebrik ey
leriz. 

GÜREŞLER 
Pazar günü Demirspor ku· 

lübü kendi güreşçileri arasında 

Kız kaçırma 
Dördüncü Sultaniye mahalle

sinde Ali oğlu Halil ve Celal 
oğlu Hikmetin 14 yaşında 
Sabiha adında bir kızı kaçır
dıkları zabıtaya şikayet edilmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

······- 'J Açık teşekkür 
Beni bir mevti muhakkaktan 

kurtaran kıymetli doktor Nail, 
operatör doktor binbaşı Ihsan 
Nuri ve doktor Ali'ye ebedi 
minnet ve şükranlarım• sunarım. 

Baytar binbaşı 
Burhaneddin 

(1961) 
~CZ?"Z»W99>J2~~2!7.l 

~ H. a~sın Tan 

aahlle 7 

001 t r 

amal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü "rapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

r'.TZZ"/Z./'.77ZZ. / *'• 
Hususi muallim 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratıı: im: 

Pazar günü Şild şampiyona- 1 
sının final maçı Altay - I:ı:mir
spor takımları arasında yapıl
mıştır. Halk stadında bugün, 
geçen haftalara nazaran oldukça 
bir kalabalık vardı. Mustafa 
(Altınordu) nun hakemliği ka
bul etmemesi üzerine iki taraf 
maçtan evvel sah.ada anlaşarak 
Lütfü Cemal ( Demirspor ) u 
hakem olarak kabul ettiler. 

< 

seçme müsabakaları yapmış ve ~ 

Diş tabibi 

tihana hazırlanır. Şekercı Alı 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 

Saat 14,30 da maça başlan
dığı ı:aman talwn!an sabada 
şöyle gördük: 

Altay: Hilmi, Ali, Fuat, Hil
mi, Enver, Şükrü, Ali, llyas, 
Saim, Basri, Hakkı. 

lznıir.11por: lbrahim, Fethi, 
Zihni, Imıail, Nunılfalı, Etem, 
Yusuf, Mustafa, Rüştü, Ömer, 
Şeref. 

Altay tam takımile çıkmıştı. 
lzmirspor ise Adnanı oynatma
mak yüzünden muhacim hattı
nı isabetli yapamamışb. 

Ovun başladıil'ı zaman rüz
gat ve güneş lzmirsporun aley
hinde idi. Buna rağmen oyun 
seri ve güzel cereyan ediyordu. 
Karşılıklı hiicumların birinde 
Altay rakib müdafaanın hata
.sından istifade ederek Saimin 
ayaiından ilk golü yaptı.Daha 
üçüncü dakikada yapılan bu 
gol oyunun heyecamnı artırdı. 
Şimdi oyun daba gü:ı:e\ cere
yan etmeğe başlamışb. 

Bu sırada lzmirsporlular sık 
sık hücuma geçiyorlardı. Leh
lerine verilen penaltıyı bile ka
çırdılar. Beraberliği temin ede
cek ve oyun üzerinde mühim 
tesir yapacak olan bu fırsatı 

Zihni kaçırmıştır. 
Imıirspor daha stk ve teh

lükeli akınlar yapmakta devam 
etti. Ve nihayet Mustafanın 
sıkı bir şutunu kaleci bloka ede· 
mediği için arkadan yetişen 

Rüştü tarafından top ağlara 

takıldı ve vaziyet 1-1 berabere 
oldu. Bundan sonra netice de· 
ğişmedi ve devre bu suretle 
bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devre maalesef güriillü, 

patırdı ve idaresizlik içinde 
geçti. Oyun birkaç dakika İn· 
kıtaa uğradı. 

Oyun güzel g~çiyor ve en 
heyecanlı safhasına girmiş bulu· 
nuyordu ki Altay muhacimlerin· 
den Basri lsmirspor kalesi önün· 
de,iddiaya göre ofsayd vaziyetin· 
de topu kaparak gol yaptı. lı· 
mirsporlular buna itiraz ettiler. 
Bun n üzerine hakem kale ha• 
kemi ile yan hakemlerinin fi
kirlerine müracaat ettL Hakem 
neticede ilk kararında ısrar et· 
ti. Bunun üzerine yan hakem
leri vazifelerini terkettiler ve 
çekildiler. Yerlerine başka yan 
hakemleri geçti. 

Oyun, beş dakikalık bir in
kıta devresi geçirdikten sonra 
yeniden haşladı. Fakat bu 
ııefer hakem lzmir spordan 
lsmaili itiraz ettiği içio oynıı· 
dan çıkarmıştır. 

Bu vaziyet üzerine Altay 
bir müddet oyun ü:ı:erinde ha· 
kimiyet tesis ederek üçüncü 
bir gol daha yaptı. Ancak ban· 
dan sonradır ki lzmirspor son 
kuvvetini sarfederek oynama· 
ğa ve vaziyeti kurtarmak için 
enerji sarfına başladı. işte bu 
sırada bir gol kaydederek 3·2 
vaziyete getirdiler. Hatta bir 
aralık beraberlik golünü yapa· 
cak bir oyun gösterdiler. Fa· 
kat bu olmayınca Y nsuf Al· 
taya son bir gayretle clördüncü . . 

23 birinci teşrinde yapılacak 

güreş mıntaka birinciliklerine 
şıı güreşçileri seçmiştir. 

56 kiloda Yaşar, 61 de lb
rahim, 66 da Yusuf Mustafa, 
72 de Mustafa, 87 de lsınail, 

ağır ııiklette Karaahmed. 
Güreşlerde minder hakem· 

!iğini Demirspor'dan Nuri Ko· 
para1, Altaydan Hulusi, Gözte· 
peden güreş ajanı Safi Atak 
yapmışlardır. 

BiR KUPA MAÇI 
Altay - lzmirspor maçından 

evvel Altınyıldız • 9 Eyliıl ta· 
kımları karşılath. Oyunu Al
tınyıldız O· 2 kazanarak rakibi 
tarafından konulan kupayı aldı. 

' Borsa Haberleri 
, DUn Borsada 

Yapılan Satı 
~ 

zum 

ar 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukan 

1773 Jiro ve Şü. 9 19 
1098 u Kurumu 10 18 

639 K Kazım 10 50 16 
592 H Alyoti 10 50 20 
483 lnh:isar ida. 6 6 75 
463 Alyoti bi. 10 25 16 
360 M J Taranto 9 2-0 

262 Beşikçi Z M 9 15 50 
260 S Süleyınano 9 19 
252 S Gomel 9 19 
235 F Z Mehmet 5 75 7 
191 S Celardin 10 50 15 
147 D Arditi 13 50 15 25 
140 Manisa BKolO 50 15 50 

99 B Alazraki 9 50 19 
71 A R ÜzüoıcülO 13 
59 Vitel Ş 10 10 50 
51 P Paci 6 76 8 
49 T Debas 13 125 15 
52 J Mikridis 9 18 
34 Y 1 Tal.it 12 50 13 50 
32 H Alberti 19 19 
56 Ö L O SabrilO 25 11 50 

171 Ş Riza H 9 50 13 50 
20 Ş Z Galip 16 16 
18 Koo iUihadı 18 18 50 

6 C Alanyalı 12 12 
6 Neşet Ka. 14 14 

282 Albayrıık 8 875 19 
7902 Yekun 

163615 Eski yekun 
171517 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

984 T ile T 1 Sir. 6 50 14 50 
287 B Alauaki 10 625 10 625 
220 F Pakers 9 12 
160 H Şeşbef 11 13 50 
108 Ş Riza H 7 25 10 
52 M J Taranto 9 9 
30 S Süleymanoll 50 12 

1851 Yekun 
93098 Eaki yekun 
94949 Umumi yekun 

Zahire 
Çu Cinsi Fi at 

aşağı 

125 Buğday S SO 
152 Arpa 3 75 
10 Susam 14 
13 Burçak 4 375 

35718 ki. Yapag 47 

yukarı 

5 50 
3 75 

14 
4 375 

49 

El "' (Z.M) rumuzile müracaatları. . 
· • zr..ı:r..zzzZZAlli 

, Muayeneh.anesini 2 ıncı 

~ Heyler So. Hamam karşısın- ~ 
~ da 37 No. ya nakletmiştir. N 

~ Telefon: 3774 
4-26 (1924) ~. 

UUZZXZ"//7fdi7.T~.77.7 / L..alı'.rz.a 

• • Doktor - Operatör 

Arif . Yuıcu 

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku· 

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 
en büyüklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutuların en 
temizi, ucunı ve saf!'lamını te· 
darik edebilirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, ni$an 
kutularının muhtelif ve miıte
addit formalarını ancak yeni 
manifaturaalarda Esnaf ve 

Merkez Hastanesi Operatörü Ahali bankası civarıııda Sinırer 
Hasta'arıOJ pazardan başka dikiş makineleri salış ma· 

ğazası karşısında on beş 
her gün ikinci Beyler sokağı numarada Nafiz Mustafa kutu 
Müzayede salonu karşısında fabrikasından tedarik edebi-
78 ' numaralı muayenehane· lirsiniz. 
sinde kabul eder. Siparişler gerek memleket 

TELEFON: Muayenehane 3393 dahiline gerekııe harice derhal 
irsai edilir. Telefon : 2554 Evi 4042 

Dikkat : emleket dahiliade 
Ev adresi : Karantine köp- başka şubemiz yoktur. 

ı~:r:üd:P.:·:B:e:r:a:t:a:p:a:rt:ım::a:nı::N:o:•~5::~:mı:lllll!ıl!!::ı:ııııııır· .. mlı:.;~1~3 (1971) 

1 -· •• 
Oğretrnenlerin nazarı dikkatine 

YAVUZ KiTAP EVi sahibi Fahri Kitapçı bu sene Dev· 
!et matbaası kitaplarının da satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak siparifleri en müsaid tutlarla ve son sür'atle 
göndermeğe amadedir. Dk, orta ve Lise kitaplarının yegane 
deposudur. Adres: Yavuz kitap evi 

No. 56 Kemeraltı 
ı ... mıaımaıı:ııımmı:ms.ı:ı:ım; ..... .Z.ıiııılliııııimml .... ..,.; ...... 

RAtıYDLARln ŞAHESERİ ~ 
SAHiBiNiN SESi Sa • 

ış yerı: 

ARTHUR VETTER 
SAMAN iSKELESi 12 

•• 
Oğretmenlerin nazarı dikkatine 

Ahmet Etiman Kitap Evj : Müşterilerinin değerli ilgilerine 
dayanarak lzmire yaraş2cak şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakan'ığının okul I;;. 
tapları ile diğer bütün ki· tap!arın lzmir deposudur. 

Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çe,itleri L ! 

okul kitapları gib; iskontolu fiatlaria sablmaktadır. Kitaplı.: 
tamamen gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderi ir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 
:::: •·.:ı::::;:ııı:ıım::ııı--ı::ıı:ııı--ı::zıa--cıııımı--ııa:::=c ı# 
Marıisa 

ninden: 
Vilayeti Daimi Encüm ~-

1 - Kırkağaç - Akhisar ~osHıııa taş ve kum nakliyesi ışı 

2959 lira 79 lmruş:uk keo.;ıfraınesi üzer;nden 22-10 936 Per,e be 
günü Eaat on btıçuğa kadar müddetle açık eksiltmeye ko 111-
muştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname ve sair enak paı ııız 
olarak nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 221 lir 98 kuruştur. 
4 - ihalesi, tayin olunan vakıtta Manisa vilayeti ı'ı.-mi e 'Ü-

cakbr. 535 (1967 



• 

Sahife a 

eu~~zln kendi kabahatinızdır,-zıra dtşıerinızt 
• 
~hmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 
~undan daha kolay bir şey yoktur, zora bu 

jllıtiyııet temin edecek bir PERLOOENT en • 
Jyi diş macunu vardır •• 

-·-· ~·'* ~ ~,,,.;;. .il•'1.fı· f·d'if---- ,&,. ~"" 
~11.U -re "" "'-t 4u oilı.c. <kL°J"""""'- iaAll ....;ı._....,. .\. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
!erini kullanınız . Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 

Daim on 

Daim on 
No. 3399 

Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 
velespit, motosiklet, otomobiller için imal edilmiştir.Gözlerin 
kamaşmaması kazaya meydan verilmemesi hususunda ziyayı 
yükseltir, alçaltır, uzaklaştırır ve yakınlaştırır. Üç pillidir 
hem pille hem dinamo ile yanar, tavsiye ederi2.. 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Ödemişli 

~~ 
lzmir vilayeti baytar direktörlüğün

den: 
Burnava Ziraat mektebinde açılacak ehli hayvan sergısıne, 

birinci teşrinin birinci gününden itibaren baytar direktörlüğünde 
hayvan kayıt muamelesine başlanacak ve 16 sına kadar devam 
edecektir. Fazla malumat almak istiyenlerin baytar direktörlü-
ğüne başvurmaları rica olunur. 587 (1970) 

Nafıa vekaletinden : 
Amme hizmeti ifa eden imtiyazlı elektrik, su ve lıavagazı 

şirketinin halktan yaptıkları tahsilata mukabil verdikleri mak
buzlarla abonelere ibraz olunan faturalara yapıştırılan pul be
dellerin in, damga kanunu mucibince makbuzu veya faturayı 

imza edenler tarafından tesviyesi ve binaenaleyh halkın bu gibi 
pul paraları vermemesi İcab edeceği görülen lüzum üzerine ilan 
olunur. 490 (1966) 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Satış Lira 
491 Buca aşağı mahalle Belediye C. 65 eski 63 taj No. lu arsa 48 
492 Buca aşağı mahalle Belediye C. 62 taj No. lu arsa 50 
499 Darağa ç Hücum sokak 13 taj No. lu arsa 85,50 
Sll Karataş Enveriye S. 93/15 kapu No. lu arsa 30 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layil;ile talip 

çıkmadığından 21-9-936 tarib:nden it ibaren on gün uzatılmıştı r. 

ihalesi 1-10·936 Perşembe günü saat 16 dadır. Alıcı ların Milli 
Emlak müdüriyetine mürac~ a t l arı. 600 (1963) 

lzmir Kadas ro müdürlüğünden: 
Güzelyalı ma ha llesind e Faik bey sokağında 2 kapı ve tajlı 

arsa Kosta ki Yorda ıı oğlundan kalmadı r. Bu arsanın sağ tara· 
fında 1 kapı ve 7 taj S3)' 11ı lbrah;m [temin ve sol tarafında 7 
kapı 4 No. tajlı yine lbrahim Etemin evleri arasında bulunan 
bu arsa hazine adına kayıt edi lmiştir. 

Bu arsa· ile alakadar bulunan kimselerin ilan tarihinden itiba
ren iki ay müddetle ellerindeki vesaikle birlikte Saçmacıhamam 
sokağında 20 sayılı binada kadastro komisyonuna müracaatla ne 
gibi hakları varsa bildirmeleri ilan o'unur 598 {1969) 

TEMi A~llPC 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

1 • f • ; ı . o; I , , '."' ' •• '• 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerin!: ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Manisa Vilayeti 
ninden: 

•• encume-

1 - Alaşehir· Kula yolunun 4 + 262. 4 + 474, S + 412, 
S + 838, 7 + 160 ve 10 + 480 inci kilometrelerinde 
altı aded köprü tamiratı 8437 lira 58 kuruşluk keşifna
mesi üzerinden 22/10/936 Perşembe günü saat 11 e 
kadar müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid keşifname ve şartname vesair evrak parasız 
olarak Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Eksiltmeye gir
mek iç:n Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası 
~östermek şarttır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 63'l lira 82 kuruştur. 
4 - ihalesi tayin olunan vakıtta Manisa Vilayeti Daimi 

Encümeni önünde yapılacaktır. 
594 (1968) 

211 EylQI O!aS& 

R A o ·y OL 1 N 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Ft.A.. ı >'Y'"C>L...I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi R adyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAÇ 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Bllyük Salebçioğlu hanı karşısında 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Satış Lira 
497 Buca Mecidiye C. 1 taj No. lu kahvehane 60 
498 Buca Türkoğlu S. 4 " " Dükkan 50 
500 Darağaç Mızraklı S. 40 taj No. lu Ev 175 
505 Karataş Salhane duygu sokağında 47 taj No. lu ev 65 
506 " " Selamet S. 9 eski 11 taj No. lu ev 100 
507 Güzelyalı üç kuyular 72 taj No. lu ev 40 
510 Karataş Salhane Enveriye 111 taj No. lu dükkan 25 
212 Göztepe mısırlı C. 379 taj No. lu dükkan 30 
514 Karataş Halil Rifat paşa C. 268 taj No, lu dükkan 60 
515 Güzelyalı Güneş S. 14 taj No. lu ev 150 
516 Kahramanlar Sepetçi S. 52 taj No. lu ev 120 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddı layıkile talip 7U· 

bur etmediğinden 24 • 9 • 936 tarihinden itibaren on gün müd
detle uzatılmıştır. ihalesi S - 10 • 936 Pazartesi günü saat 16 da
dır. Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 

599 ( 1962 ) 

Müzik öğretmen okulu direktör
lüğünden: 

1 - 1936 - 1937 öğretim yılı ba~ında okulumuza bağlı olarak 
açılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Teori, 
Şan ve Orkestra enstrümanları gruplarına talebe alınacaktır. 

2 - Konservatuvar gündüzlüktür. Yatılı değildir. istekliler 
bir kabul sınavına tabidir. Tahsil için senelik bir ücret verilir. 

Paris fakültesinden diplomalı 3 - istekliler, 5 Teşrinievvel 1936 Pazartesi gününe kadar 
Diş tablplerl okul direktörlüğüne başvurmalıdırlar. Bu müracaatte aşağıda iste· 

Adres • Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat· 

~ baası yanında. 
Numara: 23 

~ Telefon : 3434 
~ (229) 
r/////////7/),rt7J.///J7L./..LZTLZ2!J 

Doktor operatör 

Ceva~ Alpso~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 ., ______ .• 

M nilen vesikaların birlikte getirilmesi lazımdır. 
uzaHer Eroğul a) Bir bal tercümesi ( kendi el yazısiyle) 

Kemal Çetindağ b) Nüfus hüviyet cüzdanı 
c) Sıhhat raporu 

Hastalarını her gün sabah ı · · b ] · · t h · • d) Küçük yaşta bulunan ar ıçın e eveyn erının a rırı mu· 
saat dokuzdan baş!ıyarak vafakati 
Beyler - Numan zade S. 21 4 _ Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en aşağı 18 ve kız 
numralı muayenehanelerinde talebenin 16 dır. 
kabul ederler. S _ Konservatuvar kabul sınavları 6/Teşrinievvel/1936 Salı 

Telefon : 3921 günü müzik öğre men okulunda s3at 9 da başlıyacaktır. 
Cuma ve salı 8 den 10 a 6 _ Fazla tafsilat almak isteyenler okul direktörlüğüne müra· 

==k~a:d=-a~r~m-=e~m~~~e~k~et:h:a:s~ta:n:e:s:in:d:e::::_~ca~a~t_:;ed~e~b~i~li~rl!er~.=====..;~~-:20- 1-_:~"- .!..~6 ( 1960) 

iz mir 
Kapların 

T. Adedi Nevi 
3S9 1 S 

80 
201 

4 
1 
1 

Kolı 

l.ağ 
s 

gümrüğünden : ithalat 
Eşyanın cinsi 

Markası 

J N 

CM 
PCM 
PCM 

No. 
1-6999 

328738-41 
329186 
32926'1 

Kıymeti 

Lira 
363 
102 
250 

60 
50 

Sil.deli 
Kilo g . 
86 500 

40 
329 

59 
68 500 

Satış günü 

30-9-936 
çarş:ımba 

Yünlü pamuklu pelüş "• 70 
kadar sun'i yünü havi pa· 
muklu pelüş 

n "'-' Oto dı ş last iği 

§ :_. Oto dı ş lastiği 
°' o Oto iç lastiği 

~' ' Kullanılmış demir kasa elek· 
217 1 S H D 40 340 g, ~ trik tertibatını havi 

°' 293 1 S A H 5450 100 53 500 Oto kornası 12 adet 
Yukarıda yazılı eşya 30 • 9 - 936 ve 2-10-936 günlerinde ve saat 14 te açık arttırma suretile 

dahile satılamadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilann olunur. 15-29 388(1899) 



29 EylOI 1936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 eylülde 

gelip beş birinci teşrine 

kadar Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yükünü tahl iyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
ten için yük alacaktır. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 
kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLAND motörü 29 Ey

lülde bekl~nmekte olup Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Daııtzig, Gdynia, Gö
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

V ASALAND motörü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 
Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

Eylülde gelip Malta, Marsilya 
ve Cezair için yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia için yük 
alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta roesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylül

de gelip Haml:ıurg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

TINOS vapuru 25 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

KYPHlSSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük
alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburl!", Bremen 
limanları için yük alacaktır. ..... 

Ainerican Export Liııes 
Nevyork 

EXAMINER vapuru 26 ey
lülde doğru Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston İçin yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Baston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Baston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

Sefer müddeti : 
Bire - Baston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün • 

··~ ,. 
Den Norske Middelhavslinje 

BANDEROS vapuru Halen 
limanımızda olup Havre, Diep
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alacı.ktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 

YENi ASIR -=== -, ........... --------------------.. 
HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

~----------------=--a..------~ 
Akciğeri olmıyan her hay ' 

vanı öldüren keskin Filitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaşı, benzin, 

alkol, hernevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 

Bahar çiçeği Kolonyası 
Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler sokağı köşesi 

Lüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı kokuculuk üzerine ciddi 

yürüyen bir müessese olmuş, kokuculuk alemini şa:;ırtmış 
bulunmaktadır. Hilaleczanesini, eczacı Kemal Kamili işin·----===---cm... alacaktır. Armement H.Schuldt Hambcrg 
deki ciddiyeti, kolonyalarını lzmirlilere sorunuz. 

Ek • Sivilce, erzem ın genlik, yeni 
ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

S• • 1 Sinir növbetleri 
ınıro sinir agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P l 1 Eski ve yeni 
u m o öksürüklerde, 

her nevi gögüs agrılarında 
katiyetle şifa verir her ec· 
zanede bulacaksınız. 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmirde Karataş Şevkiye so
kağında 6 sayılı evde oturan 
Muharrem oğlu Nail tarafından 
aynı adreste oturan karısı Dil
ber aleyhine açtığı boşanma da
vasına mütedair olan dava ar

zuhal sureti ile davetiye vara
kası müddeialeyhin meçhuliye
tine binaen bila tebliğ iade 
edilmiş olduğundan keyfiyetin 

ilanen tebliğine ve tahkikatın 
14/10 936 Çarşamba saat ona 
talikine karar verilmiş ve bu 
baptaki arzuhal suretiyle dave
tiye varakası mahkeme divan
hanesine asılmış olduğundan 
ınüildeialeyhin tayin olunan gün 
ve saatte mahkemede bizzat 

hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı ittihaz edi
leceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

DUBURG vapuru halen li
manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor 

•• 020 •• 

Khedivial ·Mail Line 
ABOUKIR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve lsken
deriye için yükliyecektir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, , 
Bratislava, Vienııe, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

--••eıtOI• 
Johnston Varen 'Line Ltd 

Liverpul 
KENMORE vapuru 27 ey

lülde Burgaz, Varna, Kkstence 
Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 

~-::>e>

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Z•e & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler Üzerinde Kemal Kamil adını 

görmelisini~z~. ;:ı::ı;::rzz:::::::=:::l!Z:SE:::::J:?Z~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların rlökülmesine ve kepeklımmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanc!erle ıtriyat mağazala-

rında bulunur. 

Olivier Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 eylüle ka

dar Londra ve Hull içın yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge· 
!ip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru ]Q tes
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G'as
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve s ·var se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 

~ahlfe 9 

•~mir Beledlyeslnden : 
Cinsi Mıktarı Tutarı 

adet lira 
2,5 santim çıralı 
tahta 400 380 
2 santim çıralı 

tahta 300 231 
ispit 4000 800 
Parmak 7000 630 
Alt kolana 150 135 
Tim on 300 270 
Takoz 400 40 
Travers 200 60 
Travers 200 60 
Üst kotana 400 160 
Kapak ağacı 150 75 
Başlık kara 
ağaçtan 150 157 50 

2998 50 
Yukarıda cins ve miktarile 

muhammen bedeli yazılı mal
zeme fırır.lanmış kayın ağacın
dan çrı tlal; sız ve budaksız ola
rak başkiitip'ikteki şartname 
veçhile 2-10-936 Cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. lştirak için 
225 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte eı?cümene gelinir. 
15-19-23-29 390 (1898) 

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

ı 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir . NECiB SADIK 

DAMLAPINAR 

SEl.1A.!IET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

M.DEPO 

S. Ferit 

Eczanesi 

• 




