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Uluslar·Konseyi Bugün Toplanamadı 
Niçin Bu Kadar 1 
Uyduruyorlar? Buğday Suistimali 1 

25 Kişinin ifadeleri Alındı - C.H.F. 1 

·Kongresi Şubatta Toplanacak 

Uluslar Konseyi 
Dünkü T olantısında Sıkı dostluk batlan ile kay

~ olan Türk - Elen ulus
larlmn birbirlerini eyiden eyiye 
tanımalan gerektir. Bu tanıt
•anua dostluktan beklenen va
ntlar için değerli olacatı bes
l>ellidir. Biz Elen dostlanmızm 
İç durumuna, &zel soravlanna 
kantmaktan çekinmekle bera
ber bu durumu yakından gö
zctlem:..,in asığh olacağına ina
nırız. vyl~ce dostlanmızın da 
bizim hangi yol üzerinde yürü
düğümüzü, iç durumumuzun ne 
kadar sağlam, ne kadar güçlü 
olduğunu bilmelerini isteriz. 
Böyl' karşılıklı bilgilere daya
nan, özel varbklan bilerek 
~aynaşan dostluklar sürprizlerle 
arşılaşmaktan kurtulurlar. 
İşkillcnemcz ki, dostluk ant· 

a-,nıa!arı yalnız görüş ve anla
kış birliğini kurmakla lcaJmaz. 

ununla birlikte geniş bir ça
~Şma ortakhtına yol açmak 
&ster. UJuslann her dostluktan 
en çok bekledikleri vargı bu
dur. 

Bilmeyiz neden, Elen gazete
leri, bu tamşma soravım yanlış 
h&r yoldan yürütüyorlar.Dostlu
tTuzu bir görenek işi saymıya
ra . ona ıerçek deier vermek is
~cywıııce önce kiminle dost ol-

llPmuzu düşünürüz. Biz elen 
ar1'adqlanmızclan,bizi okurları
~a, oldujıunuzdan üstün de .. 
'-:rde tanıtmalannı istemeyiz. 

urk devriminin yapılarından 
veya bufÜD]il durumundan söza
Çarken doğruyu söylesinler ye
te!'· Yoksa Türkiyede devri
lllın ne kadar sarsılmaz bir 
Yarlık olduğu apaçık görillerken 
11.YJurma yazılarla "Ttirk dev
nnıclleri bu durumun sanıJa
h8iından korkuyorlar" dpnek 
enı fiilünç olmakbr, hem de 

bu tanışma ve uzlaşma soravına 
aylan bir yol tutmakbr. Hele 
bu yazılan ya.zan "Proiya" gibi 
1~~ "resmi" bir gazete oluna, 
lltçın sakbyahm, dostlanmızın f Ö~erindeki bozukluktan 
k uıkulanma;a başlanz. Bu ar-
~. Londra duyumcusunun 

tclyazı11nda neler yazmamış? 
~otantod .. , Paraguvayda olup 
b~teıılerden b6yle yazılsa adam 
Yine gtiler. Çünkü dünya bu
'rn o kadar kiiı;ülmOştür ki 
11 uılann birbirlerinin durumun
~ll bu derece yabancı kalma-

n bir duyum eksiği olmakla 
kalmaz. Bunda bir dilep ko
~~unu bulmak o'aganlaşır.lşte 

lZim Er~· dostlanmızdan bek
lenıediğ= ı . şey de budur. 
r~ devrimi çelikten bir ~·
edır. Yer yüzünde onu deVJl'e• 
b~k güc yoktur. Bunu blyle 
ilnıeiidir. Acunun en ileri 

T
devrimini yapmakla 6~en 

ürk, Atattlrk'tln belgile!ine 
canı ile bqı ile bağhchr. Elen 
'~eteıeri bizim iç durumumuz 
•çın duyumlanmak istiyorlarsa 
londraya kadar uzanmak ge• 
reJanez. Dostlanmıza tııkcmizİD 
~~~ yö!'i açakbr. Buraya gelir, 
~ eyıce tanıyabılirler. Pro-
1Ya •rkaclqtan, l>izi El• 
ut-.. oldapmuz ıib tanıta 
nz.ı.r bekleriz. Ancak ı•ete
leria blyle olj(UD flrllleri, ya-
.... JU Kiditleridir ki yurtla-

' 

latanbul 16 (Huni) - Zi-
raat bankasındaki 8-tday yol- - - ,. -
suzluğunu tahkik eden komis
yon 25 kitinin mes'uliyet.ini 
meydana koymuştur. Bu suis
timalde ilitikleri olan kimseler 
ile bazı memurlann yazı ile ifa
deleri alınmışbr. lstanbul silo
aundaki buğday miktarlannda 
mühim eksikliklerin çıkbğı söy
leniyor. 

Ankara 16 (A.A) - Halk 
Fırkasının umumi kongresinin 
Şubatta toplanacağı söyleniyor. 

Hukuk Mezunları için •• 
Ankara, 16 (Hususi) - Adli

ye bakanlığının Hukuk me\UD
Janm himaye için proje hazır
lanması dütiinüliiyor. - Aulrnrcı Ziraat Baııkaai 

İran Dış işleri Bakanının 
İzababnı Dinlemiştir 

CENEVRE, 15 (A.A)-Din
kli açık cet.eaiade ah.lu b
rumu komeyi lran-lrak ihtiWı 
hakkında Irak mlmeuilinin ve 
bu aababki ceı.e.inde de lran 
dıf itleri bakUıDm izabatmı 
dinlemiftir. 
Bandın Nara Sovyet murah

huı, Bay Litviııof Sovyet Rus-
yanan ihtilifm d~ v~ ~i~araf 

1 

bir surette halledilaieıım ıste· 
mekten başka bir arzusu olma
dıjuu açık~ söylemiş ve bay 

1 
Eden bu mesele ha1'kıuda La· 
hay adalet divanının fikrinin 
aorulmastDJ telkin etmittir. 

Bqkan h#y Tevfik Rüştü 
Aru her iki tarafı da raportör 
bay Aloiai ile temasta bulun-

lran dış b<ılıauı .A"a:uıli Jlaıı 

maya davet eylemiştir. Bu hu
sustaki raporun yakında kon
seye verileceği llmit olunmak· 
tadır. 

-
1 Bir Harp Tehlikesi Atla~. • Halıc~I'!. K~~~ için 
Fransa -Almanya Arasın akif>ikenfı Ankara da Bir Komisyon Toplamyeı 
M l 1 U K d H il d•ı • k l.tanbal 16 ( HUAfl ) - Tirit llUallp korumak için Allka· ese e er • urumun a a e 1 ece ra'cla bir ~omilr topluapjı alyleniyor. Halalana--dlfanp 

· , ucu aevki • ffalalanıpma yabana ilkeler laahlarDe 
CENEVRE-15 (A.A) - Bu- kıaa bir celıe aktebnit ve cel- pnu p.termiftir. Binaenaleyh rekabet ıçin laahC:dlk iflerinde almao verıılleriia tle 

ıiin öğleden aonra bay Aloiai· seyi Sar işine tahsis etmiftir. Sarhlann Hitlerci oJnn veya iadirileceli WldlilJut. 
nin batkanlığında toplanan iç· Konsey bay Avenolan inti- olmama Almanya leh nde rey •••••••••••••••••••••llııl 
ler komitesi Sar halkının ver- hap neticesi hakkındaki re!llllf vermeleri yatanı bir vazife T efrikalanmız 
diji rey neticesi olarak Sar'ın izahatiai dinledikten sonra üç- olarak kabul edilmektedir. 
Almanyaya geçıuai lizımıel- ler komitesini toplanbya da- Almenp Ne Diyor? 
diji fikrindedir. Vakia bu bu- Yete karar vermiftir. Komite Cenevre ıs ( A.A) - Aloi-

ıi komisyonu bu ıabahki top
lantı.adan IODra Sana Almaa
yaya d&nmeaini prensip itiba

Sarda ~ 00,le 1ıeıecatı1ı oldu 
susta bir karar Yerilmeai kon- koDHJe bir rapor verecektir. 
aeye ait bulunmak\& ile de iç- Y•le•I Bir vulle 
ler komitesi kon•ytt Sar • ..._ Ceaenecleki resmi Franaız 
lalne baih bitin ••elılır ma•aftl plebiait neticesini atl
haklanda Yereceil raporda ha kanla karplalblfbr. Her ne 
mesele bakkmdald kendi ta- kadar umumiyetle atatukoaun 
riai de bildirecektir. mahafuua için .erilecek rey• 

Ulu ... r K••rlnde lerin daha çok olacajı tahmia 
Cenevre, 15 (A.A) - la eclilmif wle Sar intihabatı ne• 

... bah ulUllar kurumu k...e,i ticelerinia Bitler rejimi tara-
•••••••••••••••••••••••••n••••••••• •••n fmclan I08 Uıd Jd içbnle Al• 
nmızm ylbek ualuma an• maayada ,.,...... olu pleW-. 
ola bir dostlui• wpilme b,- ....... aelloeleriae tebMll 
uklanm yerecek, - Od .tOll emelde .w-.. Ml&lirilmelde-
..._ aoyHIYe lkoaomik U,.. -·-___ _.___._ .- -ciB Wr,.& • ,s.r üaiııi ,...._. dt 
~~ 1-L!- aliiıt ... ftzlyet iltr 
olarak be6rteceııuu-. keadİIİllİD ulu Alman oldu· 

•• ,,.keti Bt.ısln. 

riyle tasvip etmiftir. 
Tellllke K•~• 

Londra 15 ( A.A ) - laıi
liz ıazeteleri Sar seçimi neti
cesini feralahk duyarak yazı
yorlar. Ve Almuya hiaMilir 
eberiyet k•u••nı ola,da Ya• 
Jiyetia De ................ 

yorlar. 
Gazeteler bant için ciddi 

bir tehlikenin artık atlablmat 
oldaF.u yazmakta hep bera
benlirler. 

B•r Fl•nllenln •izleri 
Paria ıs ( A.A ) - ffayu 

hildiriyor : 
Bafbakaa bay Flaaden reyi 

im haklmacla ta beyanatta 
bulunmllflur : 

- Fraua reyilmın icnuwıla 
aatlqmalarm tamımile tatbik 
eclilmit ohaaemclu dolayı çok 
memmdar. 

Reyitm a.ticeleriai bbal 
etmemek lüçbir Fraa•ma ak· 
hndaa pçma. Fraa ile Al
muya anmulalri dlkali me-

leleler ........ 1mrum. 1•.r• 
w..uıecektir. p,... ile Sar 
arumda Wr ....._. rejimi ....... _,_~·=.......... ,.....,. 

- SMa s""' MllJI• - ' 
- ••,_ 11...-11111 .... ,un .. 
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Babllac 

Ca~nsluk Haıabm 
r Marthe'ın Hebralan 

-81-

Umutlarımı Yeis Dakikaları Takip 
Etmiş Bulunuyordu 

. -·. 
Von Krohn da hiddetli ve 

meraklı görünüyordu. Onu o 
kadar eyi tanımııtım ki çehre
sinden içini okuyabilirdim. Mu
hakkak ki fena buyum alDUf 
olmah idi. Alman büyük elçisi 
Prens Vorı Ratibor ile uzun 
ıüren görüşmelerden sonra 
Baron Almanvanm İspanya 
ile münasebetlerinin kesilmek 
üzere olduğunu, bir İspanyol 
vapurunun Alman denizaltı 

ıemilerinden biri tarafından 
bahnlmlf olması buna sebebi
yet verdiiini anlattı. Bu defa 
l.p.ınyol kıraliyetinin sabn tü
kenmişti. 

Nihayet adamakıllı kızmış
lardı. İspanyanın müttefikler 
lehine harbe girmeleri bile 
muhtemeldi. Alman elçiliğin

de pasaportlar hazırdı. Sefa
ret memurları dakikadan daki
kaya hareket emrini bekliyor
lardı. 

Baron hikAyesini bitirince 
sordum: 

- Ya ben bu iıte ne ola
cağım? 

Baron acı acı bana baktı. 
Beni kaybedeceğini dü~nü
yordu. 

- Siz burada kalacak, beni 
iıtihllf edeceksiniz. Portekiz 
yolu ilt: adınıza gelecek parayı 
alacak .... bize duyumlanm da 
Portekiz yolu ile vereceksiniz. 
Hareketimden önce size daha 
bazı talimat vereeeğim. 

Bırakıyordum söylesin. Du
daklarımda memnuniyetimi bil
diren bir tebeastim Tardı. 

Bu da Baroaua itimadına 

kuvvet vermişti. Hakikatta ben 
onun emniyetini kazanmak için 
değil içimdeki sevinci ifade 
için tebessüm etmiştim. Alman
lar Madridi terkedince Baro
nun kasasmdaki vesika.lann da 
değeri kalmıyacaktı. Zira bu 
vesikalar Almanlann İspanyol 
topraklarındaki casusluklanna, 
Alman deniz altı gemilerinin 
lspanyol sahilerinde ne suretle 
iqe edildiklerine mütealliktir. 

Bu takdirde yardıma ihtiyaç 
kalmıyacakb. İspanya Alman
yaya harp ilin etmekle dost 

bir memleket olacaktı. Artık 
bu dost memlokette ne huzu
ruma ne de buradan duyumlar 
toplamaldajuna ihtiyaç kalmı
yacaktı. 

Von Krohn ilive etti: 
- Size itimadım vardır 

Marthe.. AJmanyadaki şefle-

rim de bu emniyeti biliyorlar. 
lcabederse onların da hakkın
daki itimadı paylqmalannı 
temin edeceğim. 

Siz burada Alman casusluk 
teşkili.tının şefi olacaksınız. 
Harp bitince Berlinde bir kra
liçe gibi karşılanacaksımz. 

Heyhatl Almanya ispanyaya 
tarziye vermekle m~sele ka
panch. Madritteki Almanlar yer
lerinde kaldılar. Baron Von 
Krohn da onlarla birlikte •.. 

Tam minaıı ile bir iskoçya 
dUJu almıt hulunuyordum. 
Omitlerimi yeiıler takip etıniı 
bulunuyordu. Zira hayal inki
ıanna uiram'f buhmuyordum. 

- Soraa va1 -

... •·•·• 4• 
Sarbrukta Büyük Fener 

Alaylan Yapıldı 
··-·-·· Naziler F ransızlan Tehdit 

Ediyorlar - Evlerinden Kovulanlar 
Sarbnak 16 (A.A) - Havas 

ajammdan: 
Reyiim komisyonu ingiliz 

askerlerinin muhafazası albnda 
bulunan rey puslalarını hami
len dün buradan Cenevreye 
hareket etmiılerdir. Bu ina 
kadar ötede beride pek büyük 
ehemmiyeti haiz olmıyan .bazı 
hadiseler vukubulmu1tur. Ez
cümle Alman cephesi üyeleri 
sosyal demokrat fırka merke-

zını ku,atmı~lar ve içeriye 
girmiye teşebbüs etmiflerdir. 
Hükumet çarpıtmalara mani 
olmak için burasını kapattır

mıştır. 

Hitlerciler bir çok evlere gir
miılerdir. Bazı yerlerde zabıta 
memurları üniformalı nazilere 
hemen yerlerini terketmişlerdir. 
Akşam üzeri naziler tarafından 
yapılacak miting ile pek büyük 
bir kalabahğın iştirak ettiği 
fener alayı esnasında her türlü 
hadise ihtimaline ka11ı ln
ıiHz ve İtalyan asker -
leri Sarbruk merkt-zinde top
f anmııhr. HilkGmet komü
nist cephesinin toDlanblannı 

yasak etmit- yalnız Alman cep
hesindekilere ızın vermiıtir. 
Dün bitün evler donanmış 
muzikalar çallDIDlf şenlikler 
yapılmııtır. Her an sokaklar
dan allaı sesleri yükselmi~tir. 
Reis bay Knokı co,kunluj'ua 
kendiliğinden hafiflem~sini bek
lemiye ve ulualar arası ukeri 
kuvvetlerine ancak feYkalide 
ahval ltal'fl.llnda müracaat et
miye karar vermiıtir. 

Tehditler Batlamıt 
PARİS, 16 (A.A) - Eko 

Dö Parinin Sarburuk muha
biri, Sarın bir çok yerlerinde 
Fransızların Naziler tarafından 
tehdit edildiklerini ve biikiimet 
komisyonuna müracaat mecbu
riyetinde kaJdıklanm yazıyor. 
Sennecle evlerinden ko"YUlan 15 
ki,i mektep binasına sıımlDlf • 
lardır. -Beledlyenln Çiçek 

tldanları 
Belediye riyuetince verilen 

bir karar iizerine l(ep8 HDe 
olduğu gi.bi bu aea.- de bele
diye çiçek fic:lulıiı~ halka 
ucuz çiçek fidaDı .. bfması 
allkadarlara bildlrilmit Ye •· ............... 

....... 17 Kanunusani ıea• 

Tehdide Mi Başladılar? 
Alman Gazetelerinin Dili Değişti 

Son Neticeyi Nasıl Karşılıyorlar? 

Bir Harp -·-
Tehlikesi Atlatıldı 

- Baştarnıt Blllrcı sallllede -
uydurmak için yakında ticari 
göriifmeler başlıyacakbr. a.: 
kanlıklar arası komisyonu muh-
temel hicret meselesini ince
den inceye tetkik etmiştir. 
Esasen ben Alman hükumeti-

Berlin 16 (A.A)-Corespon
dance diplomatik, Sar plebisiti
sinden bahseden yazısında 
SarWarın onaltı senedenberi 
yabancılar tarafından San Al
manyadan ayırmak için yapılan 
ve son aylarda tekrar edilen 
teşebbüslere nihayet vermiş 
olduklarını yazmaktadır. Aynl
ma taraftarları yabancı efkin 
amumıyesinin bir kısmım kendi 
noktai nazarlarına yaklaştırmı
ya muvaffak olmQflardır. 

Plebisitin neticesi Alman 
noktai nazarına hak ver
miftir. Eğer Fransa Sar m~
selesinin tasfiyesi için kendisi-
ne müteaddit defalar yapılmış 
olan teklifi kabul etmit olsaydı 
intibabatta uğramış olduğu si· 
yasi muvaffakıyetsizhğin önüne 
geçmiş olurdu. Almış olduğu 
reyler Fransamn Renin sol sa-
hilinde bir daha bu gibi tec
rübeleri tekrar etmemesi için 
bir ihtardır.Sar plebist komitesi 
komisyonunun plebisiti hadise-
siz ve tedbirlere nihayet ver- Bay Lm1'll 
mek suretiyle idare etmesi ulus- reyiaın neticesinin tatbikine 
lar kurumu için bir muvaffa- yani Sar havza11nın Almanyaya 
kıyettir. ilhak.ine dair bugün Uluslar 

Macarlar Memnun kurumu konseyine vereceği 
Budapeşte, 16 {A.A) - Baş tin necip tesanüt hislerinin 

'/ekil bay Gömbat Macar tel- zaferi telikkt emekt4Klir. m: 
graf Ajansı muhabirine qaclaki j'er taraftu Sar maelesininin 
beyanatta bulunllRlfbır: halli milletlerin zaruri olaiı 

Macaristan Sar plebisitinin ulaımalamıa mui olu eagel-
neticesini samimi bir kıvançla )eri kalömaktachr. Fr•nunm 
selimlar. Bu sevinç çok bü- bu meselede gaal:ermif olcluju 
yüktür. Çünkil Macaristan bu itidal miistakbel .ti7uet man-
neticeyi adaletin ve bir mille- zumesiain tekimüli bahtında 
timal birkaç r.n içinde ltal· bütün Avrupa için hayırlı bir 
yanın şimalia e lriin bir nok-
tada toplanacaklardır. lngiliz surette halle4ilmiş olmasını 
kıtaatı birkaç haftaya kadar inkiri gayri kabil bir muvaf-
Sardan aynlacaktır. fakıyet olarak kaydedilebilir. 

Cenevre, 16 (A.A)-Sar üçler Dlnllf Tarihi 
komitesi dün1di toplantısında Cenevre, 16 ( A.A ) - Ulus· ........ 

Balkan Konseyi 
••-•-•nz 

Dün Akşam Cenevrede Toplandı 
Y evtiç Toplantida Bulundu 

1 1 -·-.·. 

CENFVRE, 16 (H.R)- Zugoılavya bqbakanı bay yevtiç bu-
. gün Cenevrcde bekleniyordu. Ballwı koaseyinin bu akpmki top
lanbsına iıtirak edecektir. Cenevrede Balkan konseyi bugün Yu
nan dıı iıleri bakanı bay Maksimoaun baıkanlıiı altında top
landı. Bugün Cenevreye varan Yuğoslav başbakanı bu toplanbda 
bulundu. · . ......... . 
Somali de 
Bir Komiserlik 

idaresi Kuruldu 
Roma, 15 (A.A) - Yeni 

Çin elçisi bugün krala... iti

matnamesini takdim etm.fitif. 
Yeni Bir K..a .... Hk 

luresı 
Roma, 15 (A~ - Na

zırlar meclisi .tarki Afrika-
daki Eritre ile ltalyan IO· 

maliaini• 7ikMk bir k••i
•rlik itlarea altı.. koyan 
"'°jeyi tas.ip etmiftir. 

1 

lar kurumu konseyinin Sarın 
AJmanyaya avdeti tarihini bu
gün veya yarın tesbit etmesi 
muhtemeldir. 

Sarda bulunan İtalyan - Fran
su - Alman mütehassısları ih
raporun metnini karıılaıtırmış· 
tır. Büyiik devletlerin mümes
silleri ve bu arada bay Laval 
bu münasebetle her halde be
yanatta bulunacaktır. 

lngUlz Gazatalerlnln 
Mutaleaları 

LONDRA, 16 (A.A) - Eve
ning Standard gazetesi diyorkiı 

Sar reyiamı Avrupa bakı
mından eyi bir netice teşkil 
eder. Ve Hitlerin Fransaya ait 
sözlerini mevzuu bahsile ayni 
gazete ıu mütaleayı yürütüyor; 

Hiç bir ifade bundan daha 
iyi karşılanamaz. Ve hiç bir 
teY Anupanın müstakbel hu
zuru için bundan daha emniyet 
verici bir ufuk açmağa yardım 
edemez. 

Heryonun Slizlerl 
LİYON 16 (A.A) - Sar göç

menlerine ait itlere bakan na
zırlar komisyonuna başkanlık 
eden bay Hcryo reyia1J1 neti
cesinin odaya atacağı mesele
lerin her kesten önce ugJar 
kurumuna teallük edeceğini ve 
buna dair ulualar kurumu kon
ıe,U.ce alıaacak tedbirlerin 
Frauız malıamlaruun amimt 
yudunlanna her halde mazhar 
olacağım möYlemİftir. 
Komünist Ve ac..yallet 

Gazeteler 
SARBRUK \6 ( A.A ) -

Sosyaliat ve komlDİlt pzete
leri dilndenberi neşriyatı tatil 
etmiflerdir. 

nin azlıklar hukukuna riayet 
etmeyi bildiğini göstereceğine 
eminim. Yine eminım ki Fraı:ı
sızların çok büyük ekseriyeti 
Fransız - Aln:tan münasebetle
rinin gittikçe eyileşetek Avru-
pa barışında bir iş beraberli
ğine varmasını istemekte ve 
çok defa hayal inkisanna ui
nyan Fransız efkin sözlerden 
1.iyade fiiliyata ehemmiyet ver
mektedir. 

Avusturyalllar da 
Memnundurlar 

Viyana, 15 (A.A)-Avusturya 
mahafili Sar reyiam neticesinin 
barışı kuvvetlendirmeye uygun 
olduiunu telakki ederek bun
dan sevinç duymaktadır. 

Avusturya hükumeti başında 
bulananlar bunun memleket 
içinde duyurur bir akis yapa
cağını sanmakta ve esasen 
bayle bir akis olursa hüküme
tin bunu kuvvetle bastırabile
cek bir vaziyette olduğun• 
skylemektedir. 

Avusturya bükômetinin du
ru,u reyiam neticesinden dolayı 
hiç bir değifildik gösterıniye-
cektir. Fakat Sar meseleaİllİll 
halledilmesinin Alman - A vaa
"turya ihtilifuun hallini dolayı
sile çabaklaşhracaifı zannedil
mektedir. 

Flanden Ve Laval 
Loadra, 16 {A.A) - Bay 

Flanden ve bay Laval 31 SOll 

kiııuada Loııdraya ıelecekl• 
ve orada lngiliz hankalarıylı 
görüteceklerdir. Bu görütme· 
leria mevzuu genit olacak ve 
1-2 ıubat tarihlııde yapıla
caktır. 

1 ........ 

lngiliz Amıralı ' 
Sofyayı Ziyaret Etti 
Kral Ve Kraliçe lngiliz Zabitleri 
Şerefine Bir Ziyafet Verdiler 

SOFYA, t6 (A.A) - Bir kaç vermiş ve bu ziyafette Sofya 
glin.denberi V unada bulunan garnizonu erkim harbiyesinin 
Londoa ismindeki lngiliz kru- yüksek zabitleri hazır bulun• 
vazörünün suvariıi Via amiral muılardır. lngiliz zabitleri ye-
Turn ile yaveri mülizım Dav- mekten- sonra kralın emri iize-
nay resmi bir ziyaret yapmak rine kendilerine tahsis edilen 
üzere Sefyaya gelmişlerdir. hususi yataklı vagonla Vamaya 

Diiıı sabah Inıiliz donan- hareke~ etmiılerdir. 
b•tı . h ·-. -mam .ıa ı en arbiye nezare- Kr d• f K 

tinde ıeneral ZJateffi ziyaret e 1 ODSİye a-
etmişler ve sonra kral ve bat- zanan Numaralar 
baba uy Gorsiyef tarafuulan 
kabal edilmitlerdir. Saat 14 de 
kral ve kraliçe lnıiliz donan-

ması zabitleri ıefefine bir zi:r-
fet vermiflerdir, Ziyafette preu 
Sirtlle ile prenMı Eudozle baı 
vekil bay Gorgiyef, harbiye 
aann l>ay Zlatef, lllfİliz mu
Jalıatrtzan bay Elofour hazır 
bulun-..lardır. 

Gea- de ı~w,. 

Kahire, 16 (A.A) - Mısırlll 
kredi Fonsiye yüzde üç faizi 
"Ye ikramiyeli tahvillerin 15 -1· 
1935 tarihli kefidesinden ati
deki numaralar kazanılmıştır: 

1885 tarihli tahvillerdd 
281,920 numaralı tahvil 50, .. 
frank, 1003 tarihli tah'Yillerdell 
469,30'1 nuaaralı tahvil so,• 
frank, 1911 tarıı.Ji tahviller ... 
9S,1J9 auma.rall Wwil 100,• 



r.J" E Y1l-rı t~ 
•AT.TAL GAZI 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

-ao-

1-lerif Yuvarlandı Yere .. iki Kızı Birden Zaptetmeğe Çalışan 
ikinci Haydut ta Cehennemi Boyldı .. Caferin Elinden 

İriyarı Bizans harmanyalı 
adam meydana çıkıverdi. 

Taran: 
İtte boydan boya meyda çı

kıverdi. Yüzüne eyi bak Cafer. 
Cafer bir adım attı, öteki bir 

adım geriledi .. 
Cafer, T3ranın yamna döndü. 
- Ve ben bu yüzü habrh

)'orum gibi.. Bu meymenetsiz 
ıuratı nc:rcde gördüm, nerede 
2ördüm'? 

Dur bakayım, işte tekrar .. 
Ve mütemadi tehlikeler için

de yaşadığı için gayet çabuk 
İşleyen kafasında çok uzaklara 
ait hatıralar resmigeçit yap
mağa bafladılar. 

İlk gençlik çağı, üç arka-
da~iyle Malatyadan hareket ... 
f Jk b6yük sefer.. Bizans suları 
önüne geliı .. Evleri harap bir 
köy.. Küy deniz kenannda .. 

Köyde 1>ir teliş var. Çığlık 
var, feryatlar geliyor bir evden, 
Cafer bu acı feryatların gel
diği eve koşuyor. Evin harap 
bir bahçesi var .. Bahçenin et
rafı ~tle çevrilmiş.. Cafer çiti 
atlıyor kulübenin karıısına 
0nıuzlıyarak clahyor içeri .. 

ZırhJar i~inde üç adam 
odanın ortasında , kötele
rin de çırpımp duran bir koca 
karıyı .. Bir ihtiyarı ve üç genç 
kızı zaptemeie çahflyorlar. 

Koca kan ivaz ivaz bajın
Yor, ihtiyar adam gCSzleri fır
lamıı soluyor .. Genç kızlar çır
Plnıyorlar. 

Cafer birdenbire koca karı
nın hoiazmı sıkmak iatiyen iz
baadudu kafuına iniyor p
liiai. 

Herif yuwarlancb yere... iki 
loaı birden zaptetmeie ç•hpa 
ikinci haydut ta celıinaemi boy-
1.cL. Caferin elinden. 

- Sıra, lçibıcü kızı yere 
Yabrarak zorla öpmeje çalışan 
en İriyan herife geldi. Herifin 
iistWe çelik 6rgüJü bir göm
kk Yar, yüz& açık .. 

Caferin içeri girdiğini fark
etıaemiftir. ilk Bnce, arkadq
lanndan sonunCUS1111un cehen-
nemi boylarken çıkardıiı fer
Yat onu ikaz etti, kızı bırakıp 
dikildi Caferin karşısında .. 
Gözıöze bakışıyorlar., Herif 

Caf erin kıyefctinden, Türk ol-

dıaiıuıu anladı. Bizau fivaile 
Türkçe konUfuyonlu .. 

- DelikanJı, çekil yolumdan 
ben Türklerin en müthişini de
v~ren adamım!. 

Cafer, basıyor kahkahayı: 
Benden daha mütbit TGrk 

l oktur, diyor ve Bizanslının su
r:ıbna aıkecliyor tokadı .• 

Kavga bqladı, Caferin han-
çerini aöbünden ycdj. 

Çelik örpla ılmlqi, Cafe
ıia ~riılMRHAf' ... YJ!• 
lılcL.. Yuvarlandı Biamh yere. 

Sonra, &ece kurtanlan ıenç 
kızlar.. Onlar da ilç kişi.. Ca
fer ve arkadqları da üç.. Bi
zanam karşısmda Ay ıtıj'ı.. 

hk qlu tanıdığı ~ün bu ol.;. 
muştu Caferin ... 

Cafer, bütün bu çok uzak 
zamanlara ait babralan bir an 
içinde tekrar yqamıftı. Ve 
timdi itte karşısında dnran 
ve Taranı bu kadar heyecana 
düşüren adam o idi. 

Uzak zamanlarda gökaünden 
yaralayıp yere yıktığı herif .. 

Bu "o,. idi ... 

Kaçırmağa uğraştığı bir kızı 
Caferin pençesine bırakan Bi
zanslı ... 

Evet, timdi karşılarında sap
san yüzü ile dikilmit duran Bi
zans barmanyalı adam "o" idi. 

Taran: 
- Cafer: 
- Tamdım dedi. 
Taran: 
- Bu herifin ismini biliyor 

musun, dedi Cafer, bu herif 

kimdir bilir misin? 
f ımini bilmem yalmz bildiğim 

bir fey vana, bundan çok za
man evvel, benden mükemmel 
hir den aldıplır. 

Taran dlflinceliydi. Taran 
çok mDhim bir it yapmağa ka
rar vermitti .. 

Bu esnada karıı tarafta du
ranlar, halifenin misafirleriyle 
halifenin yamna yeni giren Bi-
zanah terdimanı arasında bir 
teylerin geçmİf, bir ıeylerin 
ıeçecek olduğunu anlar gibi 
idiler. 

Taran iki adım attı, elini 
uzattı ve: 

- Bu kartımızda duran, tit· 
riyen, sararan herif, T eodostur 
diye haykırdi. 

Cafer, bu haykınşın bir aksi 
sadaıı fibi: 

- Teodo. mu? Dedi .. 
Taran: 
- EYet Teodos .. frenin sa· 

bık haua kumandam.. Kutlu 
HüseyİllİD kahkaha katili.. 

- Sorıu Voı -

T rugutludaC.H.FKong
resi Alikalı Oldu 

Bayan Zekiye Şevkinin Hitabesi 
13 İkinci Kiaun Pazar günü ne Bayan Atiye, Bay Cevdet 

fırkamı%1D kaza kongresi top- Öktem, Bay T alit Ôzku, bay 
landı.Bu kongrede vilayet idare ~ Lenger~ Bay Huu 
laeyeti Reisi latanbul aaylavı SeYki, Ba~ ~edim! Bay Ştikrl 
bay Ziyaettin Karaımunal ve 2rd~n aeçİIDIİflerdi.r. .. . 

11.11_! L... üf t.:.i L N Viliyet kongreaı mumeuil· 
•Wlllye .,., m e ..,.. uay e· likl • Ba C d Ôk 
dim N . ._ ___ .__ ak enne y ev et tem, 

~zmı ve ~ IUl)'DI anu Bayan Zekii:,.1!:8n, Bay Ha-
hay Sait bulundular. aan Şevki Bay Şlkri 
Kon~reye bitin kiylenlea Erden, Bay Talat a9Çilmitler-

ıeJen mibneuiller ve tehrin dir. idare laeyeti aralannda 
kıymetli halk milmeuilleri ifti- Bay Cevdet Öktemi reialiie 
rak eylemittir. İttirak edenle- ~miflenlir. Y eai idare heye: 
rin arumda sayın bayuılanmı- tine • auvaffalu1etler temenm 
zm fazla miktarda INl•ın•uı edenz. • ........ .. 

konıreye fimdiye kadar oldu- Susuzluğa Karşı 
tundan çok batka bir parlak-
lık venüttir. lsmetpqa Bulvannda 

Konpeyi kaza idare heyeti Oturanlann Dilekleri 
reisi bay Cevdet Ôktem iclare Evleri lsmetpap bulvamada 
eylemif ve okuclup W-. laey- h.Junaa olmdanmızclaa alclıiı· 

LB&.11- •• ma ıaekhlplanla amulak der· 
.ti icraat ....,.. -- •mıın elinden fik'yet e&JiJor. Bara· 
•• mllmailler tarafmdu alrek- deki burp1ar ve kuJUlar ka· 
li alkıflarla onayla--.hr. patıllalfbl. Kuyumcular çarp· 

Koapemizde iliz alan kıy- ama kadar ıetirilmit olan V uir 
metli bayanlarıamdan Zekiye auyunun ı..etpafa bulnrma 
Huan Şevki Biran çok kıy- kadar aetirilmesi kat'ı bir za-

nıret o.im~. Bu suyu aabn 
metli bir söylev aöylemit, ka- alan 1'1r çok kimseler bunu 
mu verilen . aiyual ı.akkm bek610rlar. Belediyenin .... iti 
ehemmiyetini izall •tmit allat- -........ıım dileyorlar. 
Jammıbr. Kongl'emiria bu aeae 811bre lhnç EllUml~ek 
aldı;I kararlar aruıncla ıeaç- Memleketi-izi• ihtiyacmdan 
lik içtimai hareketlerinin çok arbk olmadıja halde ilıraç 
kıymet kabeden tehrimizde edilea ~ mikdan laer ,.ı 
bir halkevi açılDY1mna Ye bu artmakta oW.padan çiftlik 
"--"--ı· için -refli l>iu••n ya· •• taer _. UJftll " ada· 
JlalA•" r lardaa =:;•• kut ı:tbrel•• pılmuı vardır ki : Bu karar ıWa 1 ...... ..._. p· 
mcmleketimWn batla .._.. ta- .,..,,,,,._. yuak • ...... 
ra&adu çek ıe~ bqalaa- vekiller lle1e•• kaıaıfatb· 
_......... ..._,. " ke,fiyet YilAyete 
~ yapalu -... ~yeti- İt~. 

Tahsildarlara -....... 
Adi Makbuzlarla Para 

Verilemez 
Bazı tahsildarların bazı Yİ

liyetlerde adi makbuzla para 
tahsil ettikleri Maliye bakanh
ğınca haber alınmış ve defter
darlığa bir tamım gönderil
miştir: Bu tamimde deniliyor ki: 

Tahsildarların adi makbuzla 
para tahsil ederek mal san
dıklarına yatırmadıkları tak
dirde bu hareketleri zimmet 
suçu teıkil edip etmiyeceii 
muhtelif yerler defterdarhkla
nndan sorulmakta ve bu yolda 
para tahsil eden tahıildarlar 

bulunduğu geçen muhabereler· 
den anlaşılmaktadır. 

Tahsili emval kanununun se
kizinci maddesi adi makbuzla 
ahnan paralann vergi borcuna 
mahsup edilemiyeceği kat'i su
rette tasrih etmiı olduğundan 
bu tekilde hareket' zimmet 
suçu sayılmamaktadır. 

M&kellet ve hazine huku
kunun muhafazası için ekseri
yetle köylerde vuk ... gelen bu 
halin kanunun hükümleri k6y
ltilere iyice anlablmak suretile 
önüne reçmek kilidir. 

Matbu Ye "' ühürlü olmıyan 
makbuzlar mukabilinde verile
cek paranın vergilere malıaup 
edilmiyerek tekrar tahsili Ji
zmıgeleceğinin muhtarlar va
aatuile bir kez daha halka 
bildirilmesi Jizımclır. 

Yanlış eşriyatle 
Mücadele Edilecektir 
Avrupada ve Avrupa harici 

memleketlerde huauai evler 
tart{mclan çıkarılan bir takım 
rehperlerde Türkiye hakkında 
lehte ve aleyhte baza aqriyat 
yapıldıiı ıirillmlftiir. 

içeri itler bak•nhpdan vi
liyete ıelen bir ••mimde ba 
fibi rehperlerde çıkan derme 
ptma yanlıf malümata mani 
olmak için Çahfllmaia baflan
dıiı ve bu neıriyatm müspet 
bir bale ıctirilmai için Türki
ye laaklanda kili malUm&bn 
toplanarak bitin nqriyat ev
lcriDe g6aderilecc;i bilcliriJ.. 
miftiı. 

Bu defa Zurihte Tines neı· 
riyat m tarafından çakanlmak
ta olaa Orta ve Şark Avrupua 
rehperi adam laflyaa nh
pere konmak kere Tirkiyeye 
dair .... ......t huırlan

maktamr. Esenle ya&m 1ç 
•Jfahk yer aynlmfbr. 

Bu esere firecek elaa tz.i. 
n aİd iç aayfa JUIDID Ye 
miteacldid resimlerin lauırlan
muma hatlanmıfbr. 

B. Hüsameddin 
Dün Tekrar Tevkif 

Olundu 
Emllld milliye memurlann

dan iken hay s~ Rizad.an 
rtıpet almakla mm• olarak 
yakalanan Ye tevkif edilea ••· 

lauebe bat ·-:n':ı.!--· muamellt mem ltay 
Teriik ve db:t;.:uru hay 
H&aameclclin içindi 
alltutildikte td)dkata de•am 
olunmaktadır. 

BuaJardan enelce teyldf 
eclilmit oldutu halele WWaara 
wbat lnralalu-.,. aemuru 
MJ Hlllulettia ı... w,alann 
11lmeeewab aMkacl1r .W•p 
laaklnwla deWI bulu ....... 
d&a m&atutildllrçe t9krU te•· 
kif edilmiftir. 

Soyadlannı 
Tescil Ettirenler -·-·-·· Diin nüfusta yeni soyadı 1 ballesinde 7 numarada lsa oğ

alanlann isimlerini apgıya ya- Ju Naci Dinir,114 numaralı Po-
1.ıyoruz : lis Mehmet Ali Dalga, gümrük 

Mısırlı caddesinde 96 numa- muhafaza hasap memuru Basri 
rada İhsan Akkürgin, Kuruçay Dilçik, tüfenkçi ustası A.Süley-
mahallesinde Ramazan Abink, man Dirman, llkbahar sokağın· 
Kuruçay mahallesi Demir Ak- da 34 numarada M. Ali Direr, 
aay, itfaiye ıöförü Muhsin Ate- Karııyakada donanmacı ma-
fİn, Abdülezel paşa sokağında hallesinde İbrahim Doian Alp 
29 numarada Reşat Aydoslu, Orhaniye mahallesinde Ulu-
Hüınü Alp Alfin, Abdullah yol sokağ11ıda 254 numarada 
efendi mahallesinde 8 numara- Osman Demirbaf, Hapishane
da Mehmet oğlu Mehmet Ank- de gardiyan Fehmi yanmda 
soy, Bornovada ffacıyaran ma· Abd 11 b Di vl Bel di 
ballesinde 25 numarada Stiley- u a nog u, e ye 
man Faik Anatoprak, Karşı- varidat memuru Nuri Destek, 

ka 6 Askeri hastane hesap memuru yakada Muaavat so Ljı nu-
marada Tevfik Ain, Orhaniye Behçet Duraman, Devlet de-
mahalleıi Murtaı.a aokapda miryollan Halkapınar fabrika-
14 numarada Hiiaeyin Anlan- aında Fuat Dinçsay, Deiirmen 
cık, ialıisar fabrikuıncla yaprak daiı Selimiye mahallesinde 
tiitün ustam Ahmet Sabri A.- İbrahim bey caddesinde 10 nu 
cenu, Cedit m•halJesinde marada Muzaffer Dündar ölken, 
Uz.un imanı aokapcla 22 Karataş orta mektebinde müs
numarada Huan Apak, 
ikinci mülizim Cevat Akgtiney, bhdem Mehmet Dtm:rel, Dev· 

Ç li let demiryallarmda f fletme 
gedikli Abdullah Ayclar, iğ Memuru Ali Doğanlar, Sel-
kiiyünde Hüaeyin oğlu Necip 
Bucak, Ballıkuyu D'llhallesinde vili Mescit Dere sokağın-
34 numarada İbrahim Bağçeci- da 65 - 67 numarada Tahsin 
Jer Tepecikte Aru çılcmazında Düzdar, Gilndoğduda cenan 
24 'numarada Mustafa oğlu Ali sokaj'ında 25 numarada Abclür-
Bulpr birinci Karantina mek- rahman Derman, Bocada yu-
tupçu ;okuıunda F eyziye ao- kan mahallede çiçek aokaiın-
kağında 15 numarada H.Hüsnü da 7 numarada S&leyman Düıç-
Parlas, fbrahim Bolol, lkiçeı- Türk, Glen tütün kumpuında 
melikte Huta sokaiında 60 Tevfik Duma,Kanliçalt hanında 
numarada Mihriye Batak, ikinci sigortacı A. Besim Döver, T e
Mahmut mahalleainde Beyler lefon ıirketinde başkomiser 
sokapcla 24 numarada M.Ce- lbrahim Dümer, vali Kizımpqa 
mil Biçer, Memduhiye mahalle- caddesinde Senpolikarp kilisesi 
sinde uncu zade caddesinde yanında Sadettin dilbilgen, 2 nci 
63 numarada Osman Çevrik, Süleymaniye mahallesinde 47 
ıandıkcılarda Sabri yanında numarada H. Galip Dorlay, 
Sabri Çetingöz, birinci Sulta- Mısırlı caddesbc.c iki yüz 
niye mahalleainde Ambar 
soka;;,. 14 numarada Fatma elli numarada lfaıan, Der-

a• me, Glen t6t&n kumpanya-
~U:m;.!;.IWI ~== ımda Hamdi Dillger, Karpyaka 
oiJu, JCartayaka Sopkkuyuda F ahrettin pqa caclclesinde 170 
Ada sokaiında 28 numarada numarada Abdullah Dadularb, 
MU1tafa lıa.an Cakur, K&rflya- AbclaUah efendi mahallesinde 
ka Aydoidu aobpda 39 nu- Mehmet oj'lu Abdullah Deair
maracla Meluaed izzet Çiçek, sıkan, Kahramanlarda Mehmet 
Geri tlHID firketinde Zeynel Dlkmeciler, Aruta içinde 300 
Çika, Alaancakta Akdeniz .,.. numarada İbrahim Nuri Dirik
ka;mda 47 numarada Slley- man, Aydaa demiryollanncla tef· 
man Çaletk••, Glatepecle Mı- tiş memuri CeW Efe, Ziraat 
mlı caddesiacle 256 numarada Banka11ncla Mehmet Erbil, Kar
Multafa otlu Faik Can, Ke- tıyakac:la maliye mcmurlaruadu 
meralb cddeainde 411 numara- Klmil Ejilmezer, Kartıyakada 
da Htlaeyin Cahid Çaldıran, Oamanzade 15 numarada o .. 
Karantinada 18 numarada man Nuri Erpner, BayrakL 
lfmtafa Çalımlrend, 41namara- iatuyonunda memur Cnat 
da hekçi Mimi Çetin 0,e, Eçkla, belediye harita tubain
Kutarcı aobjmu 471 nama· de Seyfi Ergi, bujday deposu 
rlcla Ramuuı Çark, Kemer memurlanadan Ali ~. maa
caddeaiade 4! numarada S. Sa- rif memurlanadan M.S.m Enaa, 
lim Çetintlrk, Çam cb"biade220 Kartıyakacla Terakki •kak 17 
numarada Melmıet Çıp, kur- nwnarada T ahaia Erikten, 2nci 
fUD)u 10kajuMla 49 aumarada SüJeymaniye Ruhibaba aob· 
1amaiJ Hakla Çapar, Tuzcu ao- tında 10 numarada Şemaecldia 
kapda 46 numarada Yusuf Elbir, Alsucakta Şerafe«ldia 
Çilli, Kızılçulluda makasçı Ali aokaiıncla 1 numarada llelmet 
Çatmakq, ICartayalıada Hen- Ali Enes, Glztepe tramYaJ 
dm •kit-la 5 ........... uddemade 924 ..-.ratla Ek
Hla& Çeil, Devlet demir- l'UI Ermek, Abchdlah efeacli 
yollaımda 1-ll Hakkı Çimli mahallesinde 34 numarada Riis
Aluacak tramvay cadduinde tem Erır~men. polis memur-
456 aumuada hwalıim Faik lanndan lbrahim Hakkı Evre
ÇaJmoilu, ziraat M. Klmm noa, BornoYa Mazıalanda De
Çileclem, Aydın demiryollanada mir Unndemir, devlet demir
müuelNaci Cemil, Ç&dri, Ay· yollannda İbrahim otlu H6ae-
dm demirJeUarmda HIMyia yin Upz, lzmir deniz kuman
oj'la J.mail Çlnt, Remzi Çajfl, danhtı levuım miidür Tekili 
BornoYa ikiaci kart Ömer M- Aziz Nu, emniyette 168 llah-
bjmda 3 numarada Sami mut Gilmeı., 2 inci Sultaniye 
Çe.lebi,Müatelakemmefti hudo- mahallesinde 36 numarada Et-
IDcla laqpyyt M. Sun Çiatay, ref Gö:ıez, Kız liaeıi anbar 
kiplk zal>it Ali Çatak kat. te- memuru Mutafa T alit Güneşer 
pecik Bozkurt 10ka;mda 18 llçibacll noter muavini Ali Raif 
numarada Ali Çetn., bwaci Giayer, Kız lisesi idare me-
Amiye ..ı.aıı..u.de Gladoi- muru G&ktlrk, Mısırlı caclclesi 
.ı. ........... 32 -...ıa llemif .,. ookak 18 numarada 

~~ w..ır; ~ ~:. ...... lıihı ldria Belii 
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~ ~nderiye~tod~s~~~~~~~s~N~e_D~i~or.K~~b~~h~·~~d~~k~~n 
Bu Ruhaninin Sözleri Türk Tezin·n Ne Kadar ~uvvet i Olduğunu talimatnameyiaynenvermiyebaşladık 

İtiraftır - Yunan Gazeteleri Meletyosun Sözleri i asJ ~(arşEladılar? - s - .. 
ANKARA t5 ( A.A ) - dikleri elbiseleri mi giyiyorlar- ması lazımzelir. Esf.a gazetesi, bu mukadde- Madde 28 - Bir ders yı-

rü muallimlerle danışarak mu
allimler arasından seçer. Mual
limlerden mümeyyiz bulunmaz
sa, dışardan mümeyyiz alınır. 

Dışarıdan çağrılacak mümey
yizlerin tayini maarif müdürü 
tarafından tasdik edilır. Dışa
rıdan mümeyyiz çağınlacağı za
man eskiden muallimlik etmiş 
olan!ar tercih edilirler. 

Dini elbiselerin mabetler dı- dı? Eğer bizim, papaslar için Meletios bu beyanatının bun- meden sonra Meletios'un be- lında her hangi bir sebeple 
ı k d İ l h 1 h l sınıfında kalmış o!=ın talebe şında giyilmesini meneden ka- ruhani kisveyi ulusal mücade- dan sonra ci ısının a s ~en- yanatının amı at arını u asa 

nunun Elen matbuatında uzun lede mukaddeslik kazandığı deriye patriği sıfotıyle ruhani ediyor ve Meletiosun bu işte iki ertesi yıl hastalığı clolayısile 
28 inci maddedeki müddetini münakaşalara mevzu teşkil et- için muhafaza etmekte devam kisve meselesi ile ulak~dar vrıziyeti unuttuğunn söylüyor : 

k d d f k l k d ı R h lb. b lb" · dolduramamış ise, ikinci yılın tiği malumdur. Bu arada Ati- etmemiz mantı i ise, rica e e- olma ığını a. at a a a ar o - u ani c ıse, u e ıseyı 
· ·ıı F il d d · ı d · d b lb" · devam müddetinin hiç olmazsa nada çıkan "Neos Kozmos,, ga- ~ım, sivı er niçir. ·ustane ayı, uğu bir şey \·arsa o a ni- gıyen er en zıya e u e ıseyı 

zetesi sabık İstanbul ve halen Vrak'lan ve kocaman uzun püs- hayet Türk - Elen dostluğun- giyen1erin lıitab ettikleri halkı üçte biri kadar mektebe de-
İskenderiye Ortodoks Patriği kü!Jü büyük kırmızı fesi attilar, dan beklenen şeyin patrikha- alakadar eder. Hn"satan geçir- vam etmiş olmak, yazılı yok-
bulunan Melctios'un bu mesele mekte olduğumuz ihtilalkar ve lamalara girmiş bulunmak ve Madde 31 - Sözlü yolda

ma'arda yo!dama od~ na iki 
talebe birden alınır. Bun!ardan 

üzerindeki düşüncelerini sor
muş ve bunu gazetesine bildir
miştir. 

Son gelen Elen gazetelerinin 
bir kısmında şiddetli hücumlar 
ve tenkitlerle karşılandığını 
gördüğümüz bu beyanatı ve 
bunun etrafında çıkmış ola ı 
yazılan okumağa değer gör
düğümüz için olduğu gibi nakl
ediyoruz: 

Meletlos Diyor ki: 
"Eğer Türk-Elen münasebetleri 
diğer bakımlardan sihhatli ve 
iyi ise, iki memleket arasında
dostluğun ruhani kisve dola
yısile bozulması katiyen doğru 
değildir. Ben eminim ki eğer 
bu suali. lstanbul Ortodokı 
Patriğine de sorsalar o da ay
ni cevabı ~erecektir. 

Ben b6yle düıünüyorum; hal
bu ki, lıtanbul Patriği iken 
başknhğımda toplanan genel 
Ortodokı kongresinin münaka
şa ettiii meselelerde İıtanbul 
kileseıi ruhanilerini en an'ane 
peresti ve muhafazakin olarak 
tanınıyordum. O zaman tetkik 
edilen mHeleler arasında Pa
pasların elbiıelerinin zamana 
uydurulmaıı meıelesi de vardı. 
O zamandanberi bir çok yıl
lar geçti ve zannetmem ki bü
yük kilise ruhanilerinin fikirleri, 
giç olmazsa bu mevzu üzerinde, 
daha ziyade muhafazakArlı

ğa doğru değiımiı olıun. Bu
nu söylerken düşllnüyorum ki 

Ortodokı Potrikhane ruhanileri 
arasında Avrupada, Amerika
da ve Avusturalyada bulunan
ları da mevcuttur ve bunlar, 
ruhani kiıve ile gözükmelerin· 
den daha az bir hürmet cel
. .tmeden cemiyet hayabna 
sivil elbise ile çıkbklarından 
dolayı kendilerini dini evamir 
haricine çıkmıı telakki etmi
yorlar. 

Filhakika ruhani elbise, Gri
~orimı 'ların, Papafressas'ların 

ve Elen istiklali için canlarını 

feda etmiş beş bin papasın 
fedakarlıkları ve kurban git
meleri ile mukaddes bir ma

hiyet almıştır. Fakat şunu da 
unutmamalıyız ki bunlardan bİt' 
çoğu mücadele etmek ve elle .. 

rini ayaklarını serbest ola
rak kullanabilmek için ko
layca ruhani kisvelerini çı

karıb atmıılardı. Sonra eğer 

bunlar kurban gittiler ise ru
hani elbiH giydiklerinden do
layı kurhan gittiler, başka el
bise giymiı olsalardı kurban 
gitmezlerdi demek biç de doğ
ru deiildir. Sonra hunların mü
cadele arkadqı olan siviller, 
Kanariı'ler Niaulia'ler Kolokot
roni'ler ve Karaiakaki'ler •İ•il 
Elen vatandqlana bucia siy-

AtiJladan bfr mcm:ara 

ve sonra soysal inkilapta yalnız neye bütün ortodoks alemi reisi 
papasların değişmeden kalma- sıfatiyl~ biraz daha müsaadc-
sını istiyorlar. kar bulunması lazım olduğunu 
Şahsan ben ve o zaman Ar- söylemekte ve ruhani kisve 

bimandrit bulunan bu günkü meselesinin çok tali bir iş 
Atina metrepulidi, sonra Isparta olduğunu tebarüz ettirerek 
metrepolidi Germanos ve daha sözüne nihayet vermektedir. 
diğer ruhaniler Avrupa ve Ame- Elen Gazetelerl Bu Be-
rikada seyahat ederken mec- yanta Ne Diyorlar? 
buren redingotla gezindik ve Meletiosun bu bcyanah, tak-
hiç bir zaman ne suitefsire dir edileceği vcçhile, Elen mat-
manız kaldık ne de vaziyeti- buatında çok büyük ve muh-
mizc karşı bir hürmet noksan- telif cepheli akisler uyandırmış 
lığı sezdik. Resmi bir heyet ve bütün gazeteler bu beyanat 
olmamız dotayısile ben o za- hakkında mütalealarnıı uzun 
man ruhani kisveyle gibnemiz- uzadıya yazmağa mecbur knl-
de israr etmiştim. O zaman mışlardır. 
Amerikada Elen elçisi olan B. Bitaraf HESTİA gazetesi, 
Rüsos bizden telgrafla Ame- zamansız ve umulmadık bir 
rikaya ruhani kisve ile gelme- beyanat diye tavsif ettiği bu 
memizi rica etti. Bu telğrafı beyanata cevap verirken uzun 
Paristc iken Aldık. Bunun bir mukaddeme ile Meletios'un 
üzerine ben derhal maiyetime Ortodoks kilisesi içindeki yük-
kisvelcrini değiştirmelerini cm- sek ye muhterem şahsiyetini 
rettim ve Amerika cemiyetinin kiliseye ve Yunanlılarca yaptığı 
içinde bulunduğumuz zaman el- hizmetlerin büyüklüğünü teba-
çinin ricuının mana ve ehem- rüz ettiriyor ve sırf bu sebep-
miyctini tamamen anladım. ten dolayı gazetenin, Türk mat-

Bir dakika farzedelim ki Tür- buatı tarafından manevi bir is-
kiyede Ermeniler, Katolikler, tinat olarak ileri sürülen ve Me-
Yahudiler ve saire herkes ka- letios'un patrikliği zamnnmdaki 
nuna uysun ve yalnız Rumlar kongrede bu ruhani kisve için 
için dostane bir istisnaiyet ve- bazı münakaşaların ccryan et-
rilsin. Acaba Yunanistan Elen- tiği hakkında yazılan )'azılara 
feri zannediyorlar mı ki on, on cevab vermediğini ve M,letios'-
beşyıl sonra Fener ruhanileri un da, Elen tezini çok zayıfla-
ve hatta Patrik sokaklarda tan bu vak'a üzerinde sükutu 
sıkıntı çekmeden bugünkü el- muhafazayı tercih eyliyeceğini 
biseleri ile'!. dolaşabilsinler? zannettiğini yazdıktan sonra 

lsviçrede ruhani elbiseyi has- sözüne şöyle devam ediyor : 
satan meneden bir kanun mev- " Halbuki muhterem ruhani 
cut değildir. Fakat, epi zaman bu bcyanatiyle yalnız sükutu 
evvel, Kudus Metrepolidi Y cra- kesmekle kalmıyor fakat ayni 
simos Paris dönüşü İsviçrede 
iken, çok serbest Jsviçre va
tandaılarının bu gibi elbi
seleri görmeğe alışmamıı ol
malarından dolayı Y crasi
mos'un elbisesinin uyandırdığı 
tecessüs dolayısiyle iıviçrc 
polisi kendisinden lsviçrcde 
üç günden fazla kalmamasını 

rica etmişti. 

zamanda Türkiye tarafından 
alınan tedbiri müdafaa diyor. 

Ve Ortodoks ruhanil~ri için 
soysal inkişafta hemahcnk bir 
halde ilerileme hakkı istiyor. 
Bu vaziyette biz de sırf bir 
gazete olmamıza ve kiliseye 
ait meaeleleri münakaşaya kcn- . 
diıi kadar hakkımız bulunma-

Bütün sebeplerden dolayı- dıfını bilmemize rağmen sükutu 
dır ki nihani kıSYenin iki uluı bozarak cevaba mecbur kah· 
arasındaki mllnasebetlerini boz- vnruz. 

inl ıll hAr z r.:an da manevi engeli mektep idaresince <le 
lıu .. u 1 n'Aka<l r eden şeyler• kabul olunmak şartile o yılın 
de en u~ak bir yerıil~k y p- söz ü yol:lamalarına nlı ır. 

SÖZLÜ YOKLA~.ALAR m. zd. n evvel ...,e: z:yade dü-

her birine üçer sorgu verilir. 
Sor c. ular talebeye yazdırılır ve 
yahut yazılı olarak kendilerine r.fa lde 29 - Söz'ü yoklama

ştinn e < lazım zelir. Hir. ati yan 
papa.. rı fa ·yet1cr:ntle kendi lar haziranın onu i .! yirmi beşi ver .ır. 

roh t'nrından z·yade cemaatle- arasında yapılır. Yam: lisen"n 
rini dü. ··nmel:dirler. son sın fının sözlü yoklamaları 

Her talebe kendis1nc soru-
lan üç sorgudan ikfoini seçer ve 
ancak bunınnn karşılığını verir. 1 haziran ile 15 haziran araİkinci vaziyet ruhani I ... isve-

sında yapılır. Yoklamanın b~ş
nin bu kaldmlışımn patrikhane Yo1damaya ilk alınan t~le

beye düşünmek için on daldka langıcı cuma güni:ne veya ta-
vcya Scnsinod veyahlıt bir or- tile gelirse veya imtihan ara-
todoks kongresi tarafından larına bir tatil girerse a:t ncı 

i\lühlet verilir. Birinci talebe 

değil faknt ba;;ka bir hükfunet maddeye göre muamele yap:!ır. 
tarafından alındığıdı!'. Bu su- Madde 30 - Bir dersin söz}j 

sorguların cevaplannı verirken 
i inci talebe seçtiği sorgylann 
karşılığını düşiinüp tasarlar. 
Sorguların karşılığını tasarlar
ken talebenin bir kağıda not 
almasına müsaade edilir. Yok
lama sırası ikinci talebeye ge-

retle yüksek şahsiyetini kaybe- yoklamasında o dcrs:n munlli-
den patrikhene Türkiye tara- mi ile iki mümeyy:z bulunur. 
fmdan tazyik görmekte, Elen ıki mümeyyiz buiu:ımadan ya-
hükumeti tarafından ve hatta pılan imtihanlar hiçe sayılır. 
diğer ortodoks kiliseleri tara- Yoklama gününde bir engel lince ilk talebe dışarıya çıkar, 

başka bir talebe gelir. Yokla
ma böylece sürer gider. 

fmdan da terkedilmektedir. dolayısile dersin muallimi veya 
Hükumet taraftarı Tlpos mümeyyizlerden biri bulunmaz-

gazetesi ise Meletios'un bu sa mektep müdürü uygun gör- Madde 32 - Sorgular açık 
beyanatımn ncşrettikten sonra düğü bir mualJimi vekil olarak ve anlaşılır bir yolda olma-
diyor ki: İşte Venizclistler ta- yoklamada bulundurur. lıdır. 
rafından ruhani kisve etrafın- Mümeyyizlcri mektep nıüdü- - ~onu ı·ar -
da yapılan gürültülere yani 
ayni fırka zihniyetine bağlı 
bir zatın cevabı. Buna cevap 
vermek bize değil fakat Veni
zelistler~ düşer. Biz yalnız ru
hani kisveye lehtar olduğumu
zu söylemekle iktifa edeceğiz. 

Yine hükumet taraftarı Ka
t!merlnde şu mütaleayı yürü
tüyör: 

Melctios, nazik bir zamanda, 
vaktiyle kilis~ içinde de bir çok 
karışıklıklara sebebiyet veı·en 
mutat lisan serbestliği ile res
men ruhani kisve meselesinin 
tali bir iş olduğunu bildiriyor. 
İskcnderiye patriğinin bu te
~erakkipervcr fikirleri bizi biç 
mütehayyir etmedi; çünkü biz, 
Melotion'un ruhani kisve düş
manı olduğunu ve İstanbul Or
todoks kongresindenberi inkı
lapkar nazariyelerini yapmakta 
olduğunu biliyoruz. Bunu bir 
kaç hafta evvel Türk aazete
lerinin bu kongre hakkındaki 
neıriyatları dolayısile de yaz
mıştık. 

Fakat bu beyanata acaba Ve
nizelistJer ne diyecekler? O 
Veniıelistler ki Elen hnkume
tinin bu işte gayet beceriksiz 
hareket ettiiini haykırmakta 
ve bundan dolayı hükümete 
hücum etmekte idiler. 

Hükümet taraftan PROİA 
gazetesi ise bu beyanab ma-

nasız ve zamansız bulmakta, 
Meletioo'un esasen birçok za
mandaaberi inkılap taraftan 
oldupnu, fakat timdi yalnız 
eski fikirlerini tekrar etmekle 
kalmayıp bu inkılabın patrik
hane ruhanilerinin de fikirle
rine mutabık oldupnu söyle
meie kadar varclıj1nı l>ildir
mekte ve m&taleuını f6yle 
bitirmektedir. 

Bir Ortodokı kiliıeai t.tka-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nının bu hareketini tavsif et- Yunanistan ve gerek Balkan 
mek istemiyoruz.Yainız şunu di- antlaşmasına dahil diğer iki 
yoruz ki bu beyanat Yunanis- memleket Bulgaristanın da bu 
tandaki genel hissiyata ve lıü- antlaşmıya girmesini mutlak bir 
kumetin faaliyeti karşısında bir samimiyetle istemektedirler. Ta 
" yanlış ses ,, teşkil etmek- ki bu antlaşma Balkan yarıma-
tedir. " dası uluslarının genel menfaati 

TÜRK - ELEN DOSTLUGU lehine olarak tamamlanmış 
HAKKINDA PROİA'NIN bulunsun. 
BULGARLARA CEVABI Yunanistanda Harici 
Sofyada çıkan 1ir gazetesi

nin Türk - Elen münasebetleri
nin gevşediğine dair yazdığı 
bir makaleye ( 1 ) Atina'da çı
kan Proia gazetesi şu cevabı 
vermektedir : 

Bir Bulgar diplomatı sabık 
Varşova Elçisi B. Boris V osof 
bir Sofya gazetesinde Türk -
Elen münasebetlerinden bah-

?ropaganda!ara 
Karşı Ahnan 

Tedbirler 
Elen gazetelerinin yazdıkla

rına göre son zamanlarda hari· 
ci propagandaların Yunanistan 
dahilinde faaliyetlerini çoğalt· 
mal~rı dolayisiyle alınan tedbir· 
ler neticesinde dıt bakanlığı 
tarafmdan toplanan vesaiko 
dayanarak son altı ay içinde 

sederken yerinde olmıyan bir 300 kişi Yunanistan sınırları 
memnuniyet hiçbir zarnan sağ- dı~ına çıkarılmıştır. Bütün yıl 
lam olmıyan bu münasebetle- içinde çıkarılanların mikdarı 
rin bütün samimıyet ve derin- 600 kişiyi geçmektedir. 
lığini kaybettiğini ve bu se- Verilen malümata göre sınır 
hepten dolayı Türk - Elen dışına çıkarılanların çoğu 
anlaımasının naıari dikkate dini ve soysal propaganda yap· 
alınmağa değmez bir şekil makta olanlardır. Ve ekıeriycti 
aldığmı yazıyor. İtalyan, Bulgar, Alman ve Rus-

Eğer B. Vaıofun diplomat- tur. Propagandalar içinde en 
lığına bu makale ile ölçmek geniş mikyasta yapılanı Kato· 
lizımgelse idi her halde ken-
disi için iyi bir not verilmezdi. Jik propagandası idi. 
İtin asıl tuhaf ciheti Türk-Elen Sınır dışına atılanlar içinde 
münasebetleri hakkında bu ka- Yunan is tanın bır çok noktalarına 
naatlerin, Türk dış itleri Bakam gelip casusluk yapanlar da var· 

dır. Bunların hangi uluslara 
Türk-Elen anlaşmasının sağ-

Jamlıiı ve genişliği tezahürle- mensup oldukları, anlaşılması 
kolay bazı sebeplerden dolayı 

rini müzakere etmek ü:ıere 
gizli tutulmaktadır. 

Atinaya geldiği sırada söylen- d 
mit olmasıdır. Biz Bul§'aristan- Bu yıl sonunda alınan te -
da ekıeriyetin zayıflığı şüphe birler neticesinde harici propa· 
götürmiyen bir diplomatın nok- gandalarla ve casuslukla miica-
tai nazarına iştirak etmediğin- dele çok kolaylaımıı ve bil 
den eminiz. Türk - Elen dost- propagandaların önüne geçil-
luju ve bu iki ulus arasındaki meie baılanmıJbr. 
it hirliii Bulgaristan aleyhine ( 1 ) Anadolu Ajansı, buma· 
mGteveceilı değildir. Bundan kaleyi bundan evvelki Bal-
baıka srerek Türkiye ~erek . ..in ''~ı •iliud• bildirmisti. 

t .'19V ılaaui8 ıbnaf,.vu Y .. ıbtd 



ası ca Mı? 

ka ya dır 1! • a a JJ. ç 
za a.n-eleri i T afsilitile Anlatıyor 

-.-.-...------=--------~~-------D'il!l'a----------------------------
Fie:n · :ıgton 1 O (İkin-;>ikfınun) 

Haup.rnaann davasının e:ı zi
yade a!Atka uyandıran hAdiseai 
Jafsie Condon'un ifadesi ol
muştur. Lindbergh'ın ifadesi 
bile bu kadar merakla bek
lenmemişti. 74 yaşındaki bu 
ak saçlı, bıyığı özenle ke .. ilmiş 
e.,ki medet acayip kıyafetli 
ihtiyarın hal ve tavrı hakika
ten gariptir. 

Vazife HlsG:I 
Dr. Condon, Lindber~h i ~ 

olan ilişiğini başıudan sonnna 
lıa.dar anlattı. 

- Bu işe neden karıştınız? 
- Vazife bascbile, gazetede 

ilanı yaptıktan sonra çocuğu ka
çıran rdan bir randevü aldım. 
Bu Bronx kasabasında kapalı 
bir dükkandı. Afücd Reich 
ile birlikte gittim. Bir masa 
üzerinde, asıl randevu yerini 
bildiren bir mekrup buldum. 
\Y/ ood !uuvu mezarhğı ?gösterilen 
yere g~dince baktım kibiradam 1 

mezarlık parmaklığından at:ıyor. 

- Polisler nerede? Diye 
sordu bana. 

- Söz verdim. Yalnız gel
dim. 

- Burası tehlikeli, dedi o 
adam, ve kaçmağa hazırlandı. 

- Benim misafirimsiniz de
dim. Durunuz! 

Benimle beraber bank üze
rine oturdu. bir saattan fazla 
konuştuk. Adım John'dur, dedi. 

r 1üddeiumumi sordu: 
:-- Kim bu John. 
ihtiyar, elini suçluya doğru 

uzatarak, ve çınlayan bir sesle: 
- john, Bruno Richard 

Hauplmann'dır. 
Fedyel Necaltn Verlllşl 
Suçlu tetiğini bozmadan bu 

ittihamcıya bakıyor. O devam 
etti: 

r 

gösterdim. Onları tanıdı. Şi-
vesine merak ederek: 

- Siz Alman olsanız gerek, 
dedim. 

- Hayır, dedi, İskandinav
yalıyım. 

"Beni rehine olarak tutma
:; m yalvardım. Yüksek emir-
1.!re itaat ettiğini söyliyerek 

john'u mezarlıkta yere çömel

miş buldum. "Kalkınız!,, dedim. 
Kalktı. "Şimd· bana adres ve

riniz!,, john bir elile bir pusula 
uzattı ve acele parayı saydı. 

- Aln dedi. Hepimiz mem
nunuz. Eyi çalıştınız. 

Ve ortadan kayboldu. 

1?/emington. daı-a.sında Limlberg ifadesi1ıi ve1·iy0t· 
kabul etmedi. Yavrunun yanı- ) Beni AldaHın mı Fokar 
na getirmesini istedim, reddetti. Ertesi gün Lindbergle tay• 
Amirlerinden korkarmış, niha- yareye binerek mezarlıkta ve-
yet mutabık kaldık. Doğru söy• rilen pusladaki izahata göre 
Jediğini isbat için bana çocv- araştırmalar yaptık. Beyhude! 
ğun elbiselerini gönderecekti. Gazeteye yeni bir ilin verdim 
Beş gün sonra filhakika bun- "J h b • ld tb ? d' • 
ları aldim, yeni bir mektupta o n enı a a n mı " ıye 
da fidyei necat hakkında tali- soruyorum, Bu ıorguya cevap 
mat veriyordu. Lindbergle an· çıkmadı ve çok canım sıkıldı. 
!aştıktan sonra gazeteye yeni Doktor ifadesini bu bekle-
bir ilan vererek paranın hazır nil.miyen sözle bitirdi. Houpt-
olduğunu bildirdim.IS Nisanda 
L\ndbergle beraber otomobille 
mezarlığa gittim. 
Yalnızca indim. Gece ka
ranlıktı. John'u aradım, bula· 
madım. Tek başıma otomobile 
dönerken bir ses duydum: "Hey 
doktor!,, tekrar mezarlığa dön· 

1 
~ 

manın souk kanlılığını muha

faza etti ve avukahn başladığı 
sorguyu daha iyi takip için 
ona doğru döndü. 

Avukat, kendi usulüne sadık 
kalarak, garip ve görünüşte 

dava ile alikası olmıyan sorgu• 
larla ıahidi pşırtmağa kalkb. 

Boks Blllr Misiniz? 
- Boks lhakkında ne bili· 

yor sunuz? Hiç aktörlük etti
niz mi? 

İhtiyar kunıazlılda cevap ve-
riyor, Müddeiumumiye cevap 
verirken hudut haricine çıktı

ğı için müddeiumuminin canını 
sıkan şahit şimdi birdenbire 
çok ihtiyatlı ve sarih o!muş

tur. Bir iki defa şaşalıyor 
ise de sözlerinin biç birini ge
ri almıyor. 

Gazrfr• fofnh11·1 suçlmıwı rnsi111le1·ini rılmak iı:m bel.·!iııoı im· 

Mahkemeden sonra Avukat 
Reilly, şahidin ifadesinde bir 
tezat ke~fetiğini söyliyerek 
memnun olduiunu beyan et
miştir. 

- Bir saattan fazla konuştuk. dilm. John ile ~ arşılaştım. 
Söylediklerimiz de şunlar: "Para hazır mı?,, dedi. 

11 
- Anneniz yaptığınızı bilse "Hayır, Lindberg'in otomo-

nc der? Dedim. hilindedir. 
"Ağlar; dedi ve ilave etti: "Parayı bana veriniz! 
"yavrucak ölürse ben cebcn- "'Adres verinizde sonra. 

tıeındc yanacak mıyım?,, "Kaç para getirdiniz? 
Ben onu azarladım. Jhon Lindberg'in zengin olmadıiı-

kendinin büyük bir çeteaia nı söyliyerck pazarlığa giriıtim. 
•rabacasından baıka bir,ey ol- John: Elli bin dolar kabul ede-
llıadığım söyledi. Ben, yaalat riz, dedi. 
•dama çatmadıjıma emia ol- " Otomobile döndüm. Lind-
-.k için, yavruna IMfiiiad- berı kutudan 20 bin dolar çı-
aldıiım emaiyet iiaeleriai - kardı ye kutuyu bana verdi. 

Bu dava üzerindeki müna
kaşalar Nevyorkun bütün ma-
h ~filini ıon derece alakadar 

• etmekte devam ·ediyor, Şimdi 

Houptmannın fidyei necati al
dığından kimıe ıüphe etmiyor. 
Fakat çocuğu kaçıranıaın yal
nız olduiunu isbat edecek bir 
delil de yok. Adliye itlerini 
iyi bilenler Ayukat Houtmann
in baıını kurtaracaiını iddia 
l!divorlar. 

Sahife 7 

Haydar abat Nizamı ... 
Y ızını Evlendirdi .... 
Şenlikleri Bin Bir Ge 

asallarını ndıracak Şe 
e 

! eydi _____________________ ... ____________________ _ 

nehrinde yıkandıktan sonra lilerin avuçlarının alabildiği ka-Söylenenlere bakılırsa Hay
darabat nizamı dünyanın en 
zengin adamıdır. Yalnız elmas, 
inci ve kıymettar taşlarla dolu 
olan hazinesine biçilon değer 
bir milyar steralinin çok fev
kindedir. 

Nizamın iki kızı son aylar 
i 'nde &mcası olan Navap 
Bahadurun iki oğlu ile ev· 
lenmişlerdir. Bu izdivaç prens
ler için hayatlarında tanımadık-
ları b·r macera olmuştur. Tıpkı 
B'n bir gece ma a1 arında Ala-
iddinin ba'l:mdan geçen sergü
zeşt gibi. 

Navap'ın oğulları Yıllarca 
Avrupada kalmış, garp terbi
biyesine göre Yetişmişlerdir. 
Ansızın memleketlerine dönün
ce garp itiyatlan ile taban ta
bana zıt olan Hindin muhafa
zakar itiyatlan ile karşılaşmış
lardır. 

izdivaç GUnU 
Genç prensler izdivaç günü 

karılarının ağırlığı kadar albnı 
Haydarabat fakirlerine dağıt
tıktan sonra Haydarabat niza
mının hazinelerini gezmişlerdir. 
Bu hazinelerin yeri 18 inci 
uırdanberi çok gizli tutulmak
tadır. Hatta bizzat Nizam bile 
üç ruhani reisin yardımı ol
maksızın hazineyi saklıyan 

mallzenleri bulamaz. Sarayın 
itiyadın• uyarak prensler Ganj 

zevcelerile biklikte gözleri ka- dar kıymettar elmas veya inci 
palı olarak eski b:r mabet almasını emreder. Prensler yal-
yolundan hazinenin bulundu· u nız kıymettar taşlı birer yüzük, 

Pren!lesler ise birer inci ger
mah:zene sevkedilmişlerdir. danlıkla iktifa etmişlerdir. O 

Bir çok merdivenler inmişler kadar büyük heyecandan son-
nihayet giz i kapılardan hazi- ra daha fazlasını almağa cesa-
neye varan yola çıkmışlardır. ret bulamamışlardır. 
Burada ilk kapı açılınca üzer- Zaten ölümlerinde bu el-
lerine "'tılmağa amade b:r kaç maslar ve inciler yine hazine-
Kaplnn görmüşlerdir. Domptör- ye dönecektir. 
ler vahşi hayv nla ı teski:ı et- Evlenme şenlikleri g"z ka-
mişler; prensler '\i e prense er maştıran bir ihtişam kinde 
de büyck heyecan iç.nde i ... r- geçmiştir. Yiizlerce kişilik bir 
!emişlerdir. İkinci kapı açılmca İngiliz orkestrası ile bin Hint-
müthiş yılanlarla karşılac;mış- 1i müzisyenden ibaret bir or-
lardır. Burada da bu i.e mc- kestra yerli ve garp havalannı 
mur o.an'ar korkunç hayvan- çnlmı'llardır. Bu izdivaç şerefi-
larm önüne geç~işlerd'r. ne saraylar rengareng elektrik 

OIUm Yolu ampullerinden dökülen ziyalar 
Hazine yolunda ö'üm yolu içinde par11damışhr. Hayder 

denilse yeri vardır. Kü-;ük bir Abat nizamı mahlu halife Ab-
ihtiyatsızlık insanın hayatına dülmedJc akrabadır. Zita bü-
mal olabilir. Buradan da geçi- yük oğlu Dürrüşehvarın koca-
lince baş döndürücü eczalarla sı olduğu gibi küçük oğlu da 
dolu bir odaya girilmiştir. Prens osmanlı hanedanına mensup 
ler ve Prensesler bayılacak gi- diğer bir bir prensesle evlen-
bi olmuşlardır. Yanındakiler miş bulunuyor. 
bu kokuya alışmış oldukların- Hayderabat nizamının kendi-
dan kollarından tutarak anlan ni Hint Halifesi ilan etmek 
geniş bir bahçeye çıkarmışlar- niyetinde olduğu söyleniyor. 
dır. Burade üç ruhani rei5ten Nizamın kızlarına ve damatla-
ikisi kalmıı ve baş reis Prens rına verdiği hediyeler birer 
ve Prensesleri hazineye götür- milyon İngiliz lirası değerinde 
müştür. Nizamlığın bir ananası tahmin ediliyor. 
hazineyi ziyaret eden genç ev- "Amerika Weekly,, Detroti 

gibi eriyor? Niçin ve neden? sile kendi ülkülerini cemiyet 
hayatına tatbik etmektir. Ba 
bakımdan hükumet makinesine 

Inkıl~p Nedi!_, Niçi_n_ lnkılapçıyız? 
- Baş taıarı 2 inci hsaıede -

Nabzı doktorun elinde bulunu
yor, annesi başı ucunda ağ
hyor, herkes bir söz söylemesi 
için yalvarıyordu, O, ölü gibiy
di. Bütün bunlardan bihaberdi. 
Fakat bu anda çocuk birden
bire ağlamağa baıladı. Bunu 
itiden anne derhal gözlerini 
açtı ve: 
-Çocuğum ıai mı? Erkek 

ıni, kız mı? Dedi. 
Bu uyanıı hayatın ani hare• 

keti, Hörelerin ani feryadı idi. 

Bu ses hayatın sesi idi. Bu 
kadın için çocuğu ne ise bir 
inkılapçı için de fikirleri ve 
ülküsü odur. Ve bu vaziyette 
inkilipçının en büyük düşmana 
bu fikirleri kabul ctmiyenler, 
bnnlara karşı gelmek istiyen
lerdir. İnkilapçıya, onun fikirleri 
ne karşı durmak veya müşkilit 
göstermek istemektir ki inkı
lap zamanlarında siyasetgab
lar kurdurur. Filhakika inkıla
bın en büyük cilvesi - tabir ca
izse - inkılaptan sonra, inkı

lapçılar arasındaki aynlıkta 
kendini goıterir. 

Bütftn bayatlannda ayni ıa
ye için çarpışan, hayatın bii
tün eza ve Htırabına katlanan, 
birlikte hapiahaneye veya bir
likte ölüme giden inkıllpçılar 
araıında, inkılaptan sonra bu 
aynbk, bu büyük •oiulduk ve 
batta derin nefret •• karphk
h kİla neden doiuyor? Neden 
o samimiyet, ülkllleri tahakkuk 
ettiti zaman, ıüne•e maruz kar 

Bunlar çok mühim ve ha
yati suallerdir ve inkılapların 
inkılapçıların iç yüzlerini anla
mak için elzem şeylerdir. Bu
rada en mühim olan şudur: Bi
lirsiniz ki dimağı kudret ve ka
kabiliyet itibarile insanlar mü
savi doğmamışlardır. Şu tak
dirde müsavi olmiyan herşeyin 

neticeleri de müsavi değildir. 
Bazı insanlar vardır ki dima
gındaki bütün höcrelcri kullan
mıştır, medenidir, hatta mü
nevverdir.Herkes gibi yaşar ve 
cemiyette muhtelif vasıtalara 

baş vurmakla iyi bir mevki de 
kazanmııbr. Fakat kafasındaki 
bütün höcreleri kullandığı 
için yeni fikirleri alamaz. Ala
mayınce ileri de gidemez, ve 
bir türlü ileri gitmek de iste
mez. O vakit dün savaş arka
daşımız olan inkılapçıya döner 
ve: 

- Artık burada kalalım, 
daha ileri gitmiyelim, der. 

Hakıkı bir inkılipçımn, ha
kiki rolü iae inkılap muzaffer 
olduktan annra baılar. Çünkü 
bir inkıllbın muzaffer olması 
demek, eski rejimin dayandıiı 

(Machine Etatique) yani huku
met makinesinin yıkılması de
mektir. Bu makinedir ki bü
yük cemiyet vapurunu yürü
tür. ve idare eder. lnkılipçının 
birinci hedefi eski makineyi 
yıkmak yuine kendi ülküsü
nb 1aratbjl hllktmet maki
neıiai kurmak T• bunun vaatta-

sahip olmak, mühim bir vuı
ta olması noktai nazarından 
iJk zamanlarda bir gayedir. 

Yoksa hakikatta bu, en el· 
zem, vasıta mahiyetini geçmez. 
Nasıl ki otomobil bizim IÇlD 

bir gaye değil bir vasıtadır, 

asıl otomobile sahip olmaktan 
gaye, mesafeyi kısaltmak, az 
zamanda katetmekdir. 

inkılapçı kendi makinesini 
kurduktan sonra daha ilerisini 
göremiyen ve yürümek takab
nı varlığında bulamıyanlar bu 
defa buna mani olmak isterler. 
O devirde her şey olan ve her 
şeye sahip olan inkılapçı da 
(en yakın ve samimi arkadaşı 
kendi fikirleri olduğu için) 
bunlar namına ve bunların ta-

hakkuki için, dün arkadaş olaa 
inkılapçılara, kendi ülkülerine 

manı olabilecek nüfu:ılan nis
betinde cezalar vermekte te
reddüt etmez. 

- Sonu va1 -.-. .. 
Mısırcılar Şirketi 
Oepozltonun iadesi 

Blldlrlldl 
. Mıs~r~ılar birliği Türk Limitet 

tır~e.tinın ~at'i olarak teıekkül 
•ttiiı ve 'ırketin teessüsünden 
evvel bankaya teminat olarak 
~abn~an 25 bin liranın tirkete 
ı~deıı Ôkonomi bakanhjından 
vıl&•-" ı<ıran - ı. rı.:•--... , ... 



Haftalık Piyasa Vaziyeti 
Bütün Memleket Mahsullerinin Fiyatları Yükseliyor 
Pamuk Altmış Kuruşa 
Ramazan bayramı münase

betile lzmir ticaret ve zahire 
borsasının l'eçen Lafta üç gün 
kapalı kalması daha önce se
nebaıı yortulan münasebetile 
uzun zamanlardanberi her haf
ta muntazaman yapbjımız mu
kayeseli piyasa haberlerini 
neıredememiştik. 

Ancak Bayram ve Yılbqı 

Y ortulan haricinde cereyan 
etmİf muamelittan da alika
darlan haberdar etmiş olmak 
için itbu yuılanmıza 1-1-935 
tarihini başlangıç ittihaz cyli
ycceğiz. 

Şu halde 1-1-935 Tarihinden 
15-1-935 tarihine kadar lzmir 
borsasında muamele görmüf 
olan muhtelif ticaret •ıyuının 
miktarlatile bunların en qaiı 
'le en yukan sabı fiatlerini hü
lisa cdcceiiz : 

MiKTAR 
Satılau mal Miktar az ençk 

~~ay 16372 ç. 3,80 4,625 

Buğ. yerli 323 .. 4,10 4,50 
Arpa Uı. 1406 " 3,50 4,00 

.. Yerli 72 .. 4,00 4,00 
"Falora 1000 • 2.375 2,375 

Yulaf 18 .. 5,00 S,00 
Burçak 90 .. 4.50 4,50 
Bakla 101 " 5 5 
M. dan 182 .. 3,375 3,50 
Kumdan 100 " 4,75 5,00 
Fa ·1'ye 10 " 8,50 8,50 
1\40.ıut 94 .. 4,75 5,75 
Biiğriilce 1 O .. S,25 S,25 
Sısam 1464 .. 10,75 11,20 
Kendir to. 50 .. 4,25 4,25 

~=k 224250 K. 2,50 2,50 

Si. iiziim 39 Ç. 8,75 12,75 
Kabuklu .c. 502 k.11,00 11,00 
iç ceYİz 96 "29,00 29,00 

.. Pamuk, Palaiaut, Afiyon, 
Ozüm, İncir, Zeytinyajı ve sa
ir ihracat .. yulDID bu middet 
zarfuadaki aabf miktar ve fi
atlarile fiat temcnlçleri aıa· 
;ıda ayn ayn ıöaterilecektir.,, 

Arpa : 
Son oa bet gtin zarfında 

lzmir ticaret ve zahire bona-
11na aabf muameleleri yazdı
nlmıt olan arpa itleri tu su
retle toplanlDlfbr. 

Nevi Çuval Fiat 
Uşak Malı 1406 4,00-3,50 
Yerli " 72 4,00-4,00 
Kalbur alb 1000 2,375-2,375 

Birinci kinun •JIDID soa 
haftasında ise keza benaya 
kaydcttirilmiı olan arpa sabt· 
lan aşağıdaki surette teabit 
olunmuıtur. 
Uıak Mah fA>7 3,375-3,875 
Yerli ,, 784 3,50-3, 75 
Geçen sene ikinci kanunun 

ilk haftumda ile ltanaya 
1,85 kunlfbm 316 çuval yerli 
arpa tacil ettirilmif idi. 

Ytlkancla ipntli fiatlardaa 
ala11hlıiı lzere HD • ltet 
sin zarfmcla .............. . 
aülere ....... .,. flatlum· 

da ..... Wr -·~' 1 91ril· 
Elen ntaac1atlum Wiil'd~ . 

dtiğü gibi sabt miktarlannda 
da oldukça bir yükseklik var
dır. 

Bazı ihracat evlerinin son za
manlarda hariçten yeni sipariş
ler almıt bulunması arpa piya
aaaımn hararctlcnmesini mucip 
oJmuı bulımmaktadır. Halen 
lzmirde ilk ellerda stok mal 
bulunmadığı ve mevrudabn he
men milşteri bulmakta olduğu 
anlqılmaktadır. Şuhale naza
ran arpa piyasası sağlam ve 
fiatlar yükselmeye meyaldir. 

Önümüzdeki rekolteye bu 
seneden mal devrcdilmiyeceji 
kuyvetle tahmin cc:liluıektedir. 

Bakla 
Son on beş gün zarfında iz. 

mir borsasına kaydettirilmiş 
olao balda sabş mıktan 101 
çuvaldan ibaret olup işbu mık
tann beher kilosu 5 kW'llf fi
atle mübayea cdilmittir. 

Geçen ayın son haftasında 
borsada muhtelif kilçük parti
ler halinde 136 fuval bakla 
arzedilmiş ve bu mıktar 5 ile 
5,5 kuruı arumda fiatlarla 
satıJmııtı. 

Geçen senenin bu haftasın
da da keza borsada 928 çuval 
bakla sabldıiı ve beher kilo
sunun 3, 172 - 3,35 kuruş ara
amda muamele l'lrmüş bulun
duğu anlqılmıfbr. 

Bakla mevcudu yoktur. An
cak rençber elinde mevcut kti-
çük perakende mallar aramra 
lzmire sevkcdilmekte ve hemen 
miifteri bulmaktadır. 

Pamuk 
Son on bq pn zarfında lı

mir piyaaaauıda pamuk aabflan 
pyam kayt temenGçler l'il•· 
termit Ye pamuk fiatleriade 
mtlhim tercffüler göriilmiiftiir. 

Bundan on beı p eYVcl 
SO - 51 kuruş arasında dolaşan 
pamuk fiatlan mütemadi teref
füler gktere göstere 15-1-935 
tarihiade 60 kuruşa kadar fır
lamışbr. 

Son on beş gün zarfında 
boruda yapalmıt olan muhtelif 
pamuk aabfları ve kaydettirilen 
muameleler apjıdaki surette 
toplanmıştır: 
Nevi miktan Fiab 

balya 
Prese hazır lnci 660 50,S-60 

.. vadeli .. 30 56 -56 
"lnci eski Ubf 1266 50,5-58 
" ikinci hazır 146 48, -SS 
.. .. eski sabş 11 48,5-50 

Kaba birinci hazır 53 51, -51 
" 1 nci eaki •bt 28 52, -52 

Birinci KAnunun IOD hafta-
11nda ise borsaya kaydettiril
miı olan muhtelif pamuk satıı
lan ... jıda p.terilmit Ye fi
atleri de bl'fllanna itaretlen
mittir: 
Preae laaur birinci 486 

il ... briaci 8 
il "~18 

.. ftMleli Wriaei Mi 

50 51 
47 47 
4040 
so s1 

~..., 

Çıktı. Uzüm iki Kuruş Otuz Para Yükseldi. 
Geçen senenin bu tarihlerin

de ise borsaya yazdırılan pa
muk muamele etmek aşağıda 
gösterdiğimiz surette bulundu
ğu anlaşılmışbr: 
Prese birinci 737 28,86 31 

" ikinci 168 24,57 28 
Kaba birinci 119 29 31 

" ikinci 16 29 29 
Birinci kanunun son hafta

sında pamuk satışlannda gö
rülmüş olan muamele gevtek
liği son kanunun birinci lıaftuı 
ıçinde zail olmuş ve muamelit 
fazlalaşmakla beraber fiatler 
dikkate pyan bir tekilde ytik
sclmiştir. 

İki hafta evvel 50 - 51 
kuruı ara81Dda dolqan fiatler 
geçen hafta 53 - S4 bu haf. 
tama biclayetlerinde 56 - 58 
kUl'Uf& kadar çıkmış Ye 15-1· 
935 te yapılan hazır ·mal mua
melelerinde 60 kW'Qf& çık•'fhr. 

Bu yikseliıc Almanyadan 
ıeJen talepler Hbeb olarak 
gaateriJmektedir. Şu kadar var 
ki Spekllityon için de milbayaa 
edenler vardır. . 

F amuk fiatlan hakkında bor
aa haridııde yapb~ ,ıallki
kata nazaran pamuklann yal· 
mz aabf keyfiyetlerinin bona
ya kaydettirilmekte olacaia ve 
pazarhklann ise borsa hari-
cinde yap~caiı ve puarhjı 
ikmal edila l>İr maamelenia 
ayni tarihte borsaya bydet-
tirildi;i ve ancak aradan bir 
veya birkaç gibı geçtikten 
sonra benamn rcmıi kuyuda
bna geçirildi;i anlatılnuttu. 

Bu hal lzmir dahilindeki' 
allkadarlan birtaraf istihsal 
mıntakuındaki pamukçulann 
fiatlann temevriicat ve tema
yllibndan 'lakit ve zamanile 
haberdar olamamalannı ve 
aynı zamanda borsaca Def· 
redilen bülten, rapor ista-
tistik ve saire gibi resmi 
kuyudabn günlük muamelitı, 
günlük fiatları olduğu gibi ihti
va etmemesini intaç eyliycceii 
tabii olup bu ise borsalardan 
istenilen iktisadi ve ticari fay
dadan zamanında ve lAzım ol
duğu surette elde edilememe
sini intaç eylediğinden borsaya 
dahil bütiin ihracat eşyuile 
baraber bilhassa pnün en na
zik ve mühim bir mescleaini 
teşkil eden pamuk ftatlanmn 
günü fiinine değil hatta saab 
aaabna olduğu gibi zabıt ve 
alikadarlara bildirilmesi husu
sunda oda ve borsamızdan csuh 
ve ciddi teıebbüsatta bulun
masını bilhassa ister ve dileriz. 

Palamut 
1·1-935den 15-1-935tarihine 

kadar borsaya kaydettirilmit 
olan palamut nevi, miktar ve
fiatlan aşağıda gösterilmiftir: 

Nev'i Kental Fiah 
Tırnak 4872 370-00 
Kaha 7962 ~,5 
Refoz 1365 190-220 
Y.kGn 14199 

Birinci kanunun son hafta
sında keza bonaya aşağıdaki 
palamut satıılan yazdınlmışb: 
Tırnak 2068 380 425 
Kaba 3141 200 292,5 
Rfoz 1109 195 210 
Yekün 6318 

Son iki hafta içinde pala
mut sabşlannda oldukça hara
ret girülmüt ise de fiatlerdc 
eauh bir deiifildik olmamıt 
bundan evelki haftalara aid 
vaziyeti aynen muhafaza et
miftir. 

Geçen senenin bu tarihleri
ne aid palamut fiatlcri iıc br· 
nak mallarda biraz farkh ol
malda beraber kaba mallarda 

"' hiçbif fark yok gibidir. 
Ba g&nldi fiatlere mtistakar 

llUU'ile bakılmaktadır. 

Afyon 
Son iki haftalık müddet 

zarfında bonaya kaydettirilmiı 
olan afyonun umumi miktarı 
1080 kile ve 900 gramdan 
ibaret olub malıtelif morfin 
derecelerini ihma eden bu 
.. ııu 550 - 888 kurut ara
mada. fiatlerle •uamele gör
•iftlr. 

BiriDci kiaunua aon hafta-
11nda bonada afyon üzerine 
muamele olmamış ve kaydetti
rilmemiftir. 

Geçen aene ikinci kanunun 
Hk iki haftası içinde de bor
l&da afJ• sahfı olmamıtb. 

Buadaa enelki neıriyatımız
da ela yudıjımız gibi U)'Uftu
rucu maddeler inhisannın u2sh 
mllbayaata ıirifmemit olması 
lauebiylc Afyon piyasası dur
gundur. 

Zeytinyağı 
So,. - bet pa arfında iz. 

mir borMUN kaydettirilmit 
olan mulıtelif ZeytiDyaiJarmm 
nevi, miktar ve fiatlan qajıda 
ayn ayn söaterilmekteclir. 
Nevi Kilo Fiab 
Sıra malı 38400 24, -24. 75 
Yeklik 19750 24, -25 
Sabunluk 49310 23,5-24-75 
Sıra eski 580200 22,27 - 375 
•bt 
Yemeklik 8000 25, 25,25 
eski aabt 

Yekün 694,660 
Birinci Kimmun HD hafta

aında ise bona hazır maUar-
da1t 26,800 kilo Ye sıra 
malı vadeli eaki utıt bydile 
de muhtelif partilerde 145000 
kilo zeytin yaiı sabfı yazdı
nlmıftı. 

Hazır 8ll'll mallar 23, 75-24,50 
uki ubf kayathlar iae 22-22,75 
kwut aruında muhtelif fiaı
larla muamele .~. 
Geçen MDellİB bu tarihlerinde 
iae 197,960 kilo hazır aıra malı 
zeytin yap 21,G6-2S,79 klll'Uf 
aruında İiatlerle •blmlfb. Son 
ea ltet pa ip.le oldakp 
aeytia Y.sı ab·lan .-..-.. 

Piyasamızda hali hazır yağ 
fiatlara Avrupa fiatlarmdan 0,5 
-1,0 kuruş kadar yüksek bu
lunmakta olması hasebile mu
amelitta mevsimin icap ettir
dii, hararet görülememekte
dir. 

Şimdilik yapılmakta olan ih
racat evvelce biraz daha dnş
kün fiatlarla tedarik edilmiş 
olan mallardan yapılmaktadır. 
Bugünkü fiatlarmnzla ihracat 
yapılması imkinsızdır. Yalnız 
evelcede yazdıtımız sıibi Al
manya ve Çekoslovakya h&ma
metlerinin yağlanmızı mübayaa 
edceklerine mütedair olan ha
berler yağ fiatlannm düşme
sine mani teıkil etmektedirler: 
Hatta fiatlann yükseleceği tah
mm edilmektedir. 

Yukarda pamuk kısmında da 
yazdığımız gibi zeytin yağı mu
ameleleri de günü gününe bor
saya kaydettirilmemckte oldu
iundan giinelik piyasa temev
cab hakkında alikadarlar li
yıkı veçbile maltlmattar olma
maktadırlar. 

incir 
1934 senesi incir inalı8wü

a6n idrak ve piyaaya anı 
tarihinden 15-1-935 akf&mlna 
kadar borsaya 6743 çuvalı hur
da olmak üzere 159.945 çuval 
muhtelif incir aatışı kaydetti
rİllllİftİr. Bu mldde zarfında 
incirler ne.,'ine g6re S ile 19 
ve hurdalar ise 3,25 ile 4,50 
kurut arumda fiatlerle aabl
mııbr. 1934 senesi 15 ikiaei 
kinun alqamına kadar ise bor
saya 18,078 çuvah hurda olmak 
mak &zere 166,493 çuval iacir 
•bfı yudmlaaıı incirler5-19,5, 
hurdalar iae 3,12 - 5,85 kurut 
........ fiatlarla •blmth. 

Soa .. bet ,... urfmda 
bonaya kiloau 14 ıa..ttan 6 
ÇUYal alzme ve kiloa 3,50 -
4,375 · kUl'Uf arumda fiatlarla 
da 1325 ÇUYal laanla sabp 
yazcbnl..pır. 

Enelcede yudıt-ız pbi 
iacir meftİIDİ feçmİftir. Ye-

meklik mallann kimilen satıl· 

mıı bulunduğuna göre bundan 
sonra ancak hurda 14uamcle-
lerinc teaadilf edilebilecektir.Bu 
noktadan incir piyuaıına hak-
kında söylenecek bir ıey kal
mUD1fbr. 

Üzüm 
1934 seaeai çekirdeksiz tızilm 

mahauliiniln ilk borsaya l'etirilip 
piyasaya arzı tarihi olan 4 
Ağustostan 15-1-935 akpmın• 
kadar lzmir borsasında sabi• 
mıt olan miktan 276,353 çuval 
ve 971 torba olup bu mllddet 
zarfında bu miktar nevine ıöre 
5 ile 25 kuruş araımda muhte
lif fiatlarla satılmıfbr. 

1933 ıeneai mahsulünden 
15 -1- 934 akpmına kadar 
borsada ıatılmıt olan çekir 
deksiz üzwn miktarı 258,465 
çuval ve 3049 torba olup bu 
mllddet zarfında fiatlar S,625· 
23,43 kurut arumda bulun
muıtur. 

Son onbeş gün zarfında bor· 
ıada sablmış olan muhtelıf 
numaralardaki çekirdeksiz üzfiıD 
miktarlan ile fiatları aıaiıda 
gösterilmektedir. 

No. Çuval 
s 1033 
6 1093k 
7 18151

2 

8 4529 
9 7231 1

2 

10 3597 
11 779 
12 68 

Fiat 
8,50-1150 

9,75-13,125 
11,75-14,00 
12,50-14,75 
13,00-15,75 
13,75-17,50 
15,00-19,25 
19,00-21,00 

Yekün 20,147 
Birinci kiaunun son baftaj 

unda keza borsada yapılmıtt 
olan çekirdeksiz üziim satııları 
apjıdaki nrette toplanmıştı. 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
15 

Çnal 
7 

389 
701 
852 

2587 
59'.l 
87 
18 

5233 

Az 
9,25 
9,75 

11,00 
12,25 
12,75 
13,75 
15 
18,SO 

Fi 
Çok 
9,25 

11 
12,25 
12,75 
13,50 
14,75 
16,75 
18,50 

1934 aeaeai ikinci kinununu• 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Poata Kam. 127 
T •Jsnf adresi : l..ir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 
iki milyon iki ylz bia lira sermaye ile tetekkül etmİf ve 

Dl ORYENTAL ICARPET MANUFAÇÔRER LIMITET 
(Şark Hah tirketiae ait lamirde Halltapmardald kwnat fab
rikaamı saba .......... Fabrika bitiln tetlrillt ve tesisat ve 
a8ıdaWimiDi ile ealdai fibi 1 kin•uaani 1935 tarihinden 
itibaren yeei firkat tarafından ifletilecek her neYİ yün 
iplikleri. k.....-, ltattaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta taktlir edilmit olan fabrika mamu
latı P ............. da uki Orozdibak ittiaalindeki 
serırid• tefhir etlilılaelde Ye ..... funka denmuada yapıl-
_..... UH.2 43 
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..- ·~Kanunusani ıeae 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Y pılan Satışlar 

.,. UzUm 1 Zeytlnyaiiı 
\.U. Alıcı Fiat Kilo Alıcı Fiat 
214 S SüJeymano 12 25 17 37 8500 Muhtelif Alı. 24 75 25 
206 Müskirat in. 11 50 11 50 Pirina 
82 Ş Riza Halef 15 50 15 50 Ton Alıcı • Ton fiatı 
50 Ş Remzi 13 50 14 25 360 Muhtelif alıcı 632 690 
41 Koo. ittihat 17 17 Zahire Borsası 
31 F Solari 15 25 15 25 Çu. Cinsi fiat 
12 H Şeşbeş 15 15 50 104 Buğday 4 25 
2 Oorasan o. Sü 14 75 14 75 245 Susam 11 
3 Ş Franko 18 18 1831 Palamut 170 

645 Y ekün 193 Pamuk 58 

4 75 
11 

435 
60 

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

~!k_ iki haftasında yapılmış olan l 
UZJ m satıştan borsa kuyudatın
dan aşağıdaki şekilde aynen 
çıkarılmıştır. 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Fi 
Çuval En az 

31 6,24 
918 6,63 

2150 7,20 
2490 7,60 
1500 8,50 
335 9,50 
145 11,31 
14 14,04 

7583 yekün 

En çok 
6,70 
7,60 
8,26 
9,36 

10,75 
13,26 
12,70 
14,82 

Fiyat vaziyetine gelince: 
En son neşriyatımızda da 

arzcylcdiğimiz gibi yeni sene-

nin girmesile beraber üzüm 
fiatlerinde oldukça yük.seklikler 

kaydedilmiş ve sabş miktarları 
yukarıda da i'Örüleceji üzere 
bayram ve yortulardan sonra 
mühim miktarda fazlalaımıştır. 

Fiatler 1 - 1 - 935 tarihinde 
berveçhi ati miktarda tespit 
edilmişti: 

eylediği vaziyetin mi at ve yıl
başı yortuları münasebctile is
tihlak piyasalarında yapılmış 
olan sarfiyatın yerini doldur-
mak için yeniden vasi mikyas
ta siparişler alınmış bulunma
sından ileri geldiği anlaşılmak
tadır. 

Ayni zamanda memleketi
mizle beraber Almanyaya ihra
cat yapan Yunanistanda da 
ihracata elverişli stokların ted
rici bir surette azalmakta ol
ması ve Hamburg piyasasına 
diğer ülkelerden ve meseli 
Kaliforniyadan hiçbir zaman 
istendiği kadar mal alınama
makta olması üzüm fi af arımız 
üzerinde iyi tesirler icra eyle
mektedir. Bu vaziyet karşısın
da elde kalmış bulunan üzüm
lerimizin istikbaline emin ve 
parJak nazarile bakılmakta ve 
mevcut stok 50 ili 70 bin 
çuvala kadar tahmin edilmek
tedir. 

Tanı Asır 

Ben 1 O Sene Daha 
Gençleştim .. 

Siz De Aynını Yapabilirsiniz 

Bir Doktorun Şayanı 
~ayret GUzelllk Keffl 

Şimdi, solmuş ve ihtiyarla
mıı bir cildi beyazlatmak ve 
gençleştirmek kolaydır. Fen, 
nihayet cilt için hayat· verici 
bir unsur keşfetmiştir. Beşere
ye vurmak suretilc nüfuz edil
dikte tenin buruşukluldan %ail 
olur ve siyah benekleri silinir. 
Genç hayvanlardan istilı.sal 
edilen bu gençleştirici ve hayat 
verici unsur yalnır: yeni Toka
lon kreminde mevcuttur. Cilt 
üzerindeki kuvvetlendirici ve 
beyazlatıcı tesiri ile sıhhat ve 
gençJik verir. Beıerey.i yumu-

Yanlış Ilaçtaıı 
Az Kaldı Zehlrlenecektl 

Kahramanlarda ilk: mektep 
karıısında 32 numaralı evde 
oturan devlet dcmiryolları ye-

§abr ve en çirkin bir yüze 
cazip bir güzellik temin eder. 
Tokalon kreminin pembe ren-
gindekini gece yatmazdan ev· 
vel tatbik ediniz. Uykunuz es-
nasında cildinizi besler ve 
gençleştirir. Beyaz rengindeki
ni (yağsız) da sabahları kul
Jammz. Cildinizi beyazlatacak 
ve yüzünüzü bütün gün terii-
taze tutacak ve pudranın ya• 
pışmasına müsait kılacak cilt 
ve teniniz ne kadar luı.ba olur-
sa olsun son derecede mem
nun kalacak neticeler elde ede-
cek ve hayrette kalacaksınız. 

dinci işletme müfettifliği ma
rangozlarından Hüseyin oğlu 
hay Ömer kuvvet ıurubu zanni
Je kafur ilacım içerek zehir
lenme aliimi gösterdiğinden 
hastaneye kaldırılmı,br. 

M. SIRRI 

Zeytinyağcı 

&ehlle • 

Alım, Salım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

i Z Mi R 
Ayyahk ve Karaburunu En Nefis Yemeklik 

Yafilarını Her Zaman Mağazamızda bulablUrelniz 

Bilumum Ağrılara Yegane ilaçtır. 

lzmiı· ithalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Kıymeti 

Kilo Gr. Cins eşya L. Kş. 

8 680 Boyalı ağaç korniş 15 000 
28 500 Pirinç yaldızlı kurşun korniş kcnan 43 000 
77 000 Oymalı yaldizlı ağaç 356 000 

114 180 414 000 

Yukarıda çins ve miktarları yazılı eşya açık artırma suretile 

satlacağmdan isteklilerin °o 7,5 teminat akçcsile 31-1·935 Per

şembe gunü saat 13 de lzınir ithalat gümrüğü satış komisyon-

larına müracaatları ilan olunur. 17-21 157 (70) 

Na. Az Çok 

Hali hazırda piyasa tereffüe 
meyyal ve muamelat hararetli 
bir surette devam ey)emcktedir. 

.......................................................................................... f~E'?"'Wii~~~ .... g~ml!!i!:I.~ 

6 9 50 11 25 
7 11 50 12 25 
8 12 50 12 75 
9 13 13 50 

ıo 13 75 14 75 
11 15 18 00 

Halb.uki hu fiatler 5-1-935 
tarihinde on para 9-1-935 tari-

h!ndc otuz para 12-1-935 te 
Yınc otuz para •• 14-1-935 te 
Yeniden on para tereffil ctmit 
Ve bu hesaba a-öre muhtelif 

nevilcrdc 1,25 ile 2,7S kuruı 
arasında ayrı ayn tereffiiler 
ka Ydedilmiştir. · 
b. İş~u. tereffii ka kkında esaslı 
ır fıkır vermit olmak için 

•t•iıdaki cetveli koyuyoruz. 
1·1-935 Tarihine nazaran nu

mara üzerine 15-1-935 teki 
~iikseli~ niıbeti ıu ıekildedir : 

0
• Fi at 

6 
7 
8 
9 
ıo 
11 

Az Çok 
2,00 2,75 
1,75 2,00 
1.75 2.00 
2.00 2,25 
2,25 2,50 
1,25 2,75 

.. Alikadarları nezdinde yap
tıgınıız tahkikata göre üziim 
fi~tıartnın son günlerde iktisap 

Hulasa 
Buğday fiatları iki hafta ev

vclisine ni~petle 1,25 - 1,50 
santim kadar yüksclmiıtir. Ha
raretli satışlar cereyan etmek
tedir. 

AleJümum darı alış veriıleri 
de elveriılidir. Fiatlarda az bir 
yükseklik vardır. 

Fasu)ye fiatları fazla taleb 
ka11111nda 2 - 3 kadar teref
fü etmiş bulunmaktadır. Nohud, 
böirülce, burçak, yulaf, kendir 
tohumu piyasalarında fayanı 
kayıd birşey yoktur. 

Son günlerde sısam üıcrioe 
oldukça vasi ve hararetli mu
ameleler cereyan etmiş ve bu 
bil devam etmekte bulunmak
tadır. 

Fiatlarda yirmi para bir ku
rut kadar yükseklik vardır. 

Hulasa umumi noktai nazar 
dan hububat, zabair vesair 
alelumum ticaret eşyamızın bu 
günkü piyasa vaziyetleri geçen 
.seneye nazaran çok ıayanı 
memnuniyet bir halde 2örül
mekte ve sabşlar da geçen se
neden daha çok ve hararetJi 
olarak cereyan etmektedir. 

Sümer Ban~ Uşak Se
ker Fabrikasından: 

Şinıeiye kadar yalnız Uşakta Sümerbank namına satın alın
makta olan tasfiye halindeki Uıak Terekkii Ziraat Türk Ano
nim şirketine aid hisse senetleri bundan sonra İstanbul ve An
karadaki Sümerbank şubeleri tarafıadan da .. tın alınacaktır. 

Hisselt!rini satmak istiyenler clofnda• bu f'lbelen ele müra-
ca~ıt edebilirler. 17-21-24-28-31-4 159 ( 67 ) 

- 176 - Öz Türkçe karşiliklar 

Kudsi - 1. Ağduk 2. kur'a atıldığ• için) 
ldui, İduk 3. Kutlu Kurban - 1. Boğazlağu 

Kukla - 1. Bebek 2. 2. Ködürğü 3. Takılga, ta
Ka•urcak 4. Kuğurcak 4. yılga 4. Tirki 5. Yaluk 6. 
Kurçak Yaradu 7. Yolu 8. Yoluk 

Kule - 1.Dinek 2.Sırgan Kurban bayramL - Ulu 
Kulei cibal - Dai ar- Bayram 

ıacı 1. Barnak (Melce, meva Kurban kcsmek-Taymak 
man) 2. Cergi 3. Cerge 4. Kurbanlık- Yağışlığ 
Cöğmen 5. Erge 6. Kelif 7. Kurban olmak- Kurum-
Kepe 8.Koruntuluk 9.Turluk sağmak 

Kumanda - (etmek) 1. Kurna - 1. Çunur 2. 
Bastamak 2. BaşJa.mak, pq- Soku 
tamak 3. Başlıluk etmek 4. Kurb - 1. Man 2. Ya-
Buyurmak (Ferman etmek, km 3. Yarı 
emretmek man) Kurbiyet - 1. Kmaı 2. 

Kumandan - 1. Bastık Y akanlık 
ba111 2. Baı 3. Ba,buğ 4. Kurrctüleyn - 1. Göz 
Ba~Iançı 5. Başlığ 6. Bay aydınlıiı 2. Göz bebeği 3. 
7. Beğ, bey 8. Buyruk 9. Karağ, karak 
Elteber 10. Paş, paşçı, pq- Kurs - 1. Buta 2. Çö
langucu 11. Sü başı 12.Tar- rek 3. Teker 4. Tekre 5. 
han 13. Yoruç 14. Yoruçı Yuvarlak 

Kumandanlık-Başlık Kuriye - 1. İlgarcı (Al-
Kumandan olmak-1. Ba- tı postacı man.) 2. Tatar 

şatmak ·2. Başa geçmek (Eıkiden mektup götürüp 
Kumar - 1. Atku oyun getirme işi Tatar atlılarına 

2. Oyun 3. Otuş verildiğinden atlı diye ku-
Kumarcı - 1. Oyuncu 2, riyc memurlarına bu söz 

Ütüşçü alem olmuştur) 3. Ulak 
Kumarda kazanmak - 1. Kusur - 1. Ağdık 2. 

Utmak 2. Ütmek Ağdan 3. Ağman 4. Alık 5. 
Kumarda yenilmek _ 1. Çüzü.r 6. Eks~k _ 7. Eksiklik 

Utulm k 2 Ut k 3 u-t·· 8. Mm 8. Tuzur 10. Usal a . uzma . uz ll y ~ 12 y k 4 Qı.::. k 5 u·· -ı k . agır, yamr . azı 
. ~uzmc . tu me K t.. km k l 

K wıura ıoa ama - • 
umar oynamak - U- Görmemezlikten gelmek 2. 

tuımak Göz yummak 
Kumaş - 1. Abrak 2 Kusur ermek - 1. Ek-

Gorum 3. Poıtav 4. Turga sildik kılmak 2. Sürçmek 
Kumaı yüzü - 1. Abra (Mec.) 3. Yazmak 

2. Yüz Kusurlu - 1. Çarlu 2. 
Komisyonculuk- Kötörme Düşük 3. Yazuklut 
Kur'a - 1. Bice 2. Bicik Kusursuz - 1. Düzün 2. 

bicek 3. Çek 4. Coral 5. Einiksiz 3. Ekıiksiz 4. Sai 
İbicek 6. Ok (vaktile okla 5. Teltikıiı 

• Öz Türkçe karşılıklar - 173 -

sarJanmak, kasılmak 7. Sc- Keyfli - l. Öğrünçlüğ 
nırmak 6. Kasalanmak, ka-ı teklik 

ı.inti 8. Seziş 2. Zağlı 
Kc~fcbnek - 1. Açmak Keyfe mettefak - 1. 

2. Anlamak 3. Bilmek 4. Değme, değmede 2. Gelişi 
Bulmak 5. Bulup çıkarmak güzel 
6. Çıkarmak, ortaya çıkar- Keyvan - Okay (Zuhal 
mak 7. Oranlamak (Tahmin, yıldızı man.) 
ni3bete vurup takdir man.) Keza - 1. Böyle, böy-
8. Yivlemek lece, bunun gibi 2. Da, da-

Keşfiyat - Buluşlar hi 3. Gene 4. Öyle, öylece 
Keşif kolu - 1. Çeri kı- 5. ŞöyJe, föylcce, tunun 

lavuzu 2: Gözcü 3. Körük gibi 
4. Közetçi 5. Öndüç 6. Yi- Kezalik - 1. Böylece, 
zek. bunun gibi 3. Gene, gine 4. 

Keşide (etmek) - Çek- Öylece 5. Şöylece 6. Yine 
mek Kczzab - 1. Aldakıcı 

Keşmekeş - 1. Ahşma 2. Yalancı 
2. Çekişme 3. Kargaıa, kar- Kıdem - 1. Bayatlık 
gaşalık (Ezcliyet, kadimlik) 

Keşt (Ge~tügüzar etmek) Kıdem kazanmak - Es-
1. Dolaşmak 2. Gezip do- kimek 

• laşmalc 3. Gezinmek 4. Gez- Kıdemli - 1. Baş eski 
mck 2. Emckdar 3. En eski 4. 

Ketif (Kitf, ketf) - 1. Eski 
Kürek kemiği 2. ümuz 3. . Kıdve - 1. B~ş 2. Başçı 
Yağrın 3. ileri gelir 4. Önde, en 

Ketm (etmek) - l.Abıt- önde 5. Uyulacak 
rnak 2. Gi~cmek 3. Örtbas Kıhf - 1. Baş çanağı 2. 
dmek 4. Örtmek 5. Sakla- Baş kemiği 3. Baş sağrısı 
rnag 6. Yaşırmak 4. Kafa tası 5. Saö-rak 

o 

Ketum - 1. Ağzına pek Kılade - 1. Boğmak 2. 
2. AZ2ı sıkı 3. lmık 4. Ya- Boyunluk 
burgan Kıllet - Azlık 

Ketumıyet - 1. Açmaz- Kılükal - 1 Dcd"' d • • • lKO U 
lık 2. Gızlerık 2. Söz 3. Söz sav 

Y ıdKev3keby -
1
d l. Jldız 2. İ Kmnab _ 1. Boğçu 2. 

ı ız . u uz p 3. Sicim 
Kcyetmek - 1. Alazla- Kıpti _ 1 ç· 

k 2 D WJ k . mgenc 2. ma . . ag ama 3. Envur- Karaçı 
mak 4. Yakmak K 

K yf" . ıraat - l Okuır.a 2.i 
- e ıyct - 1. iş (Meıc- Okuv 3. Oku u. · 

Jc, husus madde man ) 2 K y ş 
N" 1 k 3 . . ıraat etmek Ok 
ıce ı . Nitelik 4. Yaraıı mak ·u-

Hal ve kcvfivet - 'Ni- K 
ıran - 1. Ko, (Es~ 
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ütün İzmirMı•tr t 
emeklerini G.:. Jokcİııtasındaaırıncı Kordon Li~ç;~;Şi;k~ttYamnda ~~~~ 

Balık Ve Jskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezcsile 
MiTl-IA T Lokalıtası 

Et Yemekleri 

20 25 15 10 105 kuruş 
.- . . . .... , ~ ·~,.;.' 

.,:"' .. ~ 

F b • k . İstanbul, Ayvansaray a rl aSJ. Vapur iskelesi caddesi 

I• • d S b y J • Hamdi Bekir, Mehmet 
Zffill e a Ş er erı: Rasim, Mehmet Emin, H. 

Ömer, Abdiş zade Mehmet Nuri, vdcmişli Hüseyin 
Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

4-26 (40) 

-174 - Öz Türkçe kanlıklar 

nücumda iki yıldızın bir Kilitlemek - Biklemek 
burçta bulunmaları: (Kıranı Kilitli - 1. Kiritlik 2. 
sadeyn, kıranı nahseyn - Y ozaklı 
Uiur koşu, uğursuz koşu) Kils - 1. Alın taşı 2. 
2. Yakınlık Çal toprak 3. Kireç, kireç 

Kısas - 1. Bendeş ey- taşı 4. Saruç 5. Tilki top
leme, baydeş eyleme 2. Bul- rağı ., 
durma 3. Dişe diş, göze göz Kilye - 1. Böbrek 2. 
ıöze söz (Kisasın bizce hem Bödelek 3. Böirek 4. Bö
tarifi, hem karşılığı olarak teke 
kullanılır.) 4. Kana kan 5. Kin - 1. Boz 2. Bizü 
Kan alma, kanam alma 6. 3. Hınç 4. Hoşuntu 5. İçgil 
Ôç (İntikam man.) 6. Kuyruk acısı 7. Yavuz 

Kısm (Kısım) - 1. Bö- sakınıç 
lck 2. Bölev 3. Bölge, bölke Kindar - 1~ Hınçlı 2. 
4. Bölücek 5. Böliik 6. Bö- içli 3. Öcükcen 4. Öçge1, 
lüncek 7. Bölüntü öçkel 5. Öngü 6. Yağırtgan 

Kibirli - 1. Çalımlı 2. Kin bağlamak - l. Hınç 
Ekemen 3. Konur 4. Koska beslemek 2. İçerlemek 3. 
5. Kuruk 6. Kurumcu, ku- Y eskinmek 
rumlu Kinaye - 1. Çakıştırma 

Kibrit - 1. Çalacak 2. 2. Dokunaklı söz 3. Dolma 
Çalma 3. Çıtır 4. Sürtme 5. söz 4. Kerçeme 5. Örtülü 
Yanar 6. Yanarca 6. Üstü kapalı, üstü örtülil 

Kifaf - Yeterce, Y c- Kinaye söylemek-1. Cal 
terge vurmak 2. Dokundurmak 3. 

Kifayet - 1. Y derlik 2. Kırçalatmak 4. Örtülü söy-
Yitut lem ek 

Kifayet etmek - 1. Çı- Kira - 1. Bolu ( Yaz 
kışmak 'l. Elvermek 3. Ye- mevsinc mahsus kira man) 
tişmek 4. Yetmek 2. Bulum 3. Töleç 4. Y allık 

Kifayet ettirmek - Yet- Kisve - 1.Gcyı-i 2. Kid-
lctmek gü 3. Sinci (Kıyafet man) 

Kifayetli - 1. Elverişli Kişver - 1. lı 2. Ölke, 
2. Yeter, yetişir ülke 

Kile - 1. Ölçek 2. Öl- Kitabe - 1. Balbal 2. 
çe,.. Bitiğ 3. Biçik 4. Yazdıç 

Kilim - 1. Çöplü 2.Dum Kitabet - 1. Bitik 2. 
3. Keçe 4. Yan bul Yazı 3. Yazıcılık 4. Yazma 

Kilit - 1. Beklevüç 2. 5. Yazı yazma 
Bik 3. Cuzak 4. Çeki, çek- Kitab - 1. Biçik 2. Biti 
lr:i 5. Kapı küpesi 6. Kirit- 3. Bitii 3. Bitik (Yazı ve 
Jik 7. Kulpu (Asma kiHt yazılı mektup ve kitap man) 
man.) 8. Kümre 9. Süser S. Çiyim (Yau ye yazıh 
10. Tutamak 11. Yozak mektup Ye kitap man) 6. 

j-cföz Tabibi...,. MuayÖ~hkİ~rNakıı 

lütfü Kır~ar Kemal Satir 
Memleket hastanesi Memleket hastanesi 

göz hastahkları mUte- Dahiliye Mütehassısı 
hassası : Muayenehanesini 2 nci Bey-
ikinci beyler sokağı No. 65 ler sokağında 65 numaraya 

Telefon : 3055 nakletmiştir. Tel. 3956 
746 S. 7 Evi Kaiantina tramvay cad-

.__llikr.ıli z desi No. 596 Tel. 2545 

1'1eslıur .. 

Bozca 
A~a 
Şarabı 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
lzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur 

Umumi satış mahalli: Karataş tramvay caddesi vapur 
iskelesi kar ısında 113 numarada bayi Ahat 

4-15 (39) 

Öz Türkçe karşılıklar - 175 -

Non 7. Okuş mumt olarak boya man) 
Kiyasetli - 1. Anlayıth Kostüm - Kuşantı (bil-

2. Bilge 3. Vantlı 4. Uyanık hassa kadın kostümü man) 
5. Zeyrek Köhne - 1. Çürük 2. 

Kizb - (Kizib) 1. Uy- Eski 3. Eskimiş 4. Kullanıl-
durma 2. Yalan 3. Yekli mış 5. Püskü 

Kola - 1. Haşıl 2. Ka- Köhneleşmek - l.Çür:· -
tırma 3. Ket 4. Tutkal mek 2. Eskimek 3. Göynü~-

Kolera - 1. Kara sarı- mck 4. Yıpranmak 
hk 2. Ölet (Umumi olarak Körfe7 - 1. Ağlak, ay
epidcmie man) 3. Uvma, lak 2. Cırmk 3. Çağanak 5. 
Uymaç 4. Vırık Koygun 

Kollektif - Kubaşık(Or- Köşe - (Kuşe) 1. Becek 
tak, şerik man) 2. Bıcırık 3. Bicik 4. Bucak 

Kollektif çalışma - 1.El 5. Bükeç 6. Büküş 7. Dö
birliği 2. İmece, imeci, meci nemeç 8. Saklantı 9, Sövke 

Kollektifleştirmek - Gö- 10. Uç, ucra 
mekleştirmek Kral - 1. llig (Hüküm-

Kolleksiyon - Cıynak dar man) 2. inal (mutemet 
Komedi - Gülecen,güleç man) 3. Han, kan 
Komik - Gülünç Krallık-Uluş 

Komiser - 1. Daruga Kraliçe - 1. Aiaçe 2. 
(zab.ıta ;efi .~an). 2. Kurbaşı Biçe 3. Katun 
(polıs mevkıı şefı man) Kubbe _ ]. Köprüge 2. 

Kompartiman - 1. Bö- Kurgan 3. Küşene 
lü:':1t~. (ayrıl.?1.~ş .~ışım man)2. Kubbeli - l.Tum 2.Tüm 
Polgun, polunuş ( aynlmış 

3 
y 

kısım man) · umru . 
Kondüktör - Çilekçi Kuddami-Ön<\ün 
Konfor-Küy Kudema - 1. Eskiler 'l. 
Konsültasyon - Danışık Uzakılar 

danışıklık Kudret - 1. Baran 2 
Kopya - 1. Benzer 2. Barda 3. Bolum 4. Erk ~· . 

Göçergi Güç 6. Kargı 7. Küç 
Kopya etmek - 1. Ben- Kudretlenmek - Erklen-

zerini aldırmak 2. Bititmek mek 
3. Çekmek 3. Geçirmek 5. Kudretli - 1. Çelimli 2~ 
Yazdırmak l1üm 3. Erkli 4. Erkliğ 5. 

Kordela - 1. Çalav 2. Güçlü 6. Oğan 
Gaytan 3. Şerit Kudretsiz - 1. Erkaiı '1. 

Koridor - 1. Aralık 2. İlcır 3. Y ebiz 
Gezenek 3. Girinti 4. Yalık Kudretsiz düımek-1. iı .. 
Yaı)ak cırmak 2. Çökelmek, çön-

Korse - 1. Sıkma 2. gellemelıc 
Sıkman Kudret hamamı - 1.llıca 

Koımetik - Puduk fU- 2. Kaphca 3. Kaynarca 

Birinci Kordon Liman şirketi binası altında 

KIS GEI~DI 
':9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSfl~T 
Topan Halis Zon~ulda: 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirdc yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

~ilindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebiHrsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede teıı, ilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

. : - . . . 'i;. 
.~ . ' . ' 

Diş Tabibi 
Mehn1et Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 ı unıaı·ada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

1 elefon: 2639 
. ,,.. .. 

. ' t-> 3-15 (52) 

iki T ehlil<e işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soğuk algınh· 

ğının bu ilk ala
metlerini 

GHiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

.GHiPiN 
1 Bütün ağrı, sızı 
1 
ve sancıları der 

. hal dindirir, gri
j pe romatizmaya 
dit sinir, adale, 
bel ağnlarile kı
rıklığa karşı bil-
ha!ls:ı müessirdir 

Grip • ın Ediniz 



'1>: 1"? K~nunısanl 1935 

Calarken Vakalanch 
Çorakhıpıda Çayırlıbahce 

~~vkıinde '(alfa oğ'u Abdul
: ın ar a ında bulunan beş lira 

h~Y,~elin<le bir potrc~i Y eni~e-
ır.ı bo , . c 1· ·ı v l ır ,. 

1 
ı smaı og u ı ıusta.a 

ça ar! ı yakalanmış •. 
Kö Ml~r Hu·-.,ı-~arı 

Als :ı ı A , <l • , k t yam .. ıryo.u 

Unıp .. S "t k"" . b « 1 .... ına aı o nur nm-
l~Ia:ı nı.in.de bir çuvrıl içinde 

ılo l .. mır kok kömlirünü 
çalan Se ·ı ı· D . - ' S . ·ı nı ... ı em r o u aıt 
1 c Bayındırlı Tahir oğ u Meh
met yakalanmışlardır. 

)ı\ ar '"ıkı dı 
Kır~ Ya~ında Bir l' a en 

A1tı'n a Kahh 
T epecıktc Nizam sokanmda 

ot ~ uran Nevrekoplu Bay Rama-
zanın evinin bahçe dıvarı ev
velvki akşam yağan şiddetli 
Yagnıurlardan çökmüş ve kırk 
Yaşlarınd bayan Huriye dava
rın altında kalarak yaralan
mıştır. 

Yaralı kadın memleket has
tanesine kaldırılarak tedavi al- ı 
lına ı 

1 
a.ınmıc-hr.~ ~,: 

1 oktor 
•• 

n •L 
.. ıti caddesi No. 62 

g~ or Ali Riza Ünlen ~ 
, uGUM VE CERRAHI 

t ADI ~ HASTALIKLARI 
N UTEHASSISI 

l\~ua!lim 
Aranıyor 

Muallim mektebi mezunu ve
ya ~kanunen muallimlik yap
~a.ga seHihiyettar bir gence 

h 
tı} aç vardır. Taliplerin idare

ane · d rnıze saat 16 dan 18 e ka-
ar müracaatları. 2-3 (66) 
n1811Il-. ...... _. ........ 

Selanik yevmi gazetelcrin
~en Yahudice Laprensa ve 
ransızca Progre gazetesini f rs~port ve Alsancak iske

"ke crınde bula bilirsiniz. Fiat 
1 • k 
ru~tu~.ruştur ve abune 50 ku- ı 

N~dres : Koca Koçaş çelikel 
o.49 T clefon. 2295 1-6(71) --=

Menemen İcra Memurluğun-
dan· 

İzrnirde münteşir yeni Asır 
~aıetcsinin 1/11935 tarih ve 
.k~39 numaralı nüshasının on 
ı ınci h"f . d . . d M sa ı esın c ıntışar e en 
. cncmen belediyesine ait gav-

;1 ın:nkul satış ilinlarmı...a 
1111935 tarihli yazılacak iken 

sehven 28-1-935 tarihli yazıl-
11111 olduğundan tashihen ilin 
olunur: 152 (68) 

Cii;;,;_ 

lzmır Belediyeslnden: 
K - 424,08 lira bedeli keşifli 
arşıyaka suyu Çarıkdere tu

ncHnin dümbüldek ağzındaki 
Yatmanın 2,5 metro kazılarak 
cndirilmesi işi belediye encü
lllcn kalemindeki şartname ve 
keşifname ve proje vcçhile 
pazarlıkla 2-2-935 Cumartesi 
günü saat 16 da bcledivc daioft 
encümeninde ihale edÜccektir. 
Bu işe iştirak için 22 lira mu· 
vakat teminat lazımdır. 

Şartname ve keşifname bele· 
diye bai mühendisliğinden alı· 
nır, 17 '21-25-29 157 (69) 

an n e iz En ~u 
Ucıız Otelidir 

Riitun l1111ırJiler Burada Buluşurlar 
S~cak ve soü-uk akar suyu, banyolu od:ıl:ın Mannarayn 

H~lice nazı~ gı..1zel manzarası ile .. stanbulun en sevimli oteli 
Bns~oldur. istirahat ebnek istiyenler behemehal bu oteli 
tercıh ederler. 

An • 
ırası ra 

...... IZlll ........... ~~lıJllSj .............. .. 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı ________________ .. 
Ucuz- Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Mfııi-Bir F;brikanın IVlahsulü.dür-.. .. ~stecl~i.: Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lz~ıı:_ın çok _ıyı tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lutfu beydır. 

• r to Sirke
cide 

lznıirde acentanıız yC)ktur. Beş sandıktan )'ukarı her ticarctlıanenin 
~1111:.w. siparişini kabul ediycwuz. Ankara Orn1arı Çif tliğ"! l\1iidürhigüne nıüra

caat. Fazla izahat için lznıirde Ege J->aJas Ye Şeh·r gazinosu nıiisteciri 

:······································································ . ~ 

; IHHAT BALIKYA ~ 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

Mki Defa SUzUlmU,tür 
~egane Deposu 

Baş durak 

am i Nüzhet . 

Sıhhat Eczanes· 

. . . . . . . . . . . . . . . 
• . . 
• . . . . . . . . . . . 
• . . 

.......••..•..•.•.........•.........•.........•................••.... : 

1 

r. -Operatör Talısin 
Çivic· Hamamı c·varıodaki 

( urtuluş Y ıır u) nun 
935 senesı anıeliyat ve hasta kabul seraiti 
Apandisi~, fıt.~k, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

~afra ~eıesı, bobrek, prostat, mesane hastalığı ve taş ame· 
lıyatlarıle kanıerler ve sa.ir azalann en mühim ameliyatlarını 
yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartile: 

~çUncU sınlf için top yekOn ss lira 
1 kinci " " " " 40 " 
Birinci " " " " 45 " 
LUks hususi " " " so " 

Alelade hastalıklann tedavisi vey~ ameliyatı için 
hekim ücreti, ilaç her şey dahil 

UçUncU sınıf için yemi Ucret 2,s llr• 
ikinci " " " " 3 " 
Birinci " " ., " 3,5 " 

LUks hususi " " " 4 " 
Hergtin ayakta haı;ta muayeneıi için vizite ücreti hastane 

dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (5) liraya kadar olup her 
günkü pansumanlar için de yanmpr lira alınır. 

H 3 2-13 (59) . . . 
-...... ..... ;. ı: ~. . ..... -

-
ALGOPAN 

Diş Ve tsaş Airıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli ilaç 
( AlgoJian Cevat) dır 

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

---~--·-----

Toptan Satış Mahalli : 
Istanhu]da J3ahçekapısuıda 

ZAMAN 
l~CZA IlEPOSUJ)lJR 

Şehrlmlzdel?i Ecza Depolarile Eczanelerde 
Vardır .. ısrarla ALGOPANI ısteylnlr. 

Türkmenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

Ü üanza için 

E 
v 
R 
o 

• 

z 
I 
N 

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaı mustahzaratından ( Nasirol Kemal) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşuıq ecıacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyecek~inir. .• 

zt 

EVROZI ~ 

NEVROZIN 

NEVROZ N 

Ü EVROZ N 

ÇOC A TALIKLARI 1 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 

gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 
E* MC1i$9..._ 

Hususi Ders 
T ccrübcli ~ski bir muallim 

hususi ders vcrmckt d" G 
k 

c ır. cç 
alan talebeler yen· ti" •1. ş rı ır. 

ıdare müdürlüifimüz.e müra-
caat edilmelidir. 9-lO 



Sahife tz 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 ikinci 
kanunda Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rotterdam, Ams 
tcrdam ve Hamburg için yi\k 
a!acc· 1 ·'ır. 

HL . \1ES vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenmekte ol':!p 
Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacakbr. 

· HERMES vapuru 8 şubattan 
14 şubata kadar Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanlan için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DELOS vapuru 20 son ka

nunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers Dirket 
Ro_µerdam, Hamburg ve Bre
mene yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 4 şubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUİLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 
JOHNSON LİNE L TD 

KENMORE vapuru 29 son 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp Bur-
gas, V arna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
şubattan 28 şubata kadar An- NORBURG vapuru 23 son 
vers, Rotterdam, Amsterdam kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Hamburg için yük alacaktır. ve Anversten yük çıkarıp Rot-
SVENSKA ORİENT LİNİEN terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 
kannnda Hull Londıa ve An-

versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA
VİGATİON Co. L TD. 

STORK vapurn Limanımızda 

olyp Londra için yük a~acaktır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamhurg, Bremen ve 
Anversten gelip tahJiyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 
SUSAK 1Ç1N MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 
Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23111935 S.S. BLED 
30111935 S. S. SRBıN 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-
mıştır. . 
NAVıGATION G. . 

PAPAYANNAKIS 
AYA ZONI vapuru 20 ka

nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve .Dedeağaç limanları için yük 
alacaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusanide Pire, lskenderiyc 
ve Port Sait limanları için yük 
alacakbr. 

Y o!cu ve navlun için tafsilat 
·j. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

FERNEBO vapuru 19 kanu- THE EXPORT STAEMRHIP 
b C h vapurların isimleri üzerine mes'u nusanide Ham urg, open agen CORPORATION 

Kordonda Cemal Cendeti 
han No. 13-14. 

Dantzig, Gdynia Goteburg EXMOUTH vapuru 18 son liyet kabul edilmez. , (189) Telefon: 2548 
Oslo ve İskandinavya liman- kanunda bekleniyor. Nevyork 
arinayükalacakb~ için yük ~acakb~ ~~~~~~~~-·~~~G••a~~·m~'~®~>~~~~~~~~~~~~~~~ 

BLALAND motörü 28 Şu- EXCELSIOR vapuru 3 Şu-
batta Hamburg, Copenhagen batta bekleniyor. Nevyork,Bos-
Dantzig, Gdynia, Goteburg, ton, Filadelfiya ve Norfolk 
Oslo ve Iskandinavya limanları için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. Vurut tarihleri ve vapurların 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. Rotterdam, Hamhurg, Copen-

hagen, Dantzig~, Gdynia, Gote- N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

burg ve İskandinavya limanları Birinci Kordon Telefon No. f 
için yük alacaktır. 2007 _ 2008 ~ 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN r:77:UZ77Z//E./XZZ;"/LZ/J1ZLLZZJ ~ 

1\ ' 
b 

Ga~~idAkb~eniz içtin her fon e y EXTRA ··, 
eş gun e ır mun azam se er. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup ı 
a:ı-ni günde Malta, Barselon, ~ 
r :arsilya ve Cenovaya hareket 
e:lecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikfil<lerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

F az]a tafsilat için İkinci kor
donda T ahınil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi N 
SPE~CO ~ce~teliğine müraca- Satıhr. ~ 
at edılmesı rıca olunur. (1164) 8 _ 76 ( H 3 ) ~ 

Telefon:_ 2004=_2005_ r///L///Z/L~~;r/:Y..XZ?"f;L~~~J 

fP..fijT11ı1s es ;11 NTısePrı QU ss ·ı ~11 zu~. 
,, KS t]~I(. Pt:1~.iu"'1.t;;: 

. Wöiiü'rilyif didik~ r ~ 

_ agiliz KA NZUK Eczarıesinirı 
öksürük Pastilleı·i 

Pı: stil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
: erlerde bulunmaktan müteveJlit bir çok bulaşık nefes yolu 
h:ıstalıklarının önfuıe ııecer. 

Da İP' a Tercih Ediniz 
1\lerkez Deoosu 

FERi1"' Şif A ECZANESi 

Umum Hastaların f~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu~! 

neticesi )fü:um gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaiaıı 
kasık bağlarl, düztabanlar için taban korsa!an gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsa1ar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik et ve ayaklar. talebelerin çal~ma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. • 

TÜRKİYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıl.:E RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

)j~abrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ilA 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
17- 20 355 S.7 

AZ PARA iLE 80 
ISI~ 

YALNIZ. IÇI GAZlJ 

Law bala.-ı T em~n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

PEŞ'fEı\IALCILAR 
ı\lalzenıesi Deposu 
~ - 79 Tel. 3332 

TELEFON:3aa2 

·P LA T T 
Makina Fabrikasının 

NA~IDAR .çJKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mew.uttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 


