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varışı 

b" Yurdun her yerinde seçim 
dılınek üzeredir. Ulusun yüz-
.e. dok.sanı öyütlerini ( reyle

r~n~ ) kullanmi.ş , devrim parti
•ının öne siirdüğü adlar şac:-
K~.Y~.n bir birlikle seçilmiştir. 
h~ç-~k kentlerde ve köylerde 
k uyuklerindcn üstün bir coş
lc Unlukla, uius, seçim ışını ne 
~dar eyi kavradığını göstcr

~~ştir. Hele kadınlarımızın, 
Yuksck canlılık örnekleri ö
\'"" 
h~nçle karşılar.mağa değen 
.. n .. ~evrim adımıdır. Yurttaş 
0 Yutunü verirken belki de ene 

bl!i!1
rii!cn adları düşiinmerniştir 

1 c o d . . . · · . cvrım partısınc, 

'"l~un soy~nllık menküsu olarak 
buksclen bclgilerine bakmıştır. 
lI helgiler ki göz önündedir; 

c l~ tutulmaktadır. 
k ·r ek partili bir seçimden baş
d~ ~asıl bir varış beklenebilir-

ı, dıyen!er oJabilir.Bunlar Ulusu 
Çocuk sananlar, onun sağlam 
Usuna inancı olmıyanlardır. Zi
~a ulus, düşüncesini, isteğini 
k uyuracak yolu bulamıyacak 
\.J '~ar cılız bir varlık değ-ildir. 

Ylitlcrini ( reylerini ) veren 
b~rttaşlar, yüzde doksanı aşan 
ır oranda olmayıp ta yüzde 

0 luz, kırk olsaydı böyle düşüfk bilir miydik ? Bu gevşek-. 
~ ten binbir anlam çıkaranlar 

2 rnı olurdu ? 
ter~~çiınin psikolojik bir gös
e .ışı de vardır. O da ulusun 

0 {1 görenliiini alana koymuş 
d rnasıdır. Seçiciler, bugünkü 
\r:r.uınun a-öiıümüzü kabartan 
b rı~leri kadar yarına, yarının 
n:~nden çok daha iyi olacağı
)) ın~ndı~larını göstermişlerdir. 
i cvrıınci bir uluı için bu geniş 
nanç ka - . - ı· ö" ynagının, eyı gorcn ı-
.ın deö- . -ı .. l y fld .. •erme o çu o maz. a-
bü ~iıınız yıllarda acunun en 
il ruk acıları içlek (moral) bu
h1·lıdan ileri geldiğini herkes 
i 1• ır. Her ülkede kalkınma J1n b ıiriıilcn savaşların başm
ttı~ . u içlck bunaltının yenil-

11 vardır. Onu yenmek de
~ek, başarma yolunu tıkayan 
d ngelleri ortadan kaldırmak 
.. ~~ektir. Gerçi bunlar bildi
fırnız fcylerdir. Fakat yenilen
lllc · d 

6 
sın e asığlık vardır. Kara . f. ren, yarından umudunu kesen 

t •; topluluk gerilemeğe yüz 
u an, yaşayışla bağl:ıntısı gcv-
~~~e.? ~İr ~opluluktur. Bundan 

. Urudur kı, en büyük utku 
gı r · ..2 ııı, fizik ve içlek acılara go-

us vererek çetin 1orluklan 
Yenme .. - d l E . .. r l"k gucun e top anır. yı go-
en 1 te bütün yaşama ve ya

'•trna ·· ı · d .. guç erı vardır. Yaşadı-
lc ı~ımız kurunda yaratıcı olan 
A~ a ya!nız. iyi gören kafadır. 
Ö aını ılerıye götüreu de odur. 

nünde sonsuz genlik yollarını 
açan da o ... 
. ~u bakımdan seçimin gözle
İikız ö~~nde belirttiği gerçek-
. ten hırı de yaratıcı olan dev

~1?1c ulusun bağlılığıdır. Onun 
ıç.n bu b"t· d . ı· . s· l ım en sevmme ıyız. 

1~ devrim yolcuları, önümüzde 
k'111nası gereğen engellerin tü
h:n~e~iğini biliriz. Hepsini, 

IP•ını aşacağız. Ulusun siya-
18 yatj • • b" . .. ~ şımı ıze bu mantı ver-
llıere yeter. 

liie-vke1. ~~I•:b.ı 

Pariste Dış Bakanımız 
Dün De Görüşmelerinde Devam 

Nazarı ... Etti - Fransız Noktai 

Bay lı<u·oı 

İST AN BUL, 23 (Hususi) -
Pariate bulunan Dış İşleri ba
kanımız bugün de öğle yeme
ğini Bay Lavalla birlikte yemif 
ve öğleden sonra Quai - D' Or
sayde ulaslar arası politika 

~şlerini görüşmekte devam et
miştir. Fransız gazeteleri bu 
görüşmelere büyük ehemmivet 
vermektedirler. Bay T e~fik 
Rüştü Aras Pariste iki gün 
kalacakbr. Bu fırs:ıttan istifade 
ederek Bay Flandenle de gö
rüşecektir. 

fstaebul 23 (Hususi) -Fran
sız gazetelerinin mevsuk bir 
kaynaktan aldıkları duyumlara 
göre Bay Tevfik Rüştü Arasın 
Parisi ziyareti bilhassa Akdeniz 
Paktı işini Bay Lcıvalla görüş
mek maksadına matuftur. Aynı 
duyumlara bakılırsa F rans:ı 
Şark misakı işi bititildikten 
sonra Akdeniz paktının yapıl
masını istiyor. Şark misakı
nın "tahakkuku ise Almanyanın 
siyasal vechesinde bir değişik
lik başgfü;termesine bağlıdır. 
. nümüzdeki hafta içinde Al-
manyanın bu husustaki noktai 
nazarı daha eyi anlaşılmış ola
caktır. 

Paris 23 ( H. R ) - Bütün 
gazeteler Bay Tevfik Rüştü 
Arasın Parisi ziyareti münase
betile yazdıkları yazılarda Bay 
Arasın son Cenevre toplantı-

lJay 'J'e-ıfık l:ttştii Aras 
smda değerli rolünü ehemmi
yetle kaydetmektedirler. Bir 
Fransız gazetesi Bay Lavalın 
ilk fırsattc Türkiyeyi ziyareti 
pek muhtemel olduğunu yazı

yor. 

Sarın üçler Komitesi 
Napolide Toplanarak Fransız Ve 
Alman Hükiimetile istişare Edecek 

BAL 23(A A) - Sar 
hükumet komisyonu 
Fransız ve Alman müte
hassıslar, mümessilleri 
mali meselelerin halli 
ıçm toplanacaklardır. 

Mümessiller 15 gün ka
dar toplanacaklar bey
lik madenlerin ıatın 

alınması ile Fransız dö
vizi yerine Alman dövizi 
geçmesi işlerini halle
deceklerdir. 

Cenevre, 22 (A.A) -
Alman muhacirlerinin 
itine bakan yüce komi
ser bay J. G. Mnkdo
nald matbuata beya
natta bulunarak Fransız 
hükumetinin Sar mülte
cilerini kendi toprak
larına kabul edeceğini 
ve muht~ç olanlara sı
ğınacak birer yer temini 
için tedbirler aldığım 
öğrenmenin muhacirle-
rin mukadderatı ile ali- Sarb'i·ukta Belediye 
kadar olanları memnun ettiğini aöylemiıtir. 

Ko~iaerin ifadesine göreAlman mliltecileri
nin verleıtirilmeıimae husuai hayın _müeaeseleri-

• , ' 

nin esasen fazla yük al
tında bulunmalarından 
ötürü çok güç olmuştur. 
Zira ne uluslar kurumu, J 
ne de hükümetler mali 
mes'uliyet altına ırireme-
mişlerdir. l 

Bay Makdonald tim-l 
diye kadar 35.000 kişi
nin FiJistine veya baıka 
taraflara yerleıtirilmit ~ 
olduğunu ve çoiu pek 
perişan bir halde olan 
daha on binlerce yerleş- li. 

tirilmemiş Alman mülte
cisi bulunduğunu ilave f' 
etmiştir. 

Cenevre, 22 (A.A)- • 
Sar üçler komitesinin 
önümüzdeki celsesi Na
polide aktedilecektir . 
Çalışma pro~ramını tan- • 
zim için dün toplanmıs 
olan mezkur komitenin 
ittihaz etmit olduğu 
karar bu merkezdedir. 
Bundan evvel komite, ı 
konıeyin 17 ıon kinun 

Caddesüule Şenlikler tarihli karan mucibince 

1 

Sar4aki rejimin değiştirilmesi hakkında Framız
Alman ve Sar htikümetleri ile iatitarede bulu
aacaktır. 

U. Maddeler İnhisarı 
Harekete Getirilecek 

~·ıı 
\ 1 

1 

na J1 ('el<il Ba !fftr 

Bulgar Kabinesi 
Dün istifa Etti 

İstanbul 23 (Hususi) - Yeni f ~ 
Bulgar başvekili bay Zlatef 
beyanatında dahilde devlet oto
ritesinm yükaeltileceğini, dıt 

siyasada değişiklik olmıyaca
ğım söyledi. 

Sofya 23 (A.A) - Gorgiyef 
kabinesi istifa etmiıtir. Bu is
tifa çokdanberi bekleniyordu. 
Bir kısmı Mayis 1934 tarihli 
hükumet darbesinin başlıca 

mürettiblerinden olan miralay 
Damyani Elcefin diier kısmı 
da bu defa kral tarafından 

yeni kabineyi t.eıkilc memur 
- Snuo Dötdüncü Say/ada - l\ral Uoı·is ...................................................................................... 

Roma Antla,ması . 

Latin He1Dfİreler Nasıl Barı~mıtlar? .. 
- ltalymı Karikatiin1 -
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Esrar Ticareti Yapan 
Bir Şebeke Yakalandı 

-
Elebaşısı Kayalarlı Ali Bergamada ir 

ail:alandı İzmire Gef rildi lş··nheli ğör 
İzmir zabıtası bir haftaya !."" 

yakın b:r zamandanberi mühim 
bir esı r kaça çılığı hadise-
sinin t ki i ile meşgul bulun- l\: 
makt · ·. 

Nihayc.:t zmirdc ve daha 
doğrusu Ege mmtnkasındaki 

esrar ek e e in~ esrar satan 
bir şebe e eydana çıkarılmış 
ve bu ""ebe e ·n elebaşı ı Ber
gamad tutulmu tur 

Bergamada o uran ve Kaya
larlı Ali adını taşıyan bu şe
beken' o e eba ı ı İzmire "'C • -

rilmi~ ve ihtı a mahkem me 
verilmiştir. 

Zabıta, İzmirdeki esrar tek
kelerine esrar yetiıtiren bu 
kaçakçıyı yakalamak için ço" 
uğraşmışbr. Bazı taharri me
murları Bergamaya kadar gön
derilerek esrar müşteriıi sıfa

tını takınmı~lar ve ancak bu 
suretle kaçakçıyı ele geçirmeğe 

muvaffak olmuşlardır. 
Memurların satın alacakları 

esrar için kendilerine verilen 
paraların numaralan daha evci 
lzmir emniyet müdürlüğünce 
tesbit olunmuı bulunuyordu. 
Memurlar Bergamada kaçak
çıya vasıtalık eden birisine 
bu parayı verip Ali ağaya 

ı ıalebeler 
Seçim İşlerini Takip 

Edecekler 
Memleketin her tarafında 

saylav seçimi yapıldıjı malum-
dur. Kültür bakanlıjınclan va
liliie bu müna•ebetle l'elen bir 
'tamimde deniliyor ki: Bu seçi
min ilk ve orta tah•il müesse-
ıelerine devam eden •• henüz 
seçim hakkına malik olmıyan 
talebelerimiz için bayat bilpi 
ve yurt bilgisi derilerinde çok 
faideli ve canlı bir tatbikat 
olacaiı gibi orta mekteplerde 
ve liselerle yiikHk mekteplerde 
ıeçim hakkına malik olan tale-
belerimiz için medeni baklana 
en yükseii olan Hçim hakla
nnı kullanarak ve onlara bu 
medeni vazifelerini yapmak far
ıat ve zevkini kazan~ırmaia 
ıüzel bir vesiledir. 

Bu itibarla fehir meclisi ve 
belediye seçimleri zamanında 
kültür bakanlığından ılnderil
mit olan 1>ildirime ıöre seçim
ler eınaımda mektep talebe
sinın seç.im meseleleri etrafında 
aydınlatılmasının temini bildi
rilmiftir. 

KaçaZ rı Ali 
göndermişler ve kendisinden 
4 k ilo 190 grnm esrar satın 

almışlardır. 
Alış verişten sonra resmi 

memurlar Aliyi yakalamışlardır. 

Alinin üzerinde İzmir zabıtn
sınca tesbit edilen numaralı 

paralar zuhur ebniştir. Alinin 
evinde ve İzmirdeki bazı akra
balarının evlerinde yapılan 

araşbrmada başka esrar bulun
mamıştır. Zabıtaca tahkikata 
devam edilmektedir. 

I 

Bu Mevsimde 
Tavuklara Nasıl Bakmalı 

Tavuk iıtasysnlannda bulu

nan tavukların yumurtlama za

manının geldiii, Yerlerinin sı

cak tutulması, 2'ıdalannın ku

rumut kan tozu, adi sığır eti 
kıyması, hububat ve baharat 

ile beslenen tavukların bu mev

simde fazla yumurta verdikleri 

valilikten bir iamimle bütün 

kaza kaymakaınlıklanna ve 

nahiye müdürlüklerine bi di
rilmiftir. 

Soy tavuklana muhitteki 
yerlere de yayılmasınin temini 

için taYuklann bakım ve i[ida

lanma itlerine çek ehemmiyet 

verilmesi tavıiye olunmuıtur. 

Tavuk Çiçeği 
Tavuk çiçeii butalıiı ıeh

rimizdeki tavuklarda tahribat 

yapmaktadır. Geçen ay içinde 

. 600 tavuk çiçekten ölmüttilr. 

Ziraat bakanlıiından tavuk çi

çeji atııı isteumiftir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

- Bütün d iinya lisanlarına çevrilmiı XAVIER- DE MONTE
PIN'nin meıhur romanından asri hayata uydurulan faheser 

EKMEKCI KADIN 
Tamamen Fransızca Sözlü ve TÜRKÇE izahatlı hakiki 

· hayat romanı. Baş rollerde : 
GERMAIN DERMOZ "comedi Fransezden,, 

MONNA GOYA- FERNANDEL - FRANÇOİS ROZET 
MADELAİNE GUTTY 

ilaveten: 1-MIKI DENİZLER iLAHi (tamamen renkli) 
2-PARAMOUNT JURNAL "Cumartesiden itibaren,, 

v~ ~ou' 

bu un n 

zevat.n idd::ı.'arı a rri;."' : 5 ! a
~ında oJa .. ak ö / o n ~y 

Sabrinin ölümün~e bir zehir1en-
me şüphesi vardır. Hatta yıhn
mış olan adam da yıkadığı ölü
Jerin hiç birinde görmediği hal
lere tesadüf eylediğini ve vü
cudun tamamen sıcaklığını mu
hafaza ermekte bulunduğunu 

söylediğini de ilave etmişlerdir. 

Müddeiumumilik bu ihbar 

üzerine tahkikat yapmağa baş" 
lamıştır. Tahkikat neticesinde 

otopsi yapılması lazımgelip gel

mediğine karar verilecektir. 
••• •• • •• 

Havagazı 
Müzakereler Devam 

Etmektedir 
Havagazı komisyonu d ün 

t irket mürahhasının da iştirakile 
belediyede geç vakıt ikinci 

toplantısmı yapmıştır. Müzake

relerin . çok yakında biterek 

uyuıulacağı ve devir muamele

sine başlanacağı haber alınmış-
tır. 

··-·····-~ 
Köprülüden 

Muhacirler Geldi 
Sırbista~ın Köprillü kasaba

sından dün şehrimize 52 nüfus 

muhacir milletdaşımız gelmiştir. 

Ölüm 
Mo•kova büyük elçimiz 

Vasıf Çınar, muallim Esat 
Çınar ve Avukat Murat Çı
narın amcaları eski Aydın 
mutasarrıflarından Abdur
rahman Çmann uğradıj'ı 
kalp hastalığından kurtula
mıyarak lstanbulda vefat et
miş olduiunu tee11ürle ha
ber aldık. 

Galatasarayın ve mlllkiye 
mektebinin ilk mezunların
dan olan Abdurrahman Çı
nar jontürklerle beraber 
sekiz sene Avrupada çalıı
mış hayırlı hizmetler yapmıı· 
tar.Aydının Yunanlılar tara
fından iıgali sırasında Ab
durrahman Çınar orada 
mutasarrıf idi.Gösterdiği şid

detli mukavemet ve muha
lefet yüzünden tevkif edil
miş, ellerine kelepçe vuru
larak kurşuna dizilmek üzre 
İzmire getirilmişken kaç
mağa muvaffak olmuştu. 

Onun ölümünü kaydeder
ken yeienleri arkadaşları
mıza başınız sai olsun deriz. 

k lii ıdiCinuliTürklerD.0

n 
.!.) 

ır • izden Geçtile · 

v 

o aşı1-na ı -D 'n E~e y~puri c anoul-
dan .. h i 38 Çin tebaalı 
H'nc\i ç· · i 1ü k m: ttaş ız 

1 •",ata rr"re 
(:) 

dojrnd n 
• 'niden Hica a 

lcin ütün 
Göze Almış 

... 

ar e.a 

1 

1 

Sibirya ·a geçerek tı enle s

L.ova. kadar ge:m·,.~er ve 
,.·::es' e B • ın 

! mbu1a g 1mi 
n bur ':ı ulun' w u 

rn "del : e d ~ -~a çı r:ık 

~rub l ''nde ehr' gc 
lerd'r. 

Bn .' .. nd Şarki Türki •. n

da ~i Türklerin giyd'kleri bi 
kuzu deri!linden şapka'ar ve 
takyelcr bulunmakda idi. 

• 

~ .......... --
Akıl Noksanlığı Varmış Ama y· ne 
Yaptığını Bilen Bir İnsanmış ! o •• -·-·-·-Aydında devri alem seyyahı kamlarila kavga etmiş ve za-

namile dolaşan ve kazdırdıih bıtayı tahkir etmidir . 
büyük bir "resmi taahhüt lüdür,, Bu yüzden Gümüşhane mah-
damgasile pastahanelere mck- kemesince bir buçuk ay, Af-
t up vermek istiyen bir adam yonkara hisar mahkemesince 
tutularak Aydın mahkemesine 3,5 ay hapis cezasına mahkum 
verilmiştir. olmuş ve mahkümiyet müddet-

Aslen Gümüşhaneli olan ve lerini hapiıanelerde doldurarak 
Nedim oğlu İskender Ayhan son zamanda Kütahyada bazı 
namını taşıyan bu adam orada 
muhakeme edilmiş, Aydında kavgalar yaparak Aydına geç

miştir. akliye mütehassısı olmadığı için 
Mumaileyhin akliye mütehas

mahkemece, bir akliye müte-
hassısına muayene edilmek üze- ııslığınca yapılan muayenesinde 
re Jandarma muhafazasında ıüurunun ceza mes'uliyetindcn 
ızmire getirilmiştir. kendisini vareste kılacak dere-

Y apılan tahkikata göre 45 cedc bozuk olmadıiı ve aklın-
yaşlarında buiunan bu adam da muvazenesizlik bulunduğu 
Gümüşhaneden çıkarak devri tcıbit edilmiştir. 
alem seyyahı namil-e Anado- Kendiıi tekrar jandarma mu-
luyu gezmeğe ba,Jamış ve hafazaaında olarak Aydın müd-
gittiği yerlerde kaza kayma- deinmumiliiine iade edilmişrir. 

........ •il!. 

Bay Şimit Uzüm Günii 
Şehrimizden Geçti Bu Maksatla Bazı 

Alman telgraf ajansı Türki- Teşebbüsler Yapılıyor 
ye müdürü Bay Dr. Şimit ·An- Türkofiı müdürlüiünce, ıc-
karadan tehrimize gelmiı Ye lecek sene üzüm mahsulümüzün 
dün matbaamızı ziyaret eyle- revacının temini ve bu kıymetli 
mittir. mahsul6müzün iyi fiatla satıla 

Bay Şimit iktisadi yazılan bilmeıi için timdiden bazı te-
ile tanınmış bir muharrirdir. ıebbiisata girişilmiıtir . Bu 

1 . .1 Alm d ki meyanda memleketin her tara-
zmır ı e anya arasın • 

1 fıoda bir üzum günü kabul 
ithallt ve ihracat it erini ı&z· edilmesi etrafında kuvvetli bir 
den geçirdikten ıonra diin Ege bir cereyan mevcut bulunduiun 
vapurile Mısıra gitmiştir. dan icabeden makamlarla mu

Bay Tenkiyef 
Şehrimiz Sovyet Rusya cene

ral komolo11u Bay Tenkiyef diba 
Ege vapurile lıtanbuldan t•h
rimize ielmittir. 

haberata batlanmıttır. 
T akarrur edecek olan bu

Jüpde tasarruf cemiyeti ile an
latılarak memleketin en hicra 
k6ylerine vanncaya kadar o gün 
için üzlim gönderilmesi temin 
olunacakbr. 

,, l 
ı • KÖŞEMDEN ,. 
~a-- ;;m ...,, 

Eg-e Kopıızu ....... ,_ ..... 
Geze~emiz:n gençler için 

ay1rdığı bu sahifeyi görünce 
sevindim. Hele adı o kadar 
hoşuma ~ittiki sorm:-tyın ! Size 

) azdığım " I·öylerd~ 
· .tıl>alarımı hatırl ttı 

ı ve t r "rk k ·/~sün' n 
uiı' inde en y -

adım h:ı ,re im coştu. " opuz , 
ne g··z l v ne yerinde bir 
ı m ... L ' ·n ne yal n öyliye

S .:.ı ded·M - endi 
"Türk 

ıa e ı 

Ü buld 

,. 
... opuzu ,, 
olacaktı. 

diye 

içind ~ herhal~e 
1
:\ bura 1Je "re ek 

' ife de buna vesile 
e mu u.. "Yeni 

A"ır,,m 'ya ı lıa)a ı arasında 
ilme, i. fana öi:c enberi yaptı~ ı 
b'"yük ve kıymetli hizmete bu 
da ilave olununca hizmet ye
l i nu n l b. Gençlere yapılan 
bu hizmete karşı gençlerd n 
benim bir dileğim var: 

"Ege kopuzu,, gençlerin sa
hifesi olduğuna rağmen ö_!ü 
ve içli yazıla' ın sahifesidir. 

İlmin, edebiyatın vasi bah
çesinden top!ıyacağı tohumlan 
milli zemine ekerek mılli ko
kularıa dolu çiçekler verecek, 
hayat taşıyan meyval:ır mey
dana getirecek çalışkan genç
lerin kafa kuvvetini, milli var
lığa olan sevgisini gön aek 
isteriz. Mübtezel mevzular, 
mübtezel kelimeler, miıbtezel 

u~ullerle uğraşmıyacak gençler 
düşünmelidir ki mübtezel ol
mamakla kendisine faydalı ol-

muş bulunur ve onlar, o genç 

kafalar şekle değil esasa, dışa 

değil, içe daha çok ehemmi
yet vererek milli eserler ya

ratmaia uğraşmalıdır. Çok 

kıymetli olan zamanlarını İlraf 

etmemelidir. 

Ben mutlaka bir şiir yaza

caiım, ben mutlaka bir 11esir 

veya bir hikiye yazacatım 

diye yalnız imza göstermek 

maksadile yazılan yazılar hem 

kıymettizdir ve hem de bunun 

neticesi olarak istikbalsizdir ve 

böyle yazılar zorla yazılır, zorla 

olan her şey güzel deiildir. 
Zorda ilham bulunmaz, zorda 
ibda bulunmaz, zorda iç ve öz 
bulunmaz velhasıl zorla güzellik 
olmaz. Daha başka sahalarda 
belki temayüz edecek kafa11nı 

· yorgunluğa sevkederek ba ka-

bil çalışmalarla u~raıanlar her 
zaman kötü bir tenkide maruz 
kalırlar. 

Duyduklarımı duyan sevgili 
genç okuyucularım umdukla 

larımı amaç edinsin. 
TOKDIL 

111111 .., ... 

Hilaliahıner Balosu 
Yedi Şubat perıenbe akta• 

mı hükümet salonlarındn veri• 

lecek olan Hilaliahmerin büyük 
balosu hazırlıklarına devam 
edilmektedir. 

Dekor komitesi dün aktanı 
toplanarak balonun tertibat it· 
leri hakkında konuşmuttur. 

Bu seneki balonu geçen se
neki balodan daha parlak ol
masına çalışılmakt..adır. 
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İşte bu çöküntü arasında kıs
~ırılrnış gibi düm dilz kaldırım

bir sokak! 
. n ... r bir geçitten, karanlığa 

fırdife r' İ!k kurunlara ait bir 
lbeıar !. Mermer sandukayı me
ra~Jı, anlayışJı gözlerle tetkik 
•ttilcr !. 

Bravo Oğuz ... Şimdi sıra 
sızın ... 
c~nç kız makinesini hazır 

ederken için için güliiyordu : 

Ülgen: 
- Of ben boğuldum, haydi 

r~•!ırn, anfi teatn görelim. 
ırhır 2"erilediler, dar lcaranhk 

~itten, 2"tniş bir oh çekerek 
ıq;:tdar .• 
• Şinıdi harabeden yükseliyor, -· ._: tepelerden derin oyuklar-

athyarak çıkıyorlardı. 
~~~~ ara ivrem ba~ını çe-

Aıai111 baş döndüren bir 
llç\lruın gibi göz kararbyordu. 

T •t bölmeler arasında yıkı
~C.k gibi duran kubbe altm-

n çıktılar. .. · 
Geniş, açık bir meydan.. Bu

:~•ı, anfiler ! Eıki Efez mede
d 'Yetinin, kocaman temsil mey
•1ıı.. Yılan kavi bir yoldan 

16kıek tepeyi buldular. 
Küçük demir lvremin elleri-

11• •ıkı sıkı sarılmış, nerede 
O}dukl 
ı. arını anlıyamıyan hayret-
i{. bu taş şehrine bakıyordu. 
... _fası kopuk inıana benziyen 
-tlar ! Ağzı açık hayvanlar; 

- Sen elini bana ver kü-
ç&Jc 7 .. 
h - Oh burası enfes, bütün 
•rabeyi kucaklıyan bir baka-

:i..."•r. Fakat buradan resim 
&dan dönersek yazık !. 
l Makinem nerede ? 
\'r~lll ç.ntasıııı açtı : 
- ı t ş e .. 

~ İyi ki unutmamışım !. 
İ tnç kız dört yana bakma
}'• _baıladı en güzel elverişli 
..:: seçmek istiyordu. Birden 

fek i"İbi ani bir fikirle Oı
f:~e kocasına baktı gülerek 

Lı uın deye haykırdı. 
'"lep . 

lbt1~tuı'1 ona baktılar, ne bul-

Ilı. - Haydi Ülgen sen şu baı
O rrıl erıncre çık bakalım. 

i•n: 

~- Ne olacak? Yoksa bu 
ha •ıı nıerınerin üıtündc benim 
.a_ tını eıatiri bir periyi mi an
\Qfacak? 

ha"":'" Evet ıenin başın Oğuzun 
~ıle le şu sütunun üstünde bir
'-'d re en güzel aşk perisini 
OJı ıran bir canlı tablo olacak. 
~en nıermcre yanaştı, kolla
ÇaJ taşı ölçer gibi uzanmağa 
ıe) •ıt~, çıkabilsem gerçek gü
t hır Şey olur amma... Dok-

dor Batuk ileri atıldı, küçük 
enı· . 

)' ırı bir hamlede kaldırıp 
s:ndaki taşın üstüne bıraktı .. 

hra Oğuza takılarak: . 

h. - H~ydi ne duruyorsunuz 
lb.Y Oguz? Siz de benim de-
11 •re Yaptığımı, karınıza yapar
tu nıı. Boylarının irişemediği sü
t nun üstünde bulunurlar. Oğuz 
bereddüt edemezdi, şiddetli bir 

0eYcca.nla göisü çarpıyordu. 
lgen hala' taşa çıkacak bir 

oy~~ araştırıyordu. 
k J ır anda arkadan kocasının 
i 

0 ları beline dolandı. Ufak bir 
11 

bu değerli yükü kalbine ba
'-t~k yukan kaldırdı, Ülgen 
te•ık bir hareketle ta,m üatü
"e I •ıçradı .• 

"'cnı hay kard. .. 

- Benim çok bilmiş aktör
lerim, bakalım İvremin size oy
nıyacağı bu rolü unuta bilir 
misiniz? Deyf' söylendi.. Başı
nı kaldırdı. Hazır .. 

- A ! Ya siz ? Oğuz ne 
bekliyorsunuz yoksa ıizi de 
bindirmek mi ister?. 
Oğuz taşın önünde duru

yordu. 
- Fakat orada iki kişilik 

yer yok ki: 
- Ne demek yok, taşın üs

tüne uzanacak değilsiniz, siz 
oturur, Ülgen de sizin dizinize 
çöker, lacivert eteklerile ıizi 

~zler, iki başla bir vücut ... Ne 
güzel bir aşk tablosu L 

Ülgen, sen ellerini uzat Oğu
za çıkmak için yardım et .. 

İkisi de muhteriz, ikis~ de 

candan bir istekle birbirine so
kularak İvremin dediğini yap
blar !.. 

Doktor Batuk : 
- Enfes! Diye haykırdı. 
- İvrem, bir re.ssam gibi 

yüzlerini tenkit ediyordu. 
- Olmadı, biraz daha ej'İ

liniz. Başlarınız birbirine karış
aın !. Tamam !.. 

Batuk birden kolundan tu
tarak: 

- Dur arkadaş dur tamam 
olmadı kalınclt}hir sopa parça
sını demire uzattı. 

- Sen de kiiçük, şimank 

aşk ilahım temsil için bu so
payı al... Bu esatiri aşk peri
lerini sevişmeğe davet ederce
sine başları üstüne uzat !.. 

Demirin sopa p.ek hoşuna gitti. 
- Sonu var -

U.Maddeler inhisarı 
Harekete Getirilecek 

- Başteroır birinci salıiıede -
Uyuşturucu maddeler inhisa

rı umum müdürü bay Ali Sami 
de Ankaraya çağırılmış ve 

gelmiıti. Bugün bay Celal Ba
yarın nezdinde bay Ali Sami, 
İstanbul heyeti ve bay Ali 

Haydar toplandılar. 
Tüccarlar ~ikayetlerini an

lattılar. Bay Celal Bayar inhi
sar idaresinin derhal mübaye
ata başlamasını ve mübayeatın 
arkasını !ccsmiyerek tüccarların 
yeni mahsul satın alabilecek 
bir vaziyete getirilmesini taı-

vipledi. İnhisarların bugünlerde 
geniş mikyasta tüccar elindeki 
mahsulü satın alması bekleni
yor. Bay Ali Sami bugün fs
tanbula hareket dti. 

.... 
Yeni Bulgar Kabinesi 
İstanbul 23 (Hususi) - Yeni 

Bulgar kabinesinin de devamlı 

olmıyacağı Can Koyfan kabi
neyi teşk~l edeceği rivayet 
edilmektedır. 

Kadınların Tayyareye 
Yardımları 

Kutamonu 22 (A.A)- Yeni 
laUrulu kadınlama Tayyare ce
•İyeti yardım demeti çaJıı· 
•ıya bqlamJtehr. 

Yenı Asır 6ahile a 

Buğday Suiistimali lkalimnos' da ....... 
Stoklar Üzerinde Tetkikat Devam 
Ediyor-Bir Şeker Kaçakçılığı Daha .. 

Maarif Bakanı Üniversitede Tc. 
lerde Bulundu - Atatürk Köprüsü ·-·-· 

-
İstanbul 22 ( A,A ) - Kül

tür bakanı Abidin Özmen bu 
AtatUrk KöprUsU 

gün üniversiteye giderek An

kara tarih ve cuğrafya fakül
teleri için hazırlanan raporu 
tetkik edecek ve hukuk fakül· 

tesi için tcsbit edilen yurd bi
nalarını gezecektir. Bakan per
ıembe günü Ankaraya döne
cektir. 

İstanbul 22 ( A.A ) - Ata
türk köprüsü için hazırlanmak
ta olan ıartnanıe yakında bi
tecek ve bir kaç güne kadar 
daimi encüm~e verilecektir. 
Encümen şartn•meyi tetkik et
tikten sonra Ş.bat devresinde 
toplanacak olaa ıehir meclisi
ne verecektir. Meclisin şartna
meyi tetkikinden sonra köprü
nün açık artırması yapılacaktır. 

••• 9!• 

Sarki Türkistan 
Bir Kurtarıcı Baş Olmadığında.o 

Çinin Esiri Bulunuyor 
IST AN BUL, 22 (A.A) - iki milyon Türk bulunduğunu 

Şehrimize Şarki Türkistandan buna mukabil Çinlilerin yarım 
yetmit kişilik bir kafile gel- milyonu geçmediklerini, şimdi 

mişdir. Kafileden kırk kişi bu- ıarki Türkistanın Mançurili bir 
gün Ege vapuruyle Mısıra gi- Yali tarafından idare edildij'ini, 
decekdir. Diğerleri memleke- maalesef ora Türkleri içinde 
timizde yerleşmek üzere şehri- bütün memleketi eline· alıp çe-
mizde kalacaklardır. virebilecek büyük bir başın he-

Muhacirler Şarki Türkistanda nüz bulunmadıiını söyleyorlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristanda Panıuk Piyasası 

Al ki Ol 1 Dur(rundur 
aca 1 an ar Adana, 22(A.A) - Pamuk 

Ankara 22 (A.A) - Bulga- - piyasa!n iki üç gündür biraz 
riıtan'da alış verişden başka 

durmuştur. Alıcılar nazlı dav-
bir sebebden dolayı alacağı ranıyorlar. Bugün borsada çok 
olanların bu alacaklarının kur- 1 f• ı 

it olmamışsa da veri en ıat er 
tarılması için Türkofis ıube- IJ 

Piyasa parlağı makina ma arı lerine veya ticaret odalarına 
müracaatları ilin olunur. için 40 - 50 kuruş arasındadır. 

TAYYARE SiNEMASI 

Sean• aaatleri : Her 2ÜJl 15 19 Gece uçuşu 
17 21,15 dünyaya dolapn prkı .. 
Perıembe ve cuma günleri 13 seanaanda dunyayı dolatl'D 

tarkı ile b 

Merkezde 
Binden 

Adana, 22 (A.A} - Feke 
kazasından başka, vilayetimizin 
bütün kazalarında ikinci mün
tehib seçimi bitmiştir. 

Seyhan vilayetinde rey sahibi 
kadın erkek, Feke hariç 151327 
olub bundan 103957 si reyini 
lrullanmı.ştır. Adana merkez ka
zasında 52427 seçiciden 40016 
aı reyini kullanmıştır. Bütün 
reyler ittifakla Cumhuriyet Halk 
Fırkası namzetlerine verilmiştir. 

F ekenin geç kalması havanın 
yağmurlu ve karlı köylerinin 
dağlık ve dağınık olmasından
dır. Buradan da son duyumlar 
gelirse rey kullanma nisbetinin 
yüzde sekseni bulacağı bekle
nıyor. 

Adana, 22 (A.A) - Havalar 
çok düzgün ve ılıkdır. Ba~lar
dalri ağaçlardan bazıları çiçek 
açmıştır. 

••••• 
Şeker Fabrikaları 

Birleşiyor 
IST AN BUL, 23 (Huıusi} -

Şeker fabrikalarının birleştiril
mcıi kat'i surette kararla~tı. 
Yeni ıirketin genel merkezi 
Ankarada olacaktır . 

Baş Bakan 
Ankaraya Döndü 

İstanku1,t23 (Hususi)-Başba
kan general İsmet İnönü harp 
akademisini ziyaret etti. Akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Posta ve Telgrafçılar 
Ankara, 23 (Hususi) - Dev

let şurasının lüzumu muhake-
me kararı üzerine eski posta 
ve telgraf umumi müdürlerin-
den bay Fahrile bay Suphinin 
ve bay Cemalin muhakemele
rine Ceza nıahkemesinde baş-

ı Marmara 
Köylerinde 

f stanbul, 23 (Hususi) - Mar
mara adalarında yıkılan köyle
rin yeniden ihyasına ait proje 
hazırlanmaktadır. Buna göre 
yeni yapılacak evler sarsıntıya 
mukavemetli birer katlı olacak
tır. 

Hacı Ölüm Ceza
sına Çarptırıldı 
Adana, 22 (A.A) - Para ile 

adam öldürmekten suçlu çoban 
Hacı ve onu teşvik eden Du
ranın duruşmaları bitmiş ve 
mahkeme çoban Hacmın ölüm 
cezasına çarptırılmasına ve Du
ranın da altı yıl sekiz ay hap
sine karar vermişdir. 

Yunan Elinde 
lanmıştır. İstanbul, 22 (A.A) - Atina-

TrahZOD' da dan İstanbul gazetelerine bil-
diriliyor: 

F d k M •• b Yunanistanın müdafaasını ve 
ın 1 u a yaası askeri ihtiyaçlarını düşünmek 
Trabzon 22 (A.A) - ilci üç için toplanan fırka reisleri mec-

pndenberi fındık fiatları çok }isinde tayyare bakanlığı müs-
düşkün gitmekdedir. Hamburg teşarı Yunanistanın 270 tayyare 
Marsilya Borsalarından gelen almak ihtiyacında olduğunu 
telgraflar fiatlerde genel bir anlatmışdır. General Metaksas 
gevşeklik göstermekdedir. B1!- Çarş3mba günü gene topJana-
gün borsada fob Trabzon ıç cak olan bu mecfüıde mevcud 
fındık kırk kuruşa arzedilmiş 
fakat istek bulunmamışdır. olan üç ayrı ayrı erkanıharbi-
Kabuklu tonmul fındık 23 ku- yenin bulundurulması lüzumunu 
ruşa kadar alınıp satılmı.şdır. müdafaa edecekdir. .................. M;ğ~~; .. ··N~ldi' .............. .. 

Yeni kavaflar çarıısındaki ticarethanemi Saman iskeles~ 
tramvay durağında başlıyan Mimar Kemalettin caddesinde 
14 numaralı mağ~~aya nakleylediiimi ve yel)İ mataı:aya son 
moda _ye~I~ .•e ıngı!~z ~um.aı~an _getirdiiimi saygılı müşterileri
me bıldmmn. Moştenlerımın zıyaretlerile mii.ferref olacai m 

Pariatea diplomalı kadın ve erllek te~~ 
Albert Karmen• 



....... 
Leninin ölümünün On 

Birinci Yildönümü 
" Lenin 
Leninizm 

Tarihe Karıştı - Fakat 
İnkişaf Etmektedir,, 

MOSKOV A 22 (A.A)-Le
ninin ölümünün 11 nci yıldönü
mü mfinasebetiyle Moskova ti
yatrosunda büyük bir toplanh 
yapılmıştır. Bay Kalenin Leni
nin hatırasını taziz ettikten 
•onra İnsan olarak Lesinin ta
rihe karıştığını, fakat Lenin 
iaminin mütemadiyen inkişaf 
etmekte olduğunu söylemif "Ye 

Sovyet Rusya'llın muyaffakıyeti 
Leninizmin muvaffakıyetidir, 
demiftir. 

8. Kalenin son iç hadiselere 
temas ederek demiştir ki: 

Birinci T efrin ihtilalinde Zi
aoviyof ve Kamenef mücadele 
alanmdan kaçmıtlardı. Lenin, 
bunlan o zaman hain ve ka-
çak olarak ta•sif etmitti. Bu 
a&zlere şimdi ancak şunlan 
illve edebiliriz. 

Bunlar aynı zamanda birer 
tethitçidir. Ve bu hareketlerini 

amele sınıfına ve onun mümes
sillerine karıı yapıyorlar. Gö
rüyoruz ki, Lenin'in bwdan 
on yedi yıl evvel söylediği 
aözler bugün için de canh ola
rak yaıamaktadır. 

Kalenin. 
Moskova, 23 (A.A) - Ha

vas ajansından: 
Pazartesi günü bütün Sov

yetlt-r ittihadı dahilinde Leninin 
alümünün 11 inci yıldönümüne 
isabetle meraıJiın yapılacakbr. 
Dün onun cenazesinin kaldırıl
dığı güne tesadüf eylediğinden · 
heryer tatil edilmiştir. ........ 

Japon Dış İşleri Baka
nı'nın Beyanatı 

:..-"-
ı;:. :-"' - ' - ' 

Goering Varşovaya Gitti 
...... ,,.. .. -._.. ............ ._ .. ._.._ ..... ._nm ... _. ..... ._ 

lngiliz Kabinesi Mühim Bir Toplantı 
Yaparak Bay Edenin izahatını Dinledi 

Berlin, 23 (H.R) - Alman 
hava bakanı General Goeı-ing 
birdenbire Varşovayı ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaret söz de av· 
lanmak maksadile yapılmışsa 

da hakikatte bay Goeringin 
Polonya devlet adamlarile doğu 
antlaşması ve Roma paktı hak
kında fikir teatisinde buluna
ca~ı muhakkak sayılıyor. 

lngiliz hükumeti Almanya ve 
diğer devletlerin bu hazırlık 
görüımelerinde bulunacakbr. 

t 
Bütün bu görüşmelerin amacı ı 
genel barıı siyasasını, bütün 

anlaşamamazlıkların sebeplen- . 
ni ortadan kaldıracak surette 

ile Sar mülikatlannı anlatb. 
Kabine bay Flandin ve Lavabn 
bir şubatta Londraya vukubu
lacak ziyaretleri hakkında da 
görüşüldü. umumi bir anlaşmaya var-

maktır. Bu toplantıdan sonra gaze-
telere verilen tebliğde Fransız 

lngiltere Kabinesinde bakanları ile görüşülecek me-
Nelar GörUfUldU? seleler bildirilmemiş ise de 

Londra, 23 (H.R) - Kabine söylendiğine göre Fransız - ın-
toplandı. Dış işler müsteşarı giliz devlet adamları arasında 
bay Eden Cenevr.edeki görüş- görüşmeler bir hazırlık mahi-
mele-ri, bay Laval ve bay Aloisi yetinde olacaktır. 

;/,~ 

Cıbutı 
, . , 

Hadisesi Nasıl 
Oldu? 

Paris 23 ( A.A ) - Cıbub 
hadisesi hakkında müstemleke-
ler nazırı şu mııiümatı ver
miştir: 

Mutasarrif Bernarde Ezauıa-

raslar tarafından talan edilen 
eşhasa yardıma gitmiı, miihim
mata bitene kadar harb etmit 
ve muharebe meydanında al
mış olduğu on bıçak yarası ile 
ölmüştür. 800 kişiden ibaret 
olan düşmanın zayiatı meçhul
dür. Mutasarnf Bernard da ölü
münden sonra hatırası için Lej
yon Dönör nişanı verilmiftir. 

Iran-Irak lhtilifı Lahaye Deniz Konferansı 
Gönderilecek Mi? 

Iran - Irak Sınırında Hadiseler 
Çıkmasından · Korkuluyormuş 

.... ··-·-·· Cenevre, 22 (A.A) - İtalyan ı hay divanına gönderilmesini 
raportörü B. Biankeri İran - taleb etmektedir. 
İrak ihtilafı hakkında konseyde lran dıt itleri bakam bay 
yaplDlf olduiu bir beyanatta Kizimi raportörün işini kolay- · 
her iki tarafla münascbata gir- laşdıracağını bildirmiştir. frakın 
diğini fakat raporunu vermeden talebine hak vermek, karar 
mayıs toplantısına kadar iıine üzerine müessir olabilir. Fakat 
devam edecektir. iki toplantı aruında geçenki 

Bununla beraber mayıstan devrede her ttirlii görÜfellleri 
evvel fevkalade bir toplantı ve hadisenin hallini güçleştire-
olacakşa bu mesele ruznameye cek hiçbir şey yapmamağı ka-
konabilir. Irak murahhası Nuri bul edecektir. lran kendi top-
paşa Said lran hükiımetinin 20 raklannm tamamiyetine taalluk 
senedir tanılan ve 1914 de ta- eden fevkalade divanın ihtiyari 
yin edilen hudutlan tanımadı- madde ahkamını imzalamışbr. 
ğını bildirmiıtir. Ancak Irak hükUmeti ihtilafa 

Hudutta hldiseler o1mak teh- konseye naklettiği cihetle baı-
likesi Yardır. Ve Irak bunlara ka bir ulusa müracaata lüzum 
meydan vermemek için elinden yoktur. Ve istişari bir karar , 
geleni yapacaktır. Nuri pafa talebi vakıtsız görülmektedir. 
Said iranın da aynı suretle ha- Konsey bu talebin 11 ci mad-
reket etmesini istemekte ve bu desinin ikinci fıkrasına uygun 
ihtilafın istişari bir şekilde La· olduguna k.arar vermiştir . .. . . , 

Karnera 

.. -·. 
Japonya Bu Konferansın 1936 Ya 

Bırakılmasını Kabul Edecek 
Londra, 23 (A.A) - Japon

ya ya dönmek için Londradan 
ayrılmadan evvel amiral Yama
mota demi~tir ki: 

Londra ve Vaıington muahe
delerince yapılması icabeden 
deniz konferansı mümklbı oldu
ğu kadar çabuk toplanmabdır. 
Önce Amerika yolu ile dönmek 
isteyordum. Fakat eğer hükô-
metimde konferansın mümkün 
olduğu kadar çabuk toplanma
dığını görmek arzu etmeseydi 
Sibirya yolunu alarak daha 
çabuk dönmemi .zannetmem ki 

emretmezdi. Binaenaleyh teklif 
edildiği takdirde Japonyanın 

konferansın 1936 ya bırakılma
sını kab~l edeceğini zannetmi
yorum . 

Japon mürahhas heyeti aza
sından yüzbaşı lvasıta bugün 
Amerika yoluvla Japonya dön
mek üzere gitmektedir. Fakat 
Londradaki Japon mahafili bu
nun alelade nezaket ziyareti 
oldupnu Bay lvasitarun Ame
rikada bulunduğu müddetçe 
hiç bir resmi müzakerede bu
luamıyacağını temin etmektedir. 

Japonya;.. Italya 
Münasebatı Ne Halde? 
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Antuvan Romaya dönmek 
lizere gemiye bindiği vakıt, 
~üçük arkadaşından gerçek bir 
U~ i.ilüşle a rrı ldı. Fakat gizli 
hır düşüncenin bu üzüntüde 
Yeri yoktu. 

Zifaf 
Üç yıl sonra Pto!eme öldü. 

Oğlu ile kızı Kleopatra'nın 
evlenerek birlikte saltanat sür
nıelerine karar vermişti. 

Ptoleme sülalesi, Mısır'm 
eski göreneğine uyarak, Lajit 
hfadından bir kızın ancak bir 

Ptolcme ile evlenmesini adet 
cdinmi~ti. Kanın temizliğini 
böylece muhafaza ederlerdi ! 

İşte böylece, Kleopatra tam 
k~dın olacağı çağda, 17 ya
şında iken, 12 yaşındaki er
kelı:: kardeşinin karısı oldu. 

Bu iki kardeşin zifaf gecesi 
garip oldu. 

Kleopatra şark kızlarının 
vakitsiz ergenliğine malikti 
~ocukta beklcnmiyen bir erken
lıkte idi. 

İlk karı koca konuşması bir 
?Yundan ibaret oldu, Çocu
~un henüz koca gibi hareket 
etme.sine müsaade edilmedi. 
Sülalenin istikbalini alakadar 
edecek bir harekete girişmek
•izin, hararetini yatıştıracak 
bir surette tatmin edildi. K!c· 
0 Palra aşkına kendine daha 
~akışan bir fckilde alıtlırılmak 
ıstiyordu. 

Aile Arasında: 
k Karı koca olau erkek ve kız
h ~rdeş Mısır üzerinde birlikte 

ukürnran oldular. Kleopatra 
etrafına buyurmak istiyordu. 
~Üçük Ptolcna kendisine ve
rılnıiş olan hocalara henüz bir 
Çocuk gibi boyun eğiyordu. 

Bunlardan birisi Pothin idi. 
Şu göbekli hadımın tıknaz 

omuzları üzerinde yai"lı bir bo
Yunu vardı. Yüzünü de o ka
~a~ yağ kaplamış idi ki göz-

şc.rı çukura gömülmüş gibi idi. 
ışkin dudakları daima sağ 

tarafa sarkardı. Parmakları 
)'Üıüklerle ~arılı idi. 
h Soarayda doi-an, küçük çağda 
adını edilen bu adam çok 

geçmeden kadınlarla içlı dışlı 
olmuştu. Onlar bunu kendile
rine yarıyacak bir alet san
nıışlar ve bütün intrikafarı 
ona öğretmişlerdi. Kımılda
;ıya~ak kadar koca cüsseli olan 
.othın olduğu yerden de

dı koduları dinler hafızasına 
Yerleştirir ve eksilmemiş olduk-
1•rı İçin hepsine kin ve kıskanç-
lık besi d·- · b•·t·· k ki · e ıgı u un er e erın 

letyif taraflarını öğrenmeğe ça
balardı. 

Küçük Ptoleme'nin lalası, 
adeta süt aunesi olmuştu. Çocuk 
~u sü~pük koca bacakları küçük 
0llarıle sarmağa alışmış ve 

k~rktuiu zaman, bu çınar gibi 
go"deyc sokulmağı öğrenmişti. 

Her isteğini yapan, karnına 
Yurnruk indirilmesine göz yu
man Ye kollarının araıtında din
lendirici bir yumusaklık bulu-
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nan bu aray kölesine bağlan
mış gibiydi. 

Küçük Plolcme'nin ikinci 
hocası da, saray askerlerinin 
kumandanı General Aşillas' dı. 
AşıHas'm tunç bazubentleri, 

nyna gibi parlayan zırhı, güneş 
altında ışıldayan altın yaldızla 
mığferi , altın kabzesinde harp 
tanrıçasını Neith'in kabartma 
resmi olan palası vardı. Muza
yıklar üzerinde maden şakırtı
sına karışan asker adıınlarile 
yürürdü. 

Çocuk bu tehlikeli silahlara , 
bu kahn zırha dokunmağı se
verdi. Savaş adamının, ekserli 
bilezikleri çok nefis oyuncak
lara benziyordu. Onları alıb 
bacağına geçirmeği severdi. 
O zaman, küçük efendisini eğ
lendiren saraylı askere bakar, 
gülerdi. Fakat bu kudret ve 
haşmet gösterişi altında, Aşı
las'ın tavşan gibi örkek bir 
ruhu vardı. Harpten korkardı. 
Rütbesini muharebede değil, 
saray ziydetlerindc kazanmıştı. 
Bu geniş omuzlu adam altın 
ve kudret kazanılacak her ye
re sokuJmakta çok becerikli 
idi. 

Küçük Ptoleme'nin üçüncü 
hol· sı da Shodot'tu. Bu bir 
Yunan nazariyecisi, kıvrak. 
mürai. daima yalancı bir ba
kanlıkla gülümsiyen bir adam
dı. Ellerini, avuç avuca birleş
tirerek gö~sü hizasında tuıar, 
yılışık bir tavıria birçok oynak 
ve belli sözler söylerdi. Bazan 
coşar, büyük jestler yapar, il
ham topJıyormuş gibi gözlerini 
göğe kaldırdı. 

Sonra elleri birleşir, tekrar 
birbirine yapışırdı. Gözbebek
lerini başını çevirmeksizin sağ
dan ıola döndürerek bakar, 
tartar, hesap eder, hayatının 
çapraşık yolunu çizerdi. 

Hilekar hadim, muhteris ge
neral ve kurnaz feylesof Ki eo
patrayı scvarierdi. Her vakıt 

liyakate yer vermek ve her za
man doğruyu söylemek istediği 
ı çin, Pot hin 'i kızdırırdı. 

Aşillos ile alav eder ve as
keri kahramanlığını överek 
onu ezerdi Theoddot'a gelince 
yerde sürünen bir hayvan gibi 
ondan istikrah ederdi. Herif 
de bunu duymuyordu. Bilgin
lik tasladığı için, Kleopatranın 
hi!gilerini kıskanıyordu. Fenne 
edebiyata, tarihe ait meseleler 
üzerinde münakaşa ettikleri 
olurdu.Gen kız, doğru söylediği
ni ispat için kütüphanedsn bazı 
papirüsler getirtir ve iddiası
nın doğruluğunu gösteren nok
taya ince parmağını dayardı. 
Böylece T eodot'u bilgisizliğini 
gizlemek için sisli çemleler a:-
kasında gizlenmeğe mecbur 
ederdi. 

Küçük kral, görünüşte ayak
larını öpen, gerçekte ise ken
diaini ellerinde tutan nazırla
rına karşı birşey yapamazdı. 

Milsaviri ve taraftan olan-

yan Kleop:ıtra ise güzel mem
leketin, sonsuz servetlerjn ve 
Mısırın istikbalinin bu eç mu

rabahacının keyfine ve aç göz
lülüğüne kurban gittiğini göre
rek sessizce kızz.r dururdu. 

Kaçış 
İki yıl Kleopatra ile kardaşı 

karı koca gibi, fa!rnt birbi
rinden ayn yaşadılar. Y z.vaş 
yavaş, başı ilerledikçe, küçük 
Ptolenc .. kendisi görünmeğe 
başladı. Uç müşavirinin dalka
vukluğu da her şeye hükmede
bileceği hissini "feriyordu. 

Karısına ı;ormadan tedbirler 
almağa kalkıştı. K!eopatra is
yan etti, karşılıkla haklarının 

denkliğini ileri sürdü, onu ya
tıştırmak, eğlendirmek veya 
bozmak için kurnaz Tcodot ile 
yıhtık Pothin tarafından hazır
Iıman bütün zevkleri reddetti. 

Saltanat odasına, zayıf, fa
kat azimkar girer, mermer ma
sa üzerine narin yumruklarını 

indirir, hoşuna gitrniyen buy
rukları yırtar, buyruk isteğini 
ortaya vururdu. 

O vakit bu üç adam arasın
da, dev cüsseli, fakat sağır 
kulaklı muhariplerden başka 
kimsenin şahit olmadığı gizli ko
nuşmalar başladı. Muhafızlar üç 
kapı yoldaşının fısıldadıkları yere 
doğru ileriliyenleri geri atıyor, 
palalarile tehdit ediyorlardı. 

Bir sabah, halayıklardan bi
risi Kleopatra 'nın tırnaklarına 

kına sürerken, ona dedi ki: 
- Kraliça, seni yul<arı Mı

sır' da bir seyahate çıkaracak
larım biliyorum. 

- Eee, bundan ne çıkar? 
- Kendini sakın ! Oradan 

geri dönmiyeceğini umuyorlar .. 
- Başıma ne gelebilir ki? 
- Ah ! Kraliça.m . . Tesadüf 

büyüktür. Hele kimi insanlar 
onu kendi taraflarına çeker
lerse t Bir hisarın tepesinden 
bir tuğla kolayca yuvarlana
bilir ! Bir laiımın tepesi, hafif 
bir ağırlık altında bile. yıkıla
bilir! . 

Kraliça bu ihtarın manasını 
anladı .. 

Bir akşam, iki hademe ile, 
esirlere mahsus kapıdan 

çıktı. İnanılacak adamların 
sürdüğü üç deve bekliyordu. 
Sarayda sadık adamlarını mu
hafaza etti. Fakat kendini ta· 
nıtmıyacak gibi yüzünü örte
rek hududu geçdi ve şahsını 
emniyet altma aldı. 

Böylece Suriyeye geçti. Pot-
lim, Aşillos ve T eodot ise, şu 
her şeye karışan küçük krali
çeden kurtulunca, nihayet onu 
yola gelmiş sandılar ve sevin
diler. 

Kleopatra 20 v a,ında 
Brtkumandan 

Klcopatra güçlükle Kudüse 
vardı. Bütün Nil ağızlarını geç
meıi, hunun için de yanındaki 
2 kadın ve üç Deve ile birlikte 
dibi düz kayıklara binmesi 
lizımgelmişti. Gemiciler bunlan 
küreklerle idare ederlerdi. 

- Som' l ror--

. 

ce Sar Almanyaya Dönü 
"Fransa ile Daha Dost Geçinmelerin 

Hiç Bir Mani almıyor ? 
A manlar Durmu Nasıl Görüyorlar ? 

Berlin 20 ( Uta Prcss ) -
Uta Press'in özel yazıcısı ya
zıyor : 

pılan silah arkadaşlığı eğlenti- 1 anlaşmamıza ve daha dost ge 
sine S. S. kurumları önderi çinmemizc hiçbir mani kalını 
Himmler ile birlikte muhtelif yacağını umuyoruz. Vaziyet 

l 

Sar intih ba
tından alınan 

netice ile Hi" -
ler, yalnız A~

man düşmanı 

olan memle
ketierin değil, 
Almanyayı ob
jektif bir gözle 
gören memle
ketlerin bile 
hayretini uyan
dıracak kadar 
büyük bir zafer Rayşı·eı· t c Nazi t·eislm·i barış .-,of rasmd(L 

Alman memleketlerinden gelen böyle gören yalnız dış bakanı kazanmış oluyor. Gerçi Al
manyada bütün ulusun Hitlere 
taptığım söylemek (Hitlerin biç 
bir nüfuzu kalmadığım iddia 
etmek kadar yanlaş ve gülünç
tür). Fakat bugün Almanyanın 
içinde ve dışında bulunan bü
tün Almanhğın ekseriyetinin 
Almanyanın kurtuluş ve istik
balini ancak bugünkü rejimin 
devamında gördüğüne şüphe 
yoktur. Bugünkü Alman yanın 
iç vaziyetini anlamak istiyenler 

bütün S. S. grup önderleainin değildir. Sar'ın Almanyaya 
iştirak etmiş olması bu şayiayı iltihakından sonra Fransa ile 
canlı bir surette tekzip e~ekte- anlaşmamak için hiçbir sebeb 
dir. S. S. baş önderi Hımmler . . 
b ·1~h k d ı t lantı kalmıyacağmı hızı.at Hıtler de u sı a ar a aş arı op - . .. . 
sında güzel bir nutuk söyliye- bır çok defalar s~y~emış 
rek S. S. kurumlarının vazife- ve bu mesele halledıldıkten 

sonra Avrupa ıulhunun daha 

unutmamahdırlar ki Hitler her 
hangi bir anda yapılacak inti
habatta daima kahir bir ekse
riyet kazanacak vaziyettedir. 
Şurada burada ara sıra görülen 
muhalif cereyanlar onun kud
ret ve onun nüfuzunu sarsacak 
bir mahiyet alabilmekten çok 
uzaktır. 

Acun siyasallannm daima 
merak edip yakından araştır
mak istedikleri diğer bir mes
ele de Alman ordusunun bir 
taraftan Hitlere ve diier. ta
raftan S. S. k1ırumlarına karşı 
olan vaziyetidir. Ordu ve S. S. 
kurumları başkanlarının Hitle
rin son appeli üzerine yaptık
ları büyük toplantıdan beri ec
nebi gazeteleri bu müseleye 
dair bin bir yalan neşretmiş
lerdir. Mesela Pariste çıkan 

Tarı uasıl 1·ey vcr<lile» ? 
lerini izah etmiş ve General 
Von Blomberg'in buna cevaben 
söylediği sözler aradaki doıt-
luia hiçbir fÜphe bırakma
mııdır. 

Almanyanın vaziyeti iç ve 
dış siyasal bakımından ve bi
taraf bir gözle tedkik edilirse 

Jlastalm· bile sı•dycla1e la~rnarak ,·cylcl"i11i ve»iyo.-lardı 
(Figaro) bu toplantıda ordu / Sar zaferinden sonra Alman-
ef radınm polis idaresine men- yanın alacağı vaziyetin Reichs 
ıup büyüklerden 400 kişiyi dış bakanı ile Reichs propa-
hapscttiklerini yazmış; ve ordu ganda bakanlarının geçenlerde 
ile Heinrich Himmler tarafın- söyledikleri şekilde olacağı 
dan idare edilmekte olan S. S. anlaşılıyor. Reichı dış bakanı 
kurumları arasındaki münaae- Von Neurath, Sar'ın Alman-
betin yakında ıilahlı bir çar- yaya döneceğine emin olduiu-
pışmaya müncer olacak kadar nu aöyledikden sonra demifdi 
gergin bulunduğunu bildirmişti. lci : ( Biz Sar'ın ana Yatana 
Halbuki sü bakanı General iltihakından sonra dıt ıiyua-
von Rlombenrin daveti ile ya- mızda komsularımu.la daha bi 

iyi sağlamlaşabileceğini iddia 
etmişti. Demek oluyor ki Al
manyanın dış siyasal bakımın
dan Sar'ın tekrar Almanyaya 
avdeti Almanya için Avrupa 
sulhunun devamına çalıımasına 
yeni bir sebep teşkil edecektir. 
Sar'ı kazandıktan sonra artık 
bir toprak kavgası kalmadığın
ean Hitlerin komşuları ile döst 
geçinmcğe çalışması gayet ta
biidir. Çünkü Alman iç işlerini 
daha iyi düzeltmek ve ökono-
mik ilerileyişinc yeni bir hız 
verebilmek için dış siyasasında 
rahatlık ve dostluğa muhtaçtır. 

Propaganda bakanı Dr. Go
ebbels'in iç siyasaya dair söy
lediği sözler de bunu ispat et
mektedir. Dr. GoebbcJs diyor 
ki biz 1935 senesinde ökono
mik krizin yurttaki son i:derini 

de ortadan kaldırarak Alman 
ordu\unun bütün kollarını mem
leketin ökonomik yükselmesin
de aktif bir bale koymak isti
yoruz. Gerek yurtta ve gerek 
bütün acunda işsizliğin ortadan 
kalktığını ve acunun barış ve 
bayındırlık yollarında ileriye 
doğru yürüdüğünü görmek bi
zim en büyük amacım~zdır.) 

Propaganda bakanının bu 
sözlerinin Alman ulusunun içten 
gelen duygular.nı ifade etti
ğine asla şüphe edilme~tir. 

Almanya bugün dış siyasa
sında amacına ermiş gibidir. 
Çünkü Sar Berlinde beklenil-
diği kadar kolay ve gürültüsü:.:. 
bir şekilde ana vatana dön-
müş bulunuyor. Bu kazancm 
yeni hükumet için iç ve dı-

\ 

siyasası bakımından bir ıaf er 
olduğu muhakkaktır. Fakat 
Almanya bu zaferin kendisine 
vereceii kuvveti ancak D 
~?~bbels. ve Neurath'ın söyl:~ 
dıgı ~ekılde istimal etmek 
azmindedir ki bu da: Ulusla
rın barışı ve Alrnanyanın i 
hayındırhiında amacına eriş~ 
mesi yoludur. 

Bir Vapur Batb 
Kara~ı, 22 (A.A) - Karaşi 

açıklarında bir gemi batmış ve 
19 kbi bo~uıt»r, 
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dadına Karşı Nasıl F eragatla Boğuşuyorlardı? 
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t908 İkinci Kinun 
Çarları Tver şehrinde temsil 

eden kan içici valinin h9yunu, 
tabiatını öğrenmeğe batlamış
tık. Mişel onun adamları ile 
temaıa gelmiı, tanıımıı, hatta 
dost olmuştu. Bir kaç gün sonra 
tehir tiyatrosunda büyük bir 
müsamere verilecekti. Vali el
bette bu .mil.umerede buluna
caktı. Fakat biz buna imkan 
vermiyecek, istibdadın bu azılı 

kolunu kıracakbk. Tiyatroya giden 
bulvara çıkmadan önce dar bir 
köşeden geçmek icap ediyordu. 
Saşa arabası ile burasını bka
mıt bulunacak ve valinin ara
bası ile kaqılqınca bombasını 
atarak işini bitirecekti. Bu 
cüretkiran• darbeden sonra 
~kurtulacak mıydı? Yokı1a o da 
orada mı ölüme kavupcakb? 
Saşa çok çe•ik ve açık gözdü. 
Tabancası ile ricat yolunu te
min etmesi kabildi. 

Nikolanı• ziyaretini kabul
den önce nikasdın Saşa tara· 
fından yapılmasına karar ver
mit bulunuyordum. 

Bu Nikola cidden anlqalmaz 
bir adam~ Zaten onu pek 
nadiren ve ancak ihtiyaç gö
rüldüğü zaman görmekde idim. 
Şehrin arabacıları ile yanyana 
yaşıyarak adam akıllı bir ara
bacıya dönmüşt6. Bıyıkları sa
kallarına karıımıfb. Kaç ya
tında idi ? Kırk mı, elli mi ? 
Banu anlamak güçtü. Beni zi
yaretinin sebebi Çarlık valiai 
aleyhindeki suikasd vazifesinin 
kendisine verilmesini istemek 
içindi. Yüzüme bakamıyacak 
kadar çekingen ııör~nüyordu. 
Gerçekden bir köylü gibi söy
leniyordu. lıteiini iyzah et
mekde zorluk çekmekde idi. 
Onu dinledikden sonra cevab 
verdim : 

- N ikola Andreviç kılık de
ğiştirmedttki ustalığmızdan ötü
rü sizi tebrik ederim. Bu ha
linizl4' . tam bir arabacısınız. 

Sizden kimse şüphe edemez. 
İstej'inize gelince bu işi yapa
cak olan Saşanın muvaffak ola-
cağı muhakkak deiildir. O za
man size ihtiyacım olacaktır. 
Ülkümüzün zaferi 11ğurunda 
ölmek mi istiyorsunuz? Kork
mayınız: Beklediğiniz fırsat her 
halde gelecektir. 

Nikola bir dakika için beni 
dikkatle süzdü. O dakikaya 
kadar yüzüme bakmıyan bu 
adam şimdi beni baştan tırnağa 
kadar gözden geçirdi. Sonra: 

- İrina İvanovna, dedi. Ha
yatınızda İsayı hiç düşündü
nüz mü? 

Dudaklarından dökülen bu 
sözlerle birlikte çehresi, bakıf
lmrı değiıti. Artık kekeleyen 
köylü değildi. Eğilmit duran 
uzun boyu dikleıti. Sesi azim
kar bir adamın kuvvetli sesini 
aldı. Saçı sakalına kanşmıt 
olan çehresini ıarip bi.r ıt1k 
kapladı. 

Sözünü iyi duymamış veya 
anlamamış gibi: 

- J<imi... Diye sordum. 
- lsayı.. Allah olan ad:ımı.. 

Bakınız ben sık .sık incili oku
rum, Onun ruhuna nufuz etti
ğimi sanmaktayım. Burada önü
müzde iki yol vardır: birinci 

yol her şeye izin veren serbe!lt 
yoldur. Her yere gidilir. Her 
işe teşebbüs edilir ve yapılır. 
Bu yolun yolcularına göre Allah 
yoktur. İsa da bizim gibi bir 
adamdır. Aşk, merhamet birer 
ruyadır. Fakat başka bir yôl 
da var: Bu da İsanın, haçın 
yoludur. İrina İvanovna söyle 
yiniz bakayım: Merhamet yü
reğinizde var iken öldürebilir 
misiniz? 

- Merhamet bütün ruhumu 
kaplamıştır, Nikola... Bunun 
için milyonlarla yurttaşımla bir
likte istirap çekiyorum. Onları 
yer yüzünün tanıdığı en kor
kunç istibdat olan Çarların is
tipdadından kurtarmak isti
yorum. 

Cevabımdaki şiddet beni bi
le hayrete dütürmüştü. Şüphe 
etmiyordum : Bu Nikola pir de
lidir, Ansızın delirmiıtir. San
ki ıuuruna sahip bir adam
la karsı karşıya bulunu-

yormuş gibi onunla münakaşa
ya girişmiş bulunuyordum. Faz
la olarak bir şefin bu kadar 
nazik dakikalarda münakaşa 
etmiyeceği gerçeğini unutmuş

tum. Nikola beni cevapsız bı
rakmadı: 

- Havrr dedi. Öldürmek bü-

yük bir günahtır. Şunu da iyi
ce biliniz ki en yüksek aşk ru
bu vermektir, hayatı değil... 

Bu sözlerden sonra kendimi 
topladım. Bu münakaşaya son 
vermek gerekti. Bir çılgının 
abdalca sözleriie en büyük da
vamızı tehlikeye düşüremez

dim. Nikola kendinde değildi 
Onu yumuşaklıkla işin dışında 
b?rakmak ıcap ediyordu. 

- Nikola, dedim, sen de 
öldürme.. Sakın günah işleme .. 

Bu defa şaşkınlıktan gözleri 
yerinden fırlayacakmış gibi ba
na döndü: 

- Görüyorum ki beni anla
mıyorsunuz. Kalbim ölüme se
bebiyet vermekten derin bir 
hüzün, bir keder duyuyor. 
Fakat Rusyayı kurtarmak 
ıçın bunu yapmak ıcap 

ediyor. Haç aj'ır olduğ'1 
halda taşınıyor. Günahın da 

mesuliyetini yüklenmeli.. AlJah 
elbette merhamet eder. Affe-

decek, affediyor. İncilin sahi
felerini tekrar eden bir adam 
karşısında idim. Fakat sözleri 
o kadar karışıktı ki.. Saşanın 
fikrini sormahmıydım? Düşün-
düm: Hayu, bunu yapamaz
dım. Bir şef kararını bizzat 
vermeli, onun bütün mesuliye
tini yüklenmelidir. Nikola bizim 
için kaybolmuş bir adamdı. 
istediğini niçin kabul etmiye
yım. 

Saşa ilo görüşeceğim, 

Niko!a ... O elineeki bombalan 
size verecek, kendisilc görüşe
ceksiniz, dedim. 

Bu görüşme üzerimde derin 
bir rahatsızlık uyandırdı. Bu 
kadar saçma bir yola girmiş 

olmaklığım hata idi. 
Muvaffakiyetslzll k 

Kablelvuku his!lim beni !ll
datmamışb Nikola suikastini 
yapmış, fakat muvaffak olına
mıştı. Çarlığın hafiyeleri dört 
yana dağılmış, bi:i arıyorlardı. 

Vak'a bakınız nasıl olmuştu: 
Vali tahmin ettiğimiz gibi 

araba ile gelmişti. Bütün sah-
neyi adım adım takip ettim. 
Nikola arabası He dar sokağı 
tıkamış, bombasını atmıştı. Va
linin arabacısı ve hayvanlar 
ölmüşlerse de vali kurtulmuştu. 
Polisler derhal Nikola üzerine 
atılarak kendisini yakalamış
lardı. 

Hiç mukavemette bulunma
mıştı. Onu sürüklerlerken ö
nlım<len gC"çirdiler. Gözlerim 
Nikolanın gözleri ile buluştu. 
Yumuşak ve kederli bakışlarla 
tebessüm etti. Bir gün önceki 
sözleri kulaklarımda çınlıyordu. 
Nikola n~ demek istemişti ? 

Cidden bir şuursuz muydu ? 
Sinirlerim çok ağır bir tecrübe 
geçirmişti. Yorulmuştum. Dün· 
mekten daha doğru yol 
yoktu. Saşa ve Mişel de dön
düler. Gayet iyi giyinmişlerdi. 
Portfeyleri oldukça dolgundu. 
Şimdi T opolsklu iki zengin 
tüccar görünüyorlardı. Pasa 
portları muntazamdı. Bir gün 
evvel kendilerini arabacı kıllı
ğmda gören korporasyon yol- · 
daşları bile tanıyamazdı. Hatta 
görenler hürmetle şapkalarını 
çıkarır hizmetlerini arzeder
lerdi. 

Fakat çok erken dönmüıler
di. Halbuki Çarlık hafiyeleri 
başlarını sokmadık yer bırak
mıyorlardı. Dün şehirde dola
şırken iki hafiye yanıma yak
laşarak "bu eJler bir işçi için 
fazla beyaz ,, demişlerdi. Kar
makarışık bir surette kekele
lemiş, bu şaşkmhğım yakamı 
kurtarmakhğıma yardım et
mişti. Şimdi her tarafta ayni 
tüpheli nazarlarla karşılaşıyor
dum. Oturduğum evde bile 
merdivenlerden inenler ve çı
kanlar arkamdan dikkatle ve 
emniyetsizlikle bakıyorlardı. 

Şehir üzerine yağdırdığımız 
tehdit fırtınası henüz geçme
mişti. Bu şüpheler hep bu en
dişelerden doğuyordu. 

- Sorıu Var -

.__. ............. _. ........ , 
Acun 

( •konoınisi 

Alman Dış Ticaretinde 
Türkiyenin ihracat Payı 
Almanya Yakın Şarktan En Çok 

Neler Satın A ıyor ? 
Alman maHarmın 1933 den

beri Yakın Şark ülkelerindeki 
sürümü, bu ülkelerin çoğu hala 
büyük ökonomik zorluklar 
içinde bulunmakla beraber, git
tikçe artmaktadlr. Yakın şark 
memleketlt>rinc yapılan ihra
cattaki hu arbş, umumi düviz 
sıkıntısına rağmen, o mem
leketlerden yapıJa)ı ithalatın 
çoğalmasını kolaylaştırmıştır. 

Gerçi bu memleketlerle yapı
lan ahı verişler Almanyanın 

umumi ticarerinde fazla bir yer 
tutuyorsa da bu sahada görü
len inkişaf sıçramaları ilerisi 
için değersiz sayılmamalıdır. 

Filvaki sanayie karşı henüz 
kafi derecede açılmamış olan 
Yakın Şarktaki Ziraat memle
ketleri acun ökonomik sıkıntıdan 

fazla müteessir olmuştur. Top
rak mahsulleri fiatlerindeki dü
şüklük dışarıya gönderdikleri 
malların değerini azaltmış ve 
ticaretteki umumi güçlükler 
dolayısile ihracat imkanları da
ralmıştır. Filiıtinin geçirdiği 
hususi inkişaf hesaba katılmaz· 

sa acun ökonomisindeki kon
junkturel kalkınmada Yakın 
Şark memleketleri hemen hiç 
faydalanmamış gibidir. 

Ökonomik şerait ve ahvalin 
bozukluğu dolayısile bu mem
leketler hususi bir çok korun· 
ma tetbirleri almak mecburiye
tinde kalmışlardır. Ölconomik 
idare gitgide devletin eline 
geçmiıtir. Murasala ve nakliyat 
yollarının açılması, yerli sana
yiin kurulması ve ayni zamanda 
ziraatın ileriletilmesi suretile 
iç pazarların genişletilmesine, 

ham madde ticaretinin karlı 
bir hale getirilmesine ve - her 
şeyden önce - bugün en zi-

yade harcanacak eşyayı teşkil 
etmekte olan ithalattan müs
tagni kalmağa çalışılmaktadır. 

Bu suretle Yakın Şarkın umu
mi yapısında ökonomik inki,af 
üzerinde geniş tesirler yapan 
mühim dej-iıiklikler baş gös
termit bulunmaktadır. 

Almanyanın Türkiye, İran ve 
Filistin ile olan alışveriş - diğer 
memleketler hakkında inanıl
mıya değer bilgilerin eksikli
ğinden dolayı bu üç memleke
ti alıyoruz - 1929 ile 1933 ara
sında dej'erce yüzde 56 nisbe
tinde gerilemiş ve Almanyanın 
o devre içindeki genel dıt ti
careti ise yüzde 66 nisbctinde 
azalmıştır. Buna göre Yakın 
Şark memleketlerinin Alman
yanın ticaretindeki paylan mü
him surette artmıştır. Bu mem· 
leketler 1929 da Alman ihra
cat mallarının yüzde 0,8 ini, 
1930 da yüzde 0,6 nı ve 1933 
de ise yüzde 1,1 ni almışlardır. 
Yakın Şark Almanyanın itha
latı bakımından da ehemmiyet 
kazanmıştır. 1929 da genel it
halitın yalmz yüzde 0,8 ni 
alan Almanya bu miktarı 1933 

de yüzde 1,5 nisbetine çıkar
mış ve 1934 de ise daha fazla 
arttırmıştır. 

Yukarıdaki memleketlerin dış 
ticaretilc ölçülürse satıcı ve 
alıcı memleket olarak Alman
yanın ehemmiyeti çok daha 
büyüktür. Almanyanın bu mem
leketlerin ithalatındaki payı 
1933 de yuvarlak hesapla İran 
için yüzde 8 ve Türkiye için 
yüzde 25 ve ihracatındaki payı 
ise İran için yüzde 4 ve Tür
kiye için yüzde 18 dir. 
Almanyanın yakın Şark mem

lcketlerile olan dış ticaret 
muvazenesindeki pasif ba
kiye!i 1933 denberi devamlı 
surette azalmıştır. Almanya ya
kın Şarka en çoğu demir ma~
zeme, makine, kimyevi madde
ler ve dokuma eşyuı olmak 
üze-re hemen tamam.ile mamul 
mal gönderir. Aldığı mallar ise 
Türkiye, lran ve Fılistinden 
meyve ve kuru yemiş, Türki
ye en tütün ve irandan made
ni yağ ve hahdır. 

Ayrı ayrı tetkik edilirse Al
manyanın bu memleketlerden 
1933 de ithal ettiği meyve ve 
kuru yemiş miktarl değerce 
1929 dakinden biraz daha fo7.
la olduğu halde halı ithal~t.rı .• ı 
ehemmiyetli bir kertede azal
dığı göze çarpar. Almanyanın 
ihracatında en az yer tutan 
mal mensucat eşyasıdır. 

Bu hususta en ziyade son 
yıllarda şiddetlenen İngiliz ve 
Japon rekabeti müessir olmuş
tur. Buna karşı ise boya ve 
kimyevi madde ihracatı nisbe
ten çok ve daha iyi tutulabil
miştir. 

Alman yanın yakın şark mem
leketlerile olan alış verişi nis
bct itibarile henüz az olmakla 
beraber ileride müsait bir 
inkişaf alacağı söylenebilir. Bu 
memleketlerin sanayileşmesile 

istihsal vasıtalarına ve tecrübe
lerin gösterdiği gibi-djğer istih
sal cmtiasına olan ihtiyaçları da 
şüphesiz çok artacaktır. Al· 
manya ile Yakın şark memle
ketleri arasındaki ticari müba· 
delelerin canlanmasına Ticaret 
siyasası yolunda muvaffakı· 
yetJe çalışılmaktadır. 1933 ten
beri karşılıklı alışverişler de
vamlı surette çoğalmıştır. Bil· 
hassa Türkiye ve Filistin ile 
olan ticaret büyük bir terakki 
iÖstermektedir. 1934 yılının ilk 
dokuz ayında Almanyanın Ya· 
kın Şarka olan ihracatı bir 
önceki yıla nisbetcn yuvarlak 
hesap}<& % 41 ve ithalatı is• 
% 36 fazladır. -·····-;: Almanya da 
Bir Komünist Balta 

İle Kesildi 
BRESLAV, 22 (A.A)-Ko

münist Pol Hahn Breslav Ha• 
pıshasinde balta ile idam edil• 
miıdir. 



---

lo-1-'J35 tarihinden 22-1-935 
akşanuııa kadar İzmir Ticaret 
Ve zahire borsasında cereyan 
etrniş muhtelif ticaret eşyası
nın satış miktarı ile en aşağı 
ve en yukarı fiatlerini gösteren 
rakamlar borsaca neşredilen 
bültenlerden alınıp a~ağıdaki 
•urette toplanmıştır. 

Fi ati 
Cinai Miktarı Z. en en 

aşa yukarı 
:u.bui. 6437 Çu. 4,20 4,75 
._urÇak 17 ,. 4,50 4,50 
~tısırdarı 17 ,, 4,00 4,00 
N asulya 47 ,. 12,50 13,00 
S 0 hut 260 ,, 4;75 5,00 

8 
usam 708 ,, 11,00 11,00 

.. ulgur 13 ,, 6,00 6,00 
ıvıercirnck 50 ,, 6,00 6,00 
P.çekirdek 39 ton 2 60 2 65 
Pirina 360 kental 6:32 6:90 
~e.üzüm 552 çu.24 to 9,50 17 1 
~ı. Üzüm 323 çu. 9,50 11,25 
k' NoT : İhracet eşyasını tcş-

ıl eyleyen arpa, bakla, pamuk 
~alamut, afyon, zeytin yağı ve 
Uzürnlerin haftalık satış miktar 
ve fiatları son haftaya ait pi
Yasa vaziyetleri hakkındaki 
?1aliimat ile birlikte aşağıda 
1~arctlenccektir. 

Arpa 
Son hafta içinde borsaya 

Mıdırılmıı olan muhtelif arpa 
uaıneleleri aşağıda gösteril

mektedir: 

Ne .. 
Miktarı Fiat 

Y v ı çuval en aşa en yukan 
U erli malı 427 4,00 4,65 
B~ak " 265 4,125 4,25 

•gara 150 3.875 3,875 
Yekun 842 

Bu haftadan bir hafta evelki 
~rpa satışları i.se kilosu 3,5-4 
k~ruştan 1406 çuval Uşak ve 
li 1k~su 4 kuruştan 72 çuval yen 

1 ceman 1478 cavaldan iba
ret bulunmuştu. 
d 1~34 senesinin bu haftasın
ı ~kı arpa satışları ise kilosu 
' O kuruştan yalnız 154 çuval 

Yerli :mahna münhasır kalmıştı. 
d Geçen haf ta ki neşriyatımız
İ a ~a arzcylediğimiz üzere 
ırnırde ve birinci satıcı ellerde 

Pek aı miktarda mal mevcut 
~lrnasına raf. ... ~n vaki talepler 
f'arşısında son hafta içinde arpa 
ıattcrinde yine oldukça tereffü 
kaydedilmiş bulunmaktadır . 
Haftalık rnevrudat hemen he
Jtı ... n tamamile satılmıs ol1 1p alı-
cılarda .. • . .h· k b'. muoayaa ıştı a ve a-
ılıyeti kuvvetlidir. 
Binaenaleyh şu durum kar

tısında 1934 senesi arpa re
koltesinin tamamile elden çı
~arılacağı ve yeni mahsulün 
ıdr k. d a ın en evvel piyasada arpa 
·ll~vcudu kalmıyacağı kuvvetle 
ta ıun::ı edilmektedir. 

Bakla 
h.oıi.r piyasuında mal mev

:~d~ kalmadığı gibi dalıilden 
Vakı mevrudat ta iyiden iyiye 
~ıalrnııtır. Son hafta içinde 
orsada balda üzeriae hiçbir 
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muameleye tesadüf edilmemiştir. 
Bakla mahsulünün bu seneki 

satı~ vaziyetini nazarı dikkate 
almış olan rencberlerimizin vasi 
mikyasta bakla ziraatine ehem
miyet verdikleri ve havalar 
müsaid gittiği takdirde 1935 
senesinde ele geçecek mahsu
lün 1934 senesinin bir buçuk, 
iki misline baliğ olacağı tah
mın edilmektedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsaya 

yazdırılmıf olan muhtelif pa
muk satışlarına aid muamelat 
aşağıda gösterilmektedir. 
Nevi bal ye · fiatı 
Prese 1 ci hazır 540 56-60 

.. " vadeli 50 58-58 
" 2 ci hazır 26 52-55 

Yeldin 616 
Geçen hafta ise borsada ya

pılmış olan muhtelif pamuk sa
tışları berveçhiati toplanmışh: 
Prese 1 ci hazır 660 50,50-60 

" 
11 vadeli 30 56, 56 

" 1 ci eski satış 1266 50,50-58 
" 2 ci hazır 146 48, 50 
" " e5kİ satış l İ 48,50-50 

Kaba 1 ci hazır 51, 51 
" " eski satış 28 52, 52 
Yeklın 2113 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsaya yazdırılmıı olan 
pamuk satış muameleleri kilosu 
33-34 kuruşdan 427 balye bi
rinci ve kilosu 33 kuruşdan 
42 harar kaba birinci mald~n 
ibaret bulunmuşdu. 

Haftalık pamuk satışlarına 
mütedair olan yukarıdaki ra
kamların da tedkikinden anla
şılacağı üzere son hafta içinde 
pamuk fiatleri 56 kuruşa diiJ
müş yani geçen haftaki fiat
lerden 3-4 kuruı kadar bir 
düşkünlük göstermiı aynı za• 
manda muamelatta da bir dur
gunluk görülmüşdür. 

Bu mesele etrafında icra 
eylediğimiz tahkikata göre. 
pamuk fiatierinde son hafta 
içinde görülmiiş olan düşkün
liiiün istihlak piyasalarından 
yeni .siparişler gc '.memiş olma
sından ve espekülasyoncuların 
da ihracatcıların mal mübayaa 
etmemekli~i karşısında yüksek 
fiatla mal miibayea. etmek ci
hetine yanaşmadıklarından ileri 
ıelmektedir. 

Maamafih son bir iki ay zar
fmda gerek ihracoatçılar ve ge
rek fabrikalarca yapılmış olan 
mübayeat yekünunun istihsal 
edilmiş olan miktarının aşağı 

yukarı dörtte üçünü teşkil ey
lemekte olması hasebile elde 
mevcut pamuk için bir tehlike 
mevcut olmadığı ve fiatlann 
hariçten vaki olacalc küçük 
talepler karşısında tekrar yük
seleceği ve 1935 senesinin ilk 
aylarında elde ancak dahili 
ihtiyacata tekabül edebilecek 
kadar mal kalabileceği kuv
vetle tahmin ve ümit edilmek
tedir. 

Simdilik piyasada sükunet 

.. 

mevcut olup ahvalin önümüz
deki hafta içinde tavazzuh ey-
lemesi bekleniyor. -

Palamut 
Son hafta içinde borsa bül

tenlerinde görülüp icmal edilen 
palamut satışları berveçhiatidir: 

Nevi kental 
Tırnak 8045 
Kaba 14769 
Kaba engin 208 
Refoz 1941 
Y ekfın 24963 

Fiati 
enaz en çok 
350 440 
210 280 
170 210 
180 210 

Son hafta palamut muamel•
lerinde geçen ve evvelki haf
talara nisbetle oldukça hararet 
görülmüş ve haftalık satış 
yekunu oldukça yüksek bir 
rakam ifade eylemekte bulun
muştur. 

Mamafih fiatlerde geçen haf
taya nispetle hafif bir düşkün
lük görülmektedir. Mübayeatın 
kısmı küllisi valcks fabrikaları 
tarafından yapılmaktadır. Şu 
kadar var ki Avrupadan teklif 
edilmekte olan fiatlerlc mal 
ihracı da şimdilik mümkün gibi 
görülmekte olması · hasebile 
palamut ihracatçılan tarafından 
kuvvetli mübayeat yapılmak
tadır. 

Şimdilik piyasa sıcak olup 
fiatlere de müstekar nazarile 
bakılmaktadır. 

Afyon 
Son hafta içinde bonaya 

kaydettirilmiş olan afyon satışı 
miktarı 54 kilo 700 gramdan 
ibarettir. Bu miktann beher ki
losu 627 kuruş fiatle muamele 
görmüıtür. İnhisarın mübayea 
yapmamasından tüccarlann şi
kayeti devamdadır. 

Zeytinyağı 
Borsaya son hafta içinde 

kadettirilmif olan zeytinyaj'ın 
umum miktarı sıra mal 116450 
kilo olup 24,5 ile 25,S kuruş 
arasında sablmııtır. 

Geçen haftada ekseriyeti es
ki satış kaydı ile geçmiş mal
lar teşkil eylemek üzere borsa
ya kaydettirilen zeytinyağı mik
tarı 695.660 kilodan ibaret olup 
nevine göre 22 ile 25,25 kuruı 
arasında muamele görmüştü. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise kilosu 23,79 - 25,74 kuru~ 
arasında fiatlarla 164,732 kilo 
sıra malı zeytinyağı satışı bor-
saya yazdırılmış bulunmakta 
idi. Bundan başka kilost 23 -
24,18 kuruş arasında fiatlarla 
da 5700 kil'J .sabunluk zetin 
yağı satışı da olmuftu. 

Zeytinyağı satışları ırünü gü
nüne borsaya. lcaydettirilme
mekte olması hasebiJe piyasa
sının temevvücat ve temayülatı 
hakkında borsa bültenlerinden 
kati bir fikir edinilmesi imkan
sızdır. 

Bu bapta alakadarları nez
dinde yaptığımız tahkikata na
zaran zevtin va2'ı piyasasında. ı 

geçen haftaya nazaaan niç bir 
değişiklik olmadığı anlaşılmak
tadır. Bazı ihracatçılar taıafın
dan yapılmakta olan mübayaa
tın her ihtimale karşı elde mal 
bulundurulması fikrine mübteni 
bulunduğu ve bugünkü tiatJa
mızın geçen haftaki neşriyatı

mızda da yazdığımız gibi mal 
ihracına müsait bulunmadığı 
mamafih merkezi Aurupa mem
leketlerince talep ve mllbayaa 
vuguu takdirinde muamelata 
inkişaf gelecej'i de öğrenil
öğremilmi,tir. 

Piyasada hareket olmakla 
beraber menimin icabettirdiği 
hararet Ye faaliyet liyiki veç
hilo iÖrülememektcdir. 

İncir 
1934 Senesinde incir mah· 

.sulünün piyasaya arz tarihinden 
22/1/935 akşamına kadar İzmir 
Ticaret ve Zahire borsasına 
yazdırılmış olan incir miktan 
154,410 çuvaldır. Bunlardan 
6743 çuYalı qurda denilen adi 
nevi malları teşkil etmekte 
olub incirler 19 - 5, hurdalı 
iıe 3,25 - 4,50 kuruş arasın
da fiatlarJa satılmııbr. 

1934 Senesinde bu tarihe 
kadar 1933 senesi mahsulün
den yapılmış olan satış miktan 
167,573 ç.uval bulunmuş ve 
bunlardan 19417 çuvalı hurda ' 
kısmını teşkil etmiıtir. 

Mezkür müddet içinde de 
incirler 19,5 - 5, hurdalar ise 
3,12 ile 0,85 kuruş arasında 
sablmııtır. 

Son hafta içinde lzmir bor
sasına yazdınlan incirlerin nevi, 
mıktar ve fiatları aşağıda iıa
retlidir : 
Nevi Çuval Fiatı 

En az En çok 
Süzme 73 11 13 
Elleme 21 12 12 
Yekfın 94 

İncirin piyasasına kapanmış 
nazarile bakılıyor. 

Üzüm: 
1934' s~nesinde çekirdeksiz 

üzüm mahsulünün ilk piyasaya 
arzından 22-1-935 akşamına 
kadar borsada satılmış olan 
mıktarı 277287 çuval ve 971 
torbadan ibarettir. Bu müddet 
zarfında muhtellf nevilcrden 
olan iıbu üzüm mıktan 5 ile 25 
kuruş arasında değişen fiat
lerle satılmıştır. 

1933 senesi mahsulünün 1934 
seuesi Kanunusanisinin 22 nci 
günü akıamın kadar olan satış 
mıktarı ise 261694 çuval ve 
3085 torbadan ibaret bulun
muş ve fiatleri nev'ine göre 
5,625 ile 23,43 kuruı arasında 
temeuvüç etmi~ti. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış olan çekirdeksiz üzüm 
satı~ları aşağıdaki surette hü
lisa edilmiştir. 

Nav'i Çuval 
Yaimurlu 11 

Fiatı 

en az ,en çok 
11.50 ll.SO 

Topak 112 
Kaluraltı 50 
5 numara 344 
6 il 67 
7 " 17 
8 " 149 
9 " 311 

10 " 193 
11 " 7 
12 " 15 
Yekun 1276 

11,50 
7 
9,75 

11,SO 
13,50 

14 
14,75 
15,75 
18 
19 

11,50 
7 

11,50 
12,25 
13,75 
14,75 
15,50 
17,375 
17 
20 

Bundan bir hafta evci ise 
borsada cereyan etmiş olan üzüm 

satışları aşağıda ipretlendiğ'i 
surette cereyan etmişti, 
s 1033 8,50 11,50 
6 917112 9,65 13,125 
7 1123112 11,75 14,125 
8 4313 12,50 14,875 
9 7650 13 15,75 

10 3642 13,75 17,70 
11 800 15 19,25 
12 78 19 21 

20147 Yekün 
Çekirdeksiz üzümlerin son 

haftaya ait piyasa vaziyeti ge
çen haftaya niıbetJe şayanı 

dikkat bir değişiklik göster
miştir. 

Geçen haftanın yirmi bin 
çuvalı geçen satışa karşı hu 
hafta satışı yukarıda görülece
ği üzere 1276 çuvala munhasır 
kalmış ve fiatlerde de yirmi 
para düıkünlük kaydedilmiştir. 

Son hafta içinde gerek fiat 
ve gerek satış miktarı nokta
larından basıl olan düıkünlük
Jer hakkında yaptığımız tahki
kat neticesinden muamele az
lıj'ına niıbetld fiat düşkünlüğü 
gayet tabii bir hal olarak te
lekki edilmektedir. 

Satıı azlıiı Kanunusani ipti
dasından ortalarına kadar ge
rek ihracatçıların ve gerek 
ispekülasyoncularm fazla mik
tarda mal mübaya etmiş olma
sından ve bilhassa ihracatçıların 
bu ay nihayetine kadar teslim 
şartiyle yapmıf oldukları alivre 
satışları için kendilerine kafi 
miktarda üz.ümü fazlasiyJe mü
bayaa etmit olmalarmdan ileri 
geldij-i anlaşılmaktadır. 

Üzüm piyasasında hasıl olan 
bu durgunluiun bu ay nihayet- . 
lerine kadar devam etmesi ih
timali mevçut olup Şubat için 
yeni siparişlerin vürudiyle be
raber muamelatın yeniden can
lanacağı tahmin edilmektedir. 

Bugün için ise fiatlara bir 
miktar daha tenezzüle meyyal 
nazariyle bakılmaktadır. 

Buna raimen bu sene fıatleri 
ıreçen senenin bu haftası fiat
lerine niıhetle 4,75 - 7,225 ku-

iktisadi 

ru~ arasında bir yükseklik 
arzeylemektedir ki üzüm fiat
lerinin bir dereceye kadar düş
müş olduğu şu sırada bu ra
kflmlar şayayanı memnuniyet 
bir nazarla görülmeğe değer. 

İşbu fiat tereffüü keyfiyeti 
ise yalnız üzümlerimize mün
hasır olmayıp diğer ticaret eş
yamızın bir çoğu üzerinde de 
ayni hale tesadüf edilmiş ol· 
duğundan karilerimize bu hu
susta malumat vermiş olmağı 
tcminen her iki senenin ayni 
haftalarında satılmış olan bazı 
eşyanın iki .senenin ayni hafta
larına ait en az ve en çok 
fiatlerini karşılaıtırmağı muva
fık görüyoruz. 
Nevi Son hafa Geçe sene 

az çok az çok 
Buğday 420 475 3,36 400 
Aapa 4 465 1,80 1,80 
Fasulva 12,5013 5,46 5,46 
Nohut 4 75 5 3,71 4,19 
Sisam 11 11 ,50 7,80 9,56 

Hulasa: 
Son hafta içinde umumi pi

yasa vaziyeti ieçen haftaya 
nisbetle biraz durgunluk gös-

termiş o]malda beraber fiatlcr 
de endişeyi icabettirecek bir 
fevkaladelik gÖrülmcmiş bu-

lunmakda ve işbu durgunluk 
mev.sim icabı olarak telakki 
edi!mekdedir. ----------. 

işçiler 
Aııkaraya Bir 

.r 

lleyet Gönderiyorlar . -
Aydın Demiryollarmın hü-

kumetçe mübayaası müzakere

lerinin devam ettiği malumdur. 
Mezkur hatda çalışan işçi 

ve müstahdeminin mevcud bir
liklerine mensub bir heyet Dr. 
Bay Şakir'in riyasetinde Anka
raya giderek mükteseb hak
larının muhafazası yolunda 
bazı teşebbüslerde buluna
ceklardır. 

Yağmurlardan 
Çeşmede Bir Ev Çöktü 

Son ya2'an şiddetli yağmur
lardan Çeşmede )6 Eylül ma
hallesinde Hüseyin oğlu Amişin 
evi çökerek yıkılmıştır. 

Nüfusca zayiat olmadığı vi
layete telgrafla bildirilmiştir. 
Dün vilayetten kazalara 2öo
derilen bir yıldırımda kaza 
merkezlerile köylerde son yai
murlardan hasarat olup olma
dığını sorulmuştur. 

Haberler 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

- ·-·-· -incir 207 Arpa 
Çu. Alıcı Fiat 272 Burrak 
100 P Paci 4 50 4 50 ~ 

Zahire Borsası 11 Nohut 4 75 
Çu. Cinsi Fia.t 2733 P. çciireeği 2 75 
123 Buiday 4 10 4 75 293 Palamut 220 

4 05 
4 50 

4 12 
4 So 
5 25 

2 80 
220 



son akika: 
B. Vasıf Çınarın Zi 
Sar'ın Almanyaya Dönmese deı 

Memnun Musunuz ? 
Almanyanin Viyana Elçilik Salonundaki efte ine 

• 

isminizi Kaydetti.riniz ... 
Ankara 23 (A.A) - Mosko

va büyük elçimiz buy Vasıf 
Çınar milli müdafaa komseri 
Voroşilofun şerefine bir ziyafet 
vermiş ve ziyafette umum er

kanı harbiye reisi Egoreot, 
komser muavini general Dova
ciyoski, suvari umum müfettişi 
ı:cneral Budyeni, müdafaa kom
serliii erkinı, harbiye komser 
vekili Kodminiski ve Sovyet-

ler Ankara büyük elçisi Kara- ı 
han, maarif kom seri Budinef, 
harbiye komserliği erkan ve ba-
yanları hazır bulundular.Ziyafette 
Atatürkün şerefine mütcaddid 
defalar içilmiş ve Voroşifof ile 
büyük elçimiz arasında samimi 
söylevler söylenmiştir. 

Alman - Avusturya 
Blrlesmesl • 

Viyana, 23 (A.A) - Sar ple-
bistinden .sonra buradaki Al-

Buda peşle Divası 
Kızıl Rakosinin Ölüm Cezasına 

Çarptırılması Muhtemel 
Budapeşte 22 (A.A) - Ma

caristanın kızıl muhafızlarının 

eski reisi bay Matyas Rakosi
oin muhakemesi dün başla
mışdır. 

Rako,i şunlardan ıuçludur : 

1 - Hıyaneti vataniye sayı
lan 1933 Macar komüniıt ihti-
lali. 

2 - Bir çok idam kararları 
veren ihtilalci ve hususi aske
r~ mahkemeler teşkili. 

3 - Para ihraç etmek için 

verdiği bir karar. 
Rakosinin cezası ölüm veya 

mücbbed hapis olabilir.Belaku
nun eski bir zabiti olan Rako-
ıi mağlubiyetten sonra Ruıya

ya gitmiş, 1926 da Macarista
na dönerek tevkif edilmit 8 
sene hapse mahkum cdilmiıti. 
O zaman suç olarak komünist 
propagandası yapbğı gösteril
mişti. Şimdi bu cezasını bitir
miıtir. Yeni mahkeme bunun 
üzerine başlamıştır. 

••••• 

Fransada 
••••• 

Enflasyon Haberleri 
1'ekzip Ediliyor 
Puis, 23 (A.A) - Hazine 

bonoları ihraç baddını on mil
yardan 15 milyara yükselten 
kanun projesi dün verilmittir. 
Metnine bakılırsa bunun sak
lanmak istenen bir enflasyon 
deyil, fakat sadece hazineye 
daha fazla geniılik vermek ve 
ökonomik faaliyeti artırmak 

için olduğu görülür. Bu lüzum 
şimdi üzer.inde yalınız alelade 
hizmetler olan değil fakat soy
sal ökonomik ve milli müdafaa 
projeleri gibi yükler taşıyan 

hazinenin karışık vaziyeti ile 
izah edilmektedir. Buhranda 
vergi tahsilatında noksanlara 
sebep olmaktadır. Nihayet hü
kumet şimdi uzun vadeli bir 
istikraz yapmamaktadır. 

Çünkü istikrar olmıyan va
ziyet halinde tasarruf sahib
leri kısa vadeli istikraz iste
mekde ve uzun vadeler için 
yüksek faizler istemekdedirler. 
Bu ise ökonminino kalkınması
na mani olmakdadır. Diğer ta-
rafdan her türlü enflasyon ha
beri kati olarak tekzib edil
mt:kdedir. 

Zira bonoların mükerrer is
kontosu sadece lüzumu halin
de bono ıahiplerinin İngilte
rede olduğu gibi bonolannm 
sür'atle paraya tahvilini kolay
laşdıracakdır. 

Esasen mukarrer iskonto va-

Amerika ..... -
Lahay Divanına 

Girecek Mi? 
VA~NGTON,n (A.A)

Demolıı:rat ekseriyetinin reiıi 

bay Robenson ayan meclisinde 

birleşik amerikanın La Hayc 

adalet divanına iİrmeaine dair 
olan projeyi müdafaa etmiştir. 
Bu divanın styasi nufuzlara alet 

olduiundan ve bilhassa Avus
turya - Almanya gümrük itti

hadı meselesinde bu vaziyetin 

anlaşılmış bulunduğundan bah

sile tenkid ve ittihamlarda bu
lunan bay Borlıa cevaben bay 

Robenson divanı hukuki bir 

meselenin verilmiş olduğunu 

ve divanın bu mesele karşısm
dl\ hukuki usuHerc tevfikan 
hnreket etmiş ve bu yolda ka
rar vermiş olduğunu söylcmiş
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
desi ticarette olduğu gibi kısa 
olacaktır. Bu projenin 1935 de 
hükmü olacaktır. Hühfımet 

böylece tahkim muamelesini 
yapabilir. Ve bonoların sene 
sonundaki piyasa4lmı bugünden 
daha aşağı düşürmek istemek
tedir. 

Hükümct para istikrarını 

muhafaza etmek istemekte ve 
ökonomiyi .sadece biriktirilen 
paralardan iatifade ederek 
,.anlandırmak istemektedir. 

man elçiliği elçilik salonunda 
bir defter aç.arak Sarın Al
manynya dönmesinden memnun 
olanla.rın bu deftere isiml.:rini 
kaydedebileceklerini i!.'.i.n ey-. ". 
mış.ır. 

Polis müdahale ederek elçi
liği tecr:t için bir kordon kur-
muştur. Öy'e anlaşılıyor ki 
Avusturyanın Almanya ile bir
Jc~mesi taraftarlarını teşvik için 
listeler hazırJanmışbr. 

Yurdda 
••••• 
Saatlık 

Hava Durumu 
Ankara 22 ( A.A ) - Ziraat 

Vekil eti meteoroloji enstitü· 
ıünden aldığımız malümata 
ıöre, ıon 24 saat içinde hava: 

Yurdun karadeniz kıyılann
da açık, ve diğer yerlerde u-

mumiyetle kapalı gcçmitdir. 
Çanakkale, lzmir, Erzurum, 

Trabzon, Gireaon çevrelerine 
yer yer 2-8 milimetre arasında 
yağış olmuşdur. En çok yagıı 
Çanakkalede 8, Gcliboluda 5, 
İzmirde 3 milimetredir. 

Hava düne nazaran Trakya, 
Ege de bir iki derece daha 

ısınmış diier yerlerde soju

muştur. Bu gece en düşük su

hunet ııfınn altında Karıda 

18, Erzurumda 17, Sivaı'da 16 
Eskişehirde 14. Kastamonu'da 

11, Ankara'da 10, Malatya'da 
8 derecedir. 

Orta anadolunun diğer yer-

lerinde gece suhunetlcri hep 

sıfırın altında olmak üzere 4-
10 derece arasındadır. 

En yüksek suhunet sıfınn 

üstünde Adanada 17, Antalya

da 16, Dörtyolda 15 derece
dir. Bugün Ankara'da saat 14 
30 da suhuııet sıfırın .altında 

8 idi. Rüzgar saniyede üç 
metre süratlc poyrazdan es
mektedir. 

Marmarisde 
·Balcılık 

MARMARİS, 23 (A.A) 

Kazada balcılık ilerlemektedir. 

Bütün k az.a içinpe 23000 kovan 

vardır. Bu yıl 150,000 kila bal 
alınnıışdır. Bundan 100.000 ki
losı dışanya satılmıştır. Balın 

kilosu 22 den 25 kuruşa ka
dardı. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da bal arılarının düş

manı olan eşek arılarile savaş 
yapılmış ve 238,000 eşek arı 

beyi öldürülmüşdür. 
Kazanın buğday, arpa, eki

mi de geçen yıla göre fazl~dırr: 
Hava ve yağmurlar ekime çok 
USZ'yun hitekemditr 

Denizlide _ _._ 

Yüksek Y ardını işleri 
Denizli, 23 (Hususi)- Yılba

şında yetim ve kimsesiz çocuk
lar menfaatine vilayetin yüksek 
himayeleri, maarif müdürü bay 
Ziyanın fasılasız gayretleri,mer
kcz ilk mektep muallimlerinin 
maddi ve manevi fedakarlık
larile verilen balodan toplanan 
hasılat mekteplere taksim edil
miş, bu suretle fakir mektep 
yavrularına elbise, ayakkabı 

tedarik edildiği gibi, sıcak 

yemek yemeleri de kısmen 
temin edilmiştir. 

Bu işte büyük fedakarlıkları 
dokunan maarif müdürü bay 
Ziya ile i!k mektep mua1limlc
rini \re muhterem Denizli hal
kını alkışlamak gerektir. 

Bfr Yardım Daha 
Denizli, 23 (Hususi)-Denizli 

çoçuk esirgeme kurumu baş

kanı bay Salilıettin Senerik 
cemiyetten seksen mektep ço
cuğuna seksen takım elbise 
yaptırmış ve yine kimsesiz 
çocnklar menfaatine Halkevinde 
bir aile toplantısı yapmak su
retilc de yardımda bulunmuş
lardır. Kendisine teşekküre 
borçluyuz. 

Çah,kan Ve İnkllipçı 
Köy Belediyesi 
Denizli, 23 (Hususi) - Çalın 

Beylik köyü belediyesi, asır
lardanberi bakımsız kalan köy 
kuyularının ağızlarını betondan 
yaptınnıt va bilezik geçirtmek 
suretile bu suretile bu umuma 
ait olan sulara sıhhi bir şekil 
vermiıtir. 

Keza, yüzlerce yıldanbcri 

karanlık içinde yaşamış olan 

köye bu sene bütçesinden 500 

mumluk iki lüks alınmış ve bu 

ıuı:etle de köy tenvir edilmiş

tir. Tanzifat ve pazar faaliyeti 

sıhhi bakım da bu nisbette 
ilerilemiştir. Bu köy belediye
sine teıekkür ederiz . 

Her Türk köyünde böyle 
inkılipların olmasını candan 
bekleriz. 

Edirnede 
Seçim Dün Bitti 

Edirne, 23 (A.A) - Vilaye
timizde dün başlıyan ikinci 

müntehip seçimi hararetle de

vam etmektedir. Seçim bugün 

Edirne merkez kazası ile Ka

vakfıda bitmiş ve halkın yüzda 
doksanının reyını kullandığı 

anlaşılmıştır. Akşam üzeri ken

tin bütün fırka ocakları rey 

sandıkları bayraklarla donatıl

mış olan arabalarla ve halkın 

tezahürleri arasında fırkaya 
götürülmüştür. Bu merasime 
halk kent muzikasiyle tştirak 
etmiştir. Seçim işinde halkın ve 
kadınlarımızın soysal ve siyasal 
olgunluklarını bir kere daha 
gösterdikleri cihetle memnuni
niyetlc görülmektedir. İkinci 
müntehip seçimi yann vilayetin 
her tarafında bitmiş olacaktır. 

intihabı C. H. Fırkası kazan
mıştır. 

Tokad'da Seçim 
Tokat 22 ( A.A ) - ikinci 

müntehib aeçimi viliyct •• 
kazalarda bitmiş C. H. F. 
namzedleri müttefikan intibah 
edilmisdir. • A 

Peştemallı Kadınlar Ge
ce Fenerlerle Rey Attılar 

Aydın, 24 (Hususi) - Ay
dın merkezinde ikinci müntc
hib!crin seçimi hitam bulmuş
dur. Bu defa intihabat çok 
hararetli olmuş bilhassa kadın
ların reye iştiraki büyük teza
hüratı intac eylemişdir. Seçi
min son günü olan dün gece 

atılmasına devam olunmuş el
lerinde fenerlerle sandık baş
larına koşmaları seyre değer 
iftihar verici bir manzara arz
etmişdir. Netice itibarile rey 
hakkına malik olanların yüzde 
sekseni siyasal ve kendsal 
haklarım kullanmışlar ve rey
lerini kamilen C. H. F. nam-

saat yirmiye kadar reylerin zedJerine vermişlerdir. 

İngiltere İle 
Ticaret 

;............ \ 

.. 
Müzakeratımız 

İstanbul, 22 (A.A) - İngiliz 
elçisi Sir Persi Loren bugünkü 
ekspresle Ankaraya gidecektir. 
Sir Persi Loren Ankarada bu 
hafta başhyncak olan İngiJiz -
Türk ticaret muahedesi müza
:ıakeratını takibedccektir Bu 
müzakerelere İngiltere tara
fından iştir.ak edecek olan se
faret ticaret ateşesi miralay 
Voods da Ankaraya gitmiştir. 

Havalar Soğudu 
Trabzon 22 (A.A) - Hava

lar ıoiumuş, kar yakın yazlık
lara kadar inmişdir. 

. İsparta 
Mezbahasında 
ISPARTA, 23(A.A)-Geç.en 

934 yılı içinde yeni yapılan 

belediye fenni mezbahasında 

1356 koyun, 1035 kuzu, 79,280 

kıl keçi, 436 dana, 1497 sıırır, 

2 manda,, ve 7 deve kesilmiş
tir. Bu muhtelif bayvaular,m 
etlik tutarı 131,426 kilodur. 

lsJanbul Kabinesinde 
Değişiklik 

Madrid 23 ( A.A ) - Kabi
nede değişiklik yapılmıştır. B. 
Rosa dış itleri bakanlığında 
kalmaktadır. Radik•llcrden bay 
Abad Konde deniz işleri ba
kanlığına getirilmiştir. Kültür 
hakanı, Katalonya ihtililinde 
oraya kultür genci komisui 
yapılan bay Pikto Brancenin 
istifasını almıştır. 

Uşak'da 
Uşak 23 ( A.A ) - İki gün

denheri şehrımizde bulunan 
valimiz Bay Hazım, daireleri, 
mbesseseleri ve mcktebleri 
teftiş ile meşgul olmuşdur .. 
Şimdi sanayi müesseselerini 
gezmckdc olan Bay Hazım 
bilhassa yeni mensucat fabri
kasını takdir ve tebrik etmişdir 

Viyana da 
İhtilale Karşı Tedbirler 

Alındı 
Viyana, 22 (A.A) - Sosya

listlerin ihtilalinin birinci yıldö
nümü münasebetilc hazırladık
ları söylenen karışıklıkların 
önüne geçmek iç.in Viyanada 
ve vilayetlerde hususi tedbirler 
alınmıştır. 

f\1armaris'de Spor 
Marmaris 23 ( A.A ) - Bu 

gece spor kulübünde ziraat 
memuru Bay Haydar tarafın

dan meyveciliğe dair bir kon
ferans verildi. Konferansda 
bütün gençler ve bir çok kim
seler hazır bulunmuşdur. Kon
ferans alaka ile dinlemiş ve 
çok istifade edilmişdir . 

56 Kişi 
Soğuk Dalgasından Öldiİ 

Ncvyork 23 (A.A) - Ame
rika' ds hüküm süren soğuk 
dalgası yüzünden 65 kişi öl· 
müşdür. Cenuba tesadüf edeıı 
şehirlerde bile soğuk derecesi 
sıfırdan çok aşağıdadır. Tek
sasda binlerce mcvaşı soğuk
dan telef olmuşdur. 

Katolik 
Propagandasına Karşı 

Atina, 23 (A.A) - Mezhep· 
lcr nazareti çıkardığı hır ta· 
mimle Rapaslarm kanunsuı 
olarak ihdas edilmiş bir ma· 
kam olan Atina katolik ba' 
piskoposluiu ile resmi müna· 
ıcbettc bulunmatarını yasak et
miştir. Matbuat buna ıebep 
olarak katoliklcr ' tarafından 
ortodokslar arasında yapıla11 
din propa~andasıni göstermek· 
ted,ir. 

Kalimnos 
Adasında isyan Çıkmış 

Atina, 23 (A.A) - 12 ada· 
lardan KaJimnos adasında söY" 
lcndiiine göre, ahalinin umuDJ~ 
isyan çıkmış olmasından ötür&J 
örfi iidare lan edilmiştir. Bit 
ıtalyanharp gemisi Kalımnoı• 
gitmektedir. 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Sirketi 

Posta Kutusu 127 
T clgraf adresi : İzmir Sancak 
T elcfon numarası 2432 ve 3564 

';.) 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapinardaki kumaş fab
rikasını satın almııtır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskiıi ~ibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap ima) edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş o1an fabrika mamu
litı Peştemalcılar batında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabt fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43 



oy adlarını Tescil Ettirenler 
Sönmez ocak, üçüncü komiser 
Reccb Ferdi Sağdinç., Karşı
yakh kız muallim mektebi mu
ailimlerinden Gazalı Saltık, 
Avukat Kemaleddin, Celaled
din, M. Bahaeddin Serbestt 
H. H. M. M. Abdülmüttalip Sakız 
Tashçeşme mahallesinde 8 nu
marada Cahit T oxkopar2n, li
man romorköründe Şaban Şük
rü Tarpı, fırka muhasebe ka
tibi Ömer Tilun, inhisar tütün 
fabrikasında Kerim Tılmaç, 
Karşıyakrı tcnvikiye sokağında 
25 numarada Osman nabi Tu
nu}, İsmail ve Mustafa Tumin, 
Hııtuniye mahallesi 22numarada 
Ahmed Tılcv, Erkek lisesi me
murlarından Asım Turgun, Ce
dit mahallesinde 647 numarada 
eczacı Bekir Türkben!i, Aydın 
şimendıfer makinistlerinden M us
tafn Aasım Ersııydan. 

A ------~--------------~----...ı--------------------------~ ydın şimendiferinde cer Karşıyakada bekçi Hakkı Şaylı 81 numarada Celal Sertfürk, 
~ü.iettişi Şükrü Arzak, Aydın Aydın demiryolunda memur Gaziler mahallesinde Fırkat 
~ırncndifer cer müfettişi Mu- Mehmet Şahan, Selanik Ban- &okağında Abbas Sercan, Souk 
zaffcr Erhisarlı, gümrük kim- kasında Arif Şcle, Halilefendi kuyu Şrfak sokağında Ali 
:;geri Osman Nuri Uzguç, mahallc~inde şimendifer soka- Sarp, Erkek lisesinde katip 
F ~rataş maliye memurlarım.lan ğında Feyzi Sanaler, ihracat Sami Selçuk, Dr. Ramih Saylam, 
aık ve ailesi efradı Argüder, gümrüğü anbarında katip Hü- Nüfus evrak memuru Feride 

Curnhttriyet ceza deposu mesul seyin Şenocak, telefon şirke- Soydan, tahmil tahliye bo~a!t-
.tıüdürü Bekir Türkbenli Ha- tind~ muhasebeci İsmail Soylu, ma şefi Ziya ve kız karde~?eri 
luniye mahallcıi 15 n~arada ihracııt gümrüğü muayene Şerife ve Hasemı Sökmen, Tt>h-
:uallim Mihriye Akten, Yusuf memurlarından Bahri Sancar mil tahliye memu:.:larından Sıtkı 

ede caddesinde 173 numarada yeni maliye şubebesinde vez- Sökmener, Kapancı oğlu Sen-
~bdürrahman Türkmenoğlu, ncdar Hüsnü Salcı, iş banka- cer, İthafat gümrüğünde H. 
cınduhiye mahallesinde 12 sında senetler şefi Tahir Soy- Basri Soner, Mısırlıcaddesinde 

nuınarada Mehmet Ali ve ka- kut, Ziraat mektebinde bağcı 53 numarada Faik Suner, Kar-
~~1 Mesrure Bilgütay, ıümrük Mehmet Sarıkaya, 14 numaralı şıyakada Fevzipnşa mektebi 
Kmyah:ınc katibi Süleyman belediye memuru Nihat Süngü, başmuallimi Hilmi Snyılğan, Al-

opan, Hava sokağında 3 nu- ikinci K1'rantina'da Tenezzül sancakta polis memurlarından 
tnarada Ahmet Sinan, Alsan- sokağında 6 numarada Ahmet 287 Ferit Sili, Bornovada Hi-
cak Ga · ı d l k k 28 Sokullu, Mesudiye caddesinde lal mektebi rnuallimı· Nun· Say-

Haraççı Kardeşler 
zı • a ın ar so a 

nunıarada Hüseyin ve Lütfiye 80 numarada Fahri Sarıgüllü, ki, Gümrük başmüdüriyeti ka-
Puc y Mısırlı caddesinde 275 numa- tiplerinden Osman Nuri Sen-

cr, emiş çartısı 26 nu- rada Hulusi Senmaz, Ziraat 
lllarada Reşat L bl•bı·c· vlu .. gu··ı, Kestane pazarmda takımcı 

. e ~ ı og 1 bankası veznedarı Omer Lütfil 
lctrcrnitçi Hüsnü Limoncuogw lu, S h H B k C. Hüsnü Soysal, Emrazı sa-

Şehrimizdeki Büyük mobil.re 
müessesesi snhipleri Haraççı · 
kardeşler namını almışlardır. 
Zonguldakta cezıı reisi bay 
!'azım, Mobilye müc5sesc~i 
sahipleri bay Kani, Yusuf, Ab
dullah, Nedim, ve Artür Lnfon 
ticaretham·si memur mezunu 
bay Kemal da sayadı ol~rak 
Haraççı tescil ettirmişlerdir. 

M pa i, acı e ir sokagv ında • h 
ersinlidc Hamit Saçın, İkiçeş- nye astanesi baş doktoru 

lllclikte 38 numarada Mehmet Lütfi Sabri Serinken, Vari-
Sörnen, Mirali mahallesi 37 dat mümeyyi:d Remzi Saylık, 
numarada Mehmet · Laletip çarkçı oğlu Halil Somer, Zcv-
Dcvlet demiryollarında gardi~ ki Selim otelinde Ethem Sun-
frcn Süreyya Motur, itfaiye ki- tur er, telgraf tev;d baş me-
tihi İsmail Munlu, Mimar Ke- muru Rüstem Sadığ, Halkcvi 
rnalcttin caddesi 19 numarada kütüphane memuru Hüsnü Sü-
Mchmet Ali Mermeroluk, Bay- lün, Alsnncak maliye şubcsin-
rakhdan Muradiye sokağında de İrfan Sunay, kız lisesi mu-
4 numarada Mehmet oilu Naim, hasebecisi Zihni Seden güm-

l\luallim Mektebind~ 
u Aksam Konser V~r 

Mcrgu, Beşinci daire süvarı rük muhafaza memurl~nnaan 
tahsildarı Halim Münkü, Kalı- Reşad Sinde, ikinci noterde 

. 
Viyolonist Bny Bülend ve 

piyanist Bay Nnzım tarafından 
bu akşam saat 20,30 da Erkek 
muallim mektebinde bir konser 
verilccekdir. İlk ve orta mck
teb muallimleri bu konsere 
davet edilmişlerdir. 

la.manlar sokağında 24 numa- Hüıeyin Hilmi Sokman, taşçı-
rada Ahmet Melha, Karataş larda Mehmet Said Sam Bar-
rna 1iye şubesi odacısı Emin dakçı, İhracat gümrüğü anbar 
Yolcu, Alaybek caddesinde 191 memuru Hüseyin Sırlaş, dör-
numarada Ahmet Yonci, Do- düncü tapu muavini Şemseddin . 
rıanmacı mahallesinde 26 nu
nıarada Tevfik Yüncüoalu Dev-
i • 1 Bt demiryollarmda Mchmed 

ahaittin Yıhnabaşar. Aydın 
~crniryolu kahvecisi Ahmed 
Kalı, Mir Ali mahallesinde 
arakapı cadd~inde 53 nu

~arada Sadiye Yaşatan, bele
Uıyc makine milbendiıi Aziz 
d zırmak, Devlet demiryollann~ 
Ü~ .. işlet~e memuru İbrahim 

gut, Zaım usta 01, Göztepe- · t: ~58 numarada Receb Recai 
K tunkaya, Süleyman Üye, 
E artıyaka Gelilbey sokaiJnda 
Ü dhenı Ünlüler, odacı Hilmi 

styener, karakol sokağında 
~•sa_n . Üçel, Piliç sokağında 
ahrı Üzelsel, KiiJthane cad

desinde Şevket, Ürünay, Sa
lcarya sokağında 1 bir numa
rada Edhem Ündioilu, Şemik· 
ler köyünde Abdullah oğlu 
Mcluued Üredim, aynı köyden 
~hnıed oğlu Ali Üzer, Birinci 
auleyn1aniyc mahallesinde kon
duracı Emin Olcay, gümrük 
muhafaza memurlarından 2139 
numaralı Besim Ükten, Kaba
aoğan sokağında Sadullah Ül
ker, Kamil efendi sokağında 
~-O numarada Ahmed Emin 
Uşar, Hacıkcbir sokağında 
~3 numarada Niyazi Şenkaya, 
bakırcı Ali usta Şan, Çayır1ı-

ahçcde 64 nuınarada Necip 
;.aknkar, telgraf müvezzii T ev-

1 Şehirli oğlu, 2 nci taslı ma
hallesinde 17 numarada Meh-
ınet Şenakm, Nazillili Ali oğlu 
Şükrü Şaıataş, Aydında Kara
pınarın yukarı mahallesinden 
~li Nazmi Şu Bu, Bornovada 
Ibrahim ve lsmail Şimşit, Kah
ramanlarda emniyet mahalle
sinde İbrahim Ethem Şişman, 
Posta ve telgraf müvez.zilerin
dcn Ali Vehbi Şaolıer, Karıı
yakada Zafer sokaiaada 36 
nnnıarada fbralıim Sennur. 
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Çürtki: 
Krem Pertev Senele

rin Cilde Yapbğı Fena
lığın En Güzel Tamir
cisidir. 
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Basılmış, kesilmiş 2. Dövülen (Söz hakkı kendisine veri
dövülmüş 3. Vurulan len man.) 7. Saylav (Kmm-

Mazul - 1. Açıkta 2. da meb'uslara verilen ad.) 
Atılmış 3. Boşta 4. Çıkarıl- Mebzul - 1. Bol 2. Bo
mıı 5. İşten el çektirilmiı 6. lamdı 3. Bolamat 4. Çok, 
Koğulmuı, kovulmuf (matrud pek çok 5. Ergin 6. Erüş 7. 
man) 7. Yersiz Gür 8. Kalan 9. Paylan 10. 

Mazur-Dırgıl Payzın 11. 'felim 12. Tü-
Maıur tutmak - Bağış· yümdü 13. Yeğin, yiğin 

lamak Mebzuliyet - 1. Bolluk 
Meal - . 1. Cüyrük, cü- 2. Çokluk 3. Gürlük 4. Kin-

rük 2. Yora (Tevil, ta bir şilik 
man.) 3. Yörük Mebzul olmak - 1. Bıl-

Mebida - 1. OJmaye ki kırnak 2. Bolarmak 3. Boi-
2. Sakın lanmalc 4. Çoğalmak 5.Esir-

Mebde - 1. Ağızlık 2. genmemek 6. T orlamak 
Baı 3. Başlama 4. Başlan- M 1 · _ 1 Ev.. ~ _ 

5 B 6 I
.lk 7 İlk eca sız . gez, eö e 

gıç . urun . . . . 
ze 2. Inez, meza 

aiız 
Mebhas (Mcbhas) _ De- Mecalsiz kalmak - ı. 

şenki Eknezimek (Açtıktan bitap 

Mebhut (Mephut) - 1. düşmek man.) 2. Gevşemek 
Apııık 2. Şaşkın, şaşırmış 3. Göyünmek 4, Kağşamak 

Mebhut olmak- 1. Apış- kavuşmak 
mak 2. Belinlemek 3. Başı Mecbur - 1. Borçlu 2. 
çiğzinmck 4. Şakkatmak 5. Dıkız 3. Zor görmüş, zor
Şaşakalmak 6. Şaşalamak lamış 
7. Şaşırmak 8. Tanlamak 9. Mecbur olmak - 1. Ba-
Turukmak 10. Yılmak k 2 D k k 

Mebiz - 1. Oj-ulduruk sıri:'anma · ara ma 
2. Yumurtahk darda kalmak 3. Kıstalmak 

Meblağ - ı. Akça 2. 4. Tilgirmek 
Çuv Mecburen, Mecburi - 1. 

M b · 1 d 2 Güçle 2. ister istemez 3. e nı - .... en . 
... den dolayı 3. . .. den ötürü Zorla, zor altında 
4: Kurulmuı 5. Yapılmış Mecbur etmek - l. Ba-

Mebsut (Mepsut) - 1. sırmak 2. Dara getirmek 3. 
Açık, acılmıı 2. Döşenmiı Kısarlamak 4. Köçlömek 
3. Serili, serilmiı 4. Yaygın, Mecburiyet - 1. Ba1kı 
yayılmıı, 2. Dılnzhk .3. Ezim 4. Sıkı 

Mebus - 1. GeaefÇİ S. Zor 
(Genq, i'CDi'ef = Miiıa•e- Meccanen - 1. AkçaaıE 
re man.) 2. Gönderilmif, 2. Aylak 3. Buthi 4. Caba 
~CSaderilea 3. Orçntak 4. S. Tiğin, tikin, tikia, tekin 
Sa1~ut 5. Sarbat 6. Savcı 6. Yavaıı 

Sahife• 

Küçük llaherleı·: l Büyüklerimiz. 
Buca Orta l\1ektebinde Gençlerin aygıla

rıııa Cevab \'erdiler Buca orta mektebi tarih, 
coğrafiya muallimliğine ilaveten 
bayan Nigar tayin edimiştir. Göztepe spor kulübünün se

nelik kongresi münasebetiyle 

büyüklerimize ·çekilen saygı 

telgraflarına aşağıdaki cevap

lar gelmiştir : 

Kız Lisesinde 
Kız lisesinde ihdas edilen 

yeni Almanca muallimliğine kız 

san' at enstitfüıü muallimlerinden 

Bzıynn Ayişe tayin edilmiştir. Abidin Ôzsutekin; 

Çcktığiniz tel yazısından ötii

rii Reisicumhur Atatürkün te

şekkürlerini bildiririm. 

Bay Şevki 
Mezuniyeti-biten müddeiumumi 

muavinlerinden bay Şevki tek· 

rar vazifesine başlamıştır. Riyaseti cumhur genel 

katibi Soyak Maarif inzibat Meclisi 
Maarif inzibat meclisi diln 

* . ·• öğleden sonra Maarif müdür

lüğünde top!anm1ş ve muallim
lerın vazifelerine ait bazı talı· 
kikat evı·akını tetk;k etmiştir. 

Sporculara teşekkür eder ve 

başarmnlıır dilerim. 
Başbakan lsmet l:.ıönü 

'f '"'yln * .... 
Çeşme e ;ki belediye tabibi Kongre müuascbetile ıön-

Dr. b:ıy Nebil Seferihisar be

lediye doktorh:zna tayin edil-
derdikiniz tel yazıdan duygu

landım. Hepinizin gözlerinden 

öperim . miştir. . 
Uı Ayhh R~por 

Vilayetin a'h ~yhk umumi 
vaziyeti ve } apılan işleri hak
kında bir rapor hazırlanmak
tadır. Bu rapor yakında ikmal 

C. H. F. genel katibi 

Rcceb Peker 

?:"n"//.77777/777Y/.TT/f7L77fZZ1'1 

" t\zinıet l)olayısile 1 
edilerek iç işleri bakanlığına 
gönderilecektir. 
Ders Saatları AMtırlldı 
İzmir erkek lisesi edebiyat 

muallimi B~y Zeki'nin ders 
saatları ve maaşı Kültür Ba
kanlığınca artt rılmışdır. 

· Vazif~!:ln~ Dlindü 
Tedavi için buraya gelen 

Aydın ikinci komiseri bay 
niyazi iy:leşercl: hastaneden 
çıkmış ve .-\ydına gitm=.ştir. 

~ Acele Sabhk Otomobil . 
1 - F ort 29 Model iki 

~ kapılı beş kişilik az kulla-
~ 
~ mlnıış. 

2 - Sitroen 3 kişilik spor 
11 beygir 

Adres: Aydın demiryolları 
itsaJinde berber Latif vnsı
tasifc Aydın hattı şoförü 
Suphi. S. 8 6-7 (72) 

(f/'./Z. .. ~f~./~~ 

Öz Türkçe karşılıklar 193 -

M~ otar - 1. Bükü (Tı- kuş yeri 
kaç man.) 2. Gübelek (Yer- Marifet - 1. Anlayış 2. 
d: biten mantar man.) 3. Bilim 3. Biliğ 4. Bilim 5. 
Ycrycren (Yerde biten man- Biliş 5. Bilm.c 7. Bi Ü 8. Er
hır man.) dem (Hüner ve san'at man.) 

Manto - Üslük (Pardes- 9. Okuş 10. Ustalık 11. Söl 
sü man.) Marifetli - 1. Eli eğimli 

fv1antuk - 1. Ciiyrük 2. 2. Eli uz 3. Usta 
Denilmi~ 3. St;yJeıımiş 4. .l\.fariz · - 1. Aydaş (H~s-
Söz talıkfı büyiiycn man.) 2. İğe-

Manyatizma (etmek) - ze 3. lçkil 4. İlezc 5. İlıe 
Baymak, bağlamak (lzlal 6. İnlik 7. Sayrı 8. Sayru 
etmek, büyülemek} 9. Sızlıklı 10. Sökel 

Manzar, manzara - 1. Marka - 1. Belge 2. 
Bakacak 2. Bakıma 3. Ba- Belgi 3. Bclgii 
kınak 4. Değet, denet 5. Mart - Döl ayı 
Görek 6. Görk~n. görüken Maruf - 1. Adı belli 2. 
7. Görünüş 8. Meniz Adlım 3. Ataklı 4. Belli 5. 

Manzaralı - GörckJi Belli başla 6. Bilinen 7. Kt-
Manzur - Bakılan, gö- nak 8 Öktem 9. Sanlığ 10. 

rülen Sayıla 11. Tanınmış 
.Manzum - Tizik Marufiyet - 1. Ad, ad 
Manzume - Koşuk (Bir sau 2. Atak 3. Atay 

ı evi nazım vezni, babrı; Maruf olmak - l. Adı 
Halk türküsü) Muamma, Co- duyulmak 2. Ad san kazan
mak ınak 3. Bilinmek 4. Bilişlcn-

Mar - 1. Emiccn (Bir mek 5. Tanınmak 
nevi yılan adı.) 2. ilan 3. Maruz - 1. Karşı 2. Se-
Yılan rilmiş 3. U2-rama 

Maraz - 1. Ağrığ 2. Ar Maruzat - Ötünç 
3. Çir 4. Çor 5. Çör 6. lğmı Maruzatta bulunmnk 
7. lğır 8. iğ 9. İk (Vahim 1. Bötünmek 2. Ôtiinmck 
hastalın man.) 10. Sayrılık ütünmek 
11. Sayruluk 12. Sızlav Masa - 1. Sayan (Sof~ 

Maraza duçar olmak - ra ınan.) 2. Tergi 3. Terki 

Ağrımak Masaj (yapmak)- 1. Av-
Marazı müzmin - İtili k l k a ama 2 Oö-mak o -
Marazı mühlik - Ölet · ~ ' gu'-turmak 3. Sığamak 4. Sı-
Marazı müstevli - Yut v l ı gar amaK 5. Sıvazlnm...,.'· 6 

(Hayvan epidemisi man.) Sılamak 7 S · ... · 
M f · · ıypamak 

araı.t e rencı - Ateşck Maaal - 1 Ç k 
Marazı Sari - 1 Ölet 2 0 .. · orço 2. 

iilet 3. ÜleE 4. Ya~ı kara . 5 uı.;;c 13. Ertcği 4. Ertele 
Mareke - ı S . ' ran ama, ozanlama 6. 

• avaş yerı Serçck 7. Sö .. ek 
2. Sıadtrıı 3. Tokuı 4. To- M l .ç 

asa cı - 1. Ertckci 2 



8ahlteto 

· Bornovada ~Deve 
Güreşi 

Önümüzdeki Cuma pnü Bor
novada fakir mekteb çocuklan 
menfaatine olarak bir deve p
refİ yapılacaktır. Bu güreşe 
Bornova ve civardan en meıhur 
pehlevan develer İftİrak ede
cektir. Hem fakir çocuklara 
yardım, hem de heyecanlı bir 
güreş_ görmek fırsabnın kaçı
nlmamasını tavsiye ederiz. --UUI Kedi ÖldUruldU 

Dün ,ehrimizin muhtelif semt
lerinde 128 kedi belediyece 
lldürülmüıtür. 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurıuıunden: 

lzmirde Odun pazannda ma
nifaturacılık yapan .. Hoca zade 
Hlsnü ve Şerbetci zade Mu
harrem .. Şirketiain hirriza fes-
hine mütedair beyanname Ti
caret kanununun hükümlerine 
tevfikan sicilin 1322 numarası
• kayt ve tescil adildiji ilin 
olunur. 
lzmir Sicili Ticaret M. Resmi 

mllhrü imza F. T enik 
1 beyanname 
13111935 tarihli Noterlikce 

tasdikli mukavele ve zeyilname 
mucibince feaih ve tasfiyesi 
iua edilmit olan "Hoca zade 
Hüsnü ve Şerbetci zade Mu
harrem" acllı fİrketin borç ve 
alacaklarım kabul eden Hoca 
zade bay Ha.nüye tamamen 
devir ve terkedilmiı ve Şer-

hetci zade bay Muharremin 
hiç l>iiİ alAkuı ikalmamlfbr. 

Pul üzerinde 13/1/935 tarih 
ve H. Z. Hüsnü imzası 

Muharrem imzası 
Adedi umumi 541 
Adedi hususi 1/68 
Dairede okunup anlatılan iı-

bu beyannamedeki imzalann 
ıahıslan marufumuz Hoca zade 
bay Hüsnü ve şerbetci zade 
bay Muharremin olup munde-
recatını tamamen kabul ve 
ikrar eyledikten sonra yanı

mızda koyduklarını tasdik 
ederiz. 

1935 senesi Kanunusani ayı
nın on üçüncü Pazar günü. 

iz.mir Üçüncü Noteri Hasan 
Tahsin Resmi mührü 

Ve İmzası 
Umumi No. 626 
Hususi No. 1/68 
Bu beyanname suretinin da

irede saklı 13/1/935 tarih •e 
541 umumi No. lu aslına uy
ıun olduiu tasdik kılındı. 1935 
senesi Kinunusani ayının on 
dokuzuncu Cumartesi günü. 

lzmi~ Üçüncii Noteri Hasaa. 
Tahsin Resmi mührü 

Ve İmzası 
230 (107) 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluğundan: 

"Hocazade Hüsnü,, Ticaret 
unvanile lzmirde Odunpazann
da 42 numaralı mağazada ma-
nif atur-a ticaretini yapan Hoca 
zade Hüsnünün işbu Ticaret 
unvanı Ticaret kanununun 42 ci 
maddesi mucibince sicilin 1323 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret Reımi 
Mührü imza F. Tenik 

231 (106) 
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lmakçı 2. Sağlam 
Masal se.en - Ertekcil Masun mahal - 1. Dul-
Maıabak - 1. Geçen, dalık 2. Korunuk 3. Kuytu 

seçmit 2. Olan biten 4. Kuytak 
Masiyet - Buyrukıımak Maşer - 1. Eğlek, eğlik 

(Emre muhalefet man.) 2. Öğrek, öyrek 
Maskara - 1. Dalkavuk Maşeri-Öğreklik 

2. Dinj(eç 3. Elük . 4. Gülük Maşıta - 1. Bezekçi 2. 
S. Cülünç 6. Katmer 7.Kat- 2. Tarakç1 3. Yüz yazıc~ 
kıncı 8. Soytan Maşiyen - 1. Yaya, ya-

Maskaraya almak - 1. yan 2. Yürüyerek 
Alay etmek (lıtihza man.) 2. Matraha - 1. Bardak 2. 
Eğlenmek eğlenceye almak Çamçak 3. Çangır, Çanka 4. 
3. Guşamak 4. Gülmek S. Çapıdk S. Çömçek, Çömçü 
Kaşmer etmek 6. Çumbul 7. Dolça 8. Elcek 

Maskat - 1. Doiulan 9. Safa 10. Suıak 11.Şapşak 
yer, doğduğu yer 2. Tkkmiş Ma,nk - 1. Doğu 2. 
el Gün çıkan, 3. Gün doğuşu 

Maslahat - 1. Biterıe 4. Gün Togar S. Güntoğu
(Biterıesi olanlar = aıhabı ,uğ 6. Günü 7. Küney(güneş . 
meaalih) 2. Buyum 3. İş 4. gören yer man) 
it güç Maşuk, maşuka - 1.0y-

Maslahatgüzar - 1. İş naş 2. Sebük 3. Sevgili 4. 
bilir 2. Küçük cJçi 3. Ke- Sevik 5. Sevilen 6. Sevbk 
çindirivci Mat - (renk) 1. Donuk •• Masnu - 1. Düzme 2. 2.' Konur 
Düzmece 3. Uydurma 4. Ya- Matetmek-Y enmek 
pdmış, yapma Matara - 1. Çotara, ço-

Masnuat - Bediz (nakış tura 2. Kalaz 3. Su kabı 
man) Matbaa - 1. Basak 2. 

Masraf - 1. Bıkamat, Baskı evi, basma evi 
hıkırnat 2. l Çıkan akça, ve- Matbah - 1. Aş damı, 

rilen kaça aş tamı 2. Aş evi 3.Aşkama 
Masru - 1. Tutanaklı 2. 4. Ocaklık 5. Örtme 

Tutaraklı 3. Tutarlı 4. Uçuk Matbah eşyaıı - 1. Kap 
tutmuş kaçak 2. Kaşayak 

Mas-J -(etmek)l.Emmek Matbu - 1. Baııh, ba-
emerek çekmek 2. Obatmak ıılmı, 2. Basma 3. Uypn 
opmak 3. Sormak 4. Sn- (Tab'a muvafık man) 
mürmek Matbuat - Basım 

Massedilmiş-Sorulmut Matem - 1. Ajıt 2.Ka-
Masum - 1. Alnık açık ylk 3. Ai 4. Yu S. Yat 

alnı ak 2. Suçsm 3. Y o- llatemli-Y ula 
nlrsuz llatla -1. Dop 2.Toju 

Mu• - 1. Kel llatlap - 1. Dilek 2. la-

YMllASW 

lz~'r ithalat Gümrüğü Mü
dürlüğünden ; : 

. . ., 
:ı 

İzmir lthalit gümrüğünde batmüd&riyet 'binasının 567 lira 12 
kqruf bedeli keşifli tamirab pazarlıkla ihale edileceiindcn ta
liplerin 26/1/935 Cumartesi günü saat 14,5 ta ithalat müdürln-
ğüne müracaatlan. 247 ( 103 ) 

lzırir Defterdarlıiından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 10500 lira 

olan Homa dalyanında 1 Mart 935 tarihinden itibaren üç ıene 
müddetle balık avlamak hakkı açık arttırmaya çıkarıldı. Şart
name iıtiy~nc bedelsiz verilir. Açık arttırma 935 senesi Şubatın 
6 ıncı Çarşamba günü saat 15 de Defterdarlıkda toplanacak 
arttırma komisyonunda yapılacakdır. Muvakkat teminat yüzde 
7 ,5 dur. Hükiimetce tayin edilecek bankaların teminat mektub
ları ve devletin muayyen tahvil ve bonolan da kabul olunur. 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

lmıirde oturan Halil oğlu 
Yusuf taraf1ndan kansı fzmir-
de lımetpaşa M. Çavdar soka
ğında Nu. 31 evde oturan 
Ayvalıklı Mustafa kızı Zehra 
aleyhine açılan boıanma davası 
üzerine gönderilen arzuhal su
retile davetiye varakası ika
metgihı meçhul bulunduiun
dan bahsile bili tebliğ iade 
edilmiı ve davacının istemeai 
üzerine bu baptaki tebligatın 

ilinen icrasına karar verilmiş 

ve arzuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilerek 
tahkikatı 1812/935 pazartesi 
fiiniine bırakılmış olduğundan 

mumaileyha Zehran1n mezkür 
filnde saat 1 O raddelerinde 
aıaleten veya vekileten tah-

24-27-30-3 244 (104) 

İzmir Ahkamı şahsiye ıulh 
hukuk mahkemesinden: 

28 yaşlarında oğlu Necip 3 
senededenberi akıl hastalığına 
müptela olarak bakır köy has-
tane!inde tahtı tedavide bulun
duğu anla~ılmasına binaen mu
maileyhin hacrile kendisini iz
mir kemer istasyonunda müfet
tiş Murat nezdinde ikamet 
eden validesi V eliyenin tahtı 

velayetine alınmasına mahke
mece karar verilmiş olmakla 
keyfiyet ilin olunur. 

232 (101) 

kikat hikimi nezdinde hazır 
bulunması aksi takdirde aley
hinde gıyap kararı ittihaz edi
leceii H. U. M. K. nun tebligab 
faslına tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 228 (99) 

Öz Türkçe karşılıklar -195 -

tek 3. Sonlu (mesele man) yi - - 1. Akar 2. Cıvık 
Matlup - 1. Alacak 2. 3. Curu 4. Eringin S. Sıvık 

Aranılan 3. Dilek "4.lstenilen 6. Sıyık 7.Su, ıu gibi 8.Sulu 
S. Tamazlığ 6. Umulcama 9. Suygaş 10. Suyugaş 11. 

Matluba muvahk - 1. Suyun 12. Süyük 13. Şingen 
Dilekçe 2. içerisine 3. İmrek Maymun - 1. Bicin 2. 
4. istenildiği gibi S. Uz Biçin 3. Maymun 4. Peçin 5. 

Matmah-(ı nazar!olmak) Piçni 
1. Göz dikmek, göz dikil- Meyub - 1. Emlikli 2. 
mek 2. Gözü üstüne olmak Utanacak 

Matruh - 1. Atılmıt 2. Mazbut - 1. Bckik 2. 
Çıkanlmış 3. Kesilmit · 4 Ko- Berilgen 3. Derli toplu 4. 
nulmuş (vergi hakkında) Ele geçirilmiş (zaptedilmiş 

Matruş - Yülük man) 5. Sağlam 6. Toplu 7. 
Matrud - 1. ltincü 2. Yazılı 

Koğulmuf, kovulmuş 3.Sür- Mazhar - (olmak) 1. E
çek 4. Sürsükmüş 5. Sürül- ritmek, ermek 2. lriımek, 
gen 6. Sürülmüş 7. Süründü irmek 

Matuf - 1. Dönmüı 2. Mazhar kılmak-1. Er-
lıiımiş 3. Verilmit dirmek 2. lrgürmek 3. Var-

Matuh - 1. Bunak 2. dırmak 
Bunamış 3. Eksin Mazi - 1. Bıldır ( bir 

Matvi - 1. Bükülmüt, sene evvel man) 2. Eski(atik 
bükülü 2. DeYrilmiı 3. Dü- man) 3. Geçen, geçmif, geç
rülmüş 4. Kıvrılmıt S. Sani- ıün 4. llşın S. İlki 6. Ötgen 
mıı ötken 7. Ôtkün 

Mavera - 1. Ar 2. Arka Mazlüm - 1. Basık 2. 
arkası 3. Ard, ardı 4. Aşın Basıncak 3. Basınkı 4.Boyun 
S. Öte bükük (mec) S. Seasiz, ıes 

Mavi - 1. Göğen 2.Gök çıkarmaz (sakin, halim man) 
3. Gökçe 4. Gök,in 5. Göv 6. Uslu (Yaramaz zıddı man) 
6. Kök 7. Uysal (sakin, halim man) 

Maya - (Maye) 1.Arda- 8.Yumu,ak(sakin, halim man) 
van (ayran mayası man) 2. 9. Y evre 
Çar 3. Çopra 4. Damızlık S. Mazmun - 1. Cüyrük 2. 
lrtiie 6. Kor 7. Tamızlık 8. ince ıöz ı3. Yön 
Uyunku 9. Urdağ 10.Uyutiu Maznun - 1. Giinıüz 
uyuktu 11. Ortme 12. Y ahm (hüküm giymemİf, ceza müd-
13. Y omut deti tayin ol11D1Damıt mevkuf 

Mayıa - 1. Payız 2. Sa- man) 2. Surun (iıtintaka Ubi 
hu ayı, 3.Ektimsi 4. Kekre mes'ul man) 
kekrui, kekremai 5. T ath Mazruf ~ Kaph, kap 
elqi içine konmut 

MaJll - 1. PaJI& . 2. Sa- Mazruf en-Kap İçİIMI• 
._ ayı t.faıruh - ( .. -.. ) 1. 

Alameti F arıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrılan, romatizma ve siyatik sancılan 

kullanılan iliçlann en faideli ve tesiriisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayımz. 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri latanbulda Bahçeka

pııında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. . 

ALGOPAN 

Ki~ GEI~DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayamkh ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu mah lzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
&Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiıtir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sahf mahalli c Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

Meşhur 

Bozca 
A~a 
Şarabı 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
lzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kahul etmiyecek derecede ucuzdur 

U.umi aabt mahalli: Karataı tramvay caddeai vapur 
iakeleai b 113 numarada hayi Abat 

11-15(39) 
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Ucu~ 0 Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadıı·. 

Mil i Bir abrikanın Ma •• 
U eo 

Izmirde acentan11z yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
si,oarişini k~bul ed!y.oruz. .Ankara Ornıarı Çiftliği Müdürlügüne müra
caat. Fazla ızahat ıçın lznıırde Ege Palas ve Şehır gazinosu ı ıüsteciri 
Türknıenoğhı l\lurat beyden alınabilir. 

F b •k Istanbul, Ayvansaray a fi ası: Vapur iskelesi caddesi 

RLİ 
1 

Do 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 
DOGU VE CERRAHI 
KADSN HASTALIKLARI 

., __ --....,M,.__,U_TEHASSIS_~_I_~_ 

ZA 
1934 senesi Teşrinisani ayının 

8 inde Pirzerin vilayeti Dra- 1 

gaç kaymakamlığından aldığım 
7517-207 numaralı Yugoslavya 
pasaportumu ikametgah tezke
rem ve cüzdanımı kaybettim. 
Yenileri için müracaat edece
ğimden eskilerinin hükmü yok
tur. 

Bu evrakı bulanlar Keçeci
lerde 13 numarada Aşçı Bekire 
getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerdir. 

Adres: Keçecilerde 13 numa· 
rada ahçı Muhtar oğlu Bekir. 

24-25-27 239 (105) 

Göz Tabibi 

lzını·rde Satış Yerlerı·· Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Em.o, H. Lütfü Kır~ar 

Ömer, Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

11 -26 (40) 

Bristoı Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

V f>- Ucuz O elidir 
Bütün lzn1irliler Burada H11 ' u~urlar 

S~cak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları M~r11!aray~ 
Hahce nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevımlı otelı 
Bristoldur. İstirahat etme.{ istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lıınir:ıı ~< i: .yi tan.d ğı !zl:k A5'keri cteli mUsteciriv mer 
Lütfü bey<lir. . 

D • k k t Bütün Egelilere B • t 1 Sırke-) a : Beyoğlunun f IS 0 cide 

o s w ani\' e oteli:id!:~si:e ( 541) 

M. SIRRI 

Zeytinyağcı 
Alım, Salım Ve Komisyonculuk Ev i 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

İZ MİR 
A;oyahk ve Karaburunun En Nefüs Y~~e; •;:t 

Yağlarını Her zaman Mağazamızda bulaiı.)h ırsinlz 

Memleket hastanesi 
göz hastallkları mUte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Kırkllğaç Hukuk Hikimli
&-inden: 

Kırkağacın Bakır karyesin· 
den döşemeci oğlu Hasan kızı 
Fatma tarafından kocası aynı 

köyden Denizlili tekeli oğlu 

Kazım aleyhine açılan boşanma 
davasımn muhakemesinde da
valı Kazımın ikametgahının 
meçhul bulunmasından 25-11-
934 Pazar günü saat on için 
davetinin ilanen yapıldığı halde 
mahkemeye gelmediğinden usu
lün 401 inci maddesi mucibince 
gıyap kararmın ilanen tebliğine 

· ve muhakemenin 10-2-935 Pa
zar günü saat on:ı talikine ka
rar verilmiş olduğundan davalı 
Kazımın muhakemenin açık bu
lunduğu mezkür gün ve saatta 
Ktrkağaç asliye hukuk mahke
mesinde bizzat ve ya bir vekil 
göndererek hazır bu!unması 
aksi takdirde muhakemeye gı
yabında bakılacağının gıyap 

karan makamına kaim olmak 
üzere üsuliin 141 inci madde
sine tevfikan ilan olunur. 

lzmlr Beledlyeslnden: l 
§ 167,51 lire bedeli muham- 1 

meneli 65 numaralı adanın Ce
lal Bayar bulvarı arkasında 
eski sade ve intibah sokakla
rında 134,01 metre murabba
ındaki 218/1 ve 2 numaralı ar
salann sahtı belediye encümen 
kalemindeki prtname daire
sinde ve açık arttırma ile 2121 
935 Cumartesi günü saa 16 da 
belediye encümeninde ihale 
edilecektir. 

Bu ara1alara iştirak için 13 
lira muvakkat teminat ile söy-
lenen gUn ve saate kadar be
lediye encümenine müracaat 
olunur. 
tS-20-24-29 133 (57) 
§ 1320 lira bedeli muham

meneli Doktor Mu•tafa cadde· 
sinde 62 numaralı adanın 532 
metre murabba.ındaki 1 numa-
ralı köşe arsanın satışı belediye 
encümen kamlemindeki şartna
me dairesinde ve açık arttırma 
ile 2/2/935 Cumarteıi günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu arsaya iştirak için 100 
lira muvakkat taminat ile söy
lent:n gün ve saate kadar bele-
diye encümenine müracaat 
olunur. 
15-20-24-29 134 (56) 

"'V$1-• .,..~- ~S' ~ ~ --ç ~ 
Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

Sahne 11 

sirılarındaıJ ayet Edenlere 

OZIN 

z 

z 

rı 
Niçin Dai~a Tercih Ediliyor? 

Çünkü 
Evve1ki gün soğuk alnııştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 

Bütün ağrı, 

au:ı ve san
cılan dindirir 

GRiPiN 

Soğuk algm
hğına• nez
leye, ıripe, 

diş, bel, si
nır, adale 
ağnlanna ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir
dir. 

Buca Beled· yesin 

GRİP İN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

en: 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad-

Buca belediyesinin tan:.-:ifat ahırında bulunan 4 adet araba 

tekerleği 2 adet sust~ 1 dingil 3 adet tek beygirle çekilir araba 
ve bunun teferruatı o.an paldım ve dizgin kayışları 23-1-935 
tarihinden 7-2-935 tarihine kadar 15 gün müdd ti ·· d 

k ld v b 1 .. e c muzaye eye 
çı arı ıgı, un arı gormck ve satınalmak ist· ı b .. 

238 (102) 
desi No. 596 Tel. 2545 j 

~~~:Zt.:~~.ı:::;;;~~~~m;;'..!w ;ı.;..,. fı d B . . ıycn er u muddet 
zar n a uca hcledıvesın~ miir.:ı.caat1arı ilan olunur. 227 (lOO) 



Saifjle 12 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
t 

N. \T. 
. F. il. Van Der 

... Zee & Co. 
KUMPANYASI • DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
UL YSSES vapuru 17 ikinci 

rkanunda Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rotterdam, Ams 
terdam ve Hamburg için yük . 
a~acaktır. 

HERMES vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 8 şubattan 
14 şubata kadar Anvers, Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
şubattan 28 şubata kadar An-
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINİEN 

FERNEBO vapuru 19 kanu
nusanide Hamburg,Copenhagen 

DELOS vapuru 20 son ka
nunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdam, Hamburg ve Bre-
mene yük alacaktır. · 

HAGEN vapuru 4 şubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 1 

Anvcrs, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen iç.iu yük alacaktır. 
AQUıLA 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, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
NORBURG vapuru 23 $On 

kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yiik 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 18 son 

Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya liman- kanunda bekleniyor. Nevyork 
arina yük alacaktır. i .in yük alacaktır. 

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

SAMLAND vapuru 8 Şubatta ·isimleri üzerine mcsuliyet ka-
Rotterdam, Hamburg, Copen- bul edilmez. " 

N. V. ~/. F. Hanri Van Der 
hagcn, Dantziğ, Gdynia, Gote-

İ Zee & Co. 
~ı_ırg ~e skandinavya limanları Birinci Kordon Telefon No. 
ıçın yuk alacaktır. 
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ar ı { enız ıçın er on ~y t EVTRA "" 
beş günde bir muntazam sefer. ;-.; e y .1\. 

ALBA JUL YA vapuru 21 IS 
kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barse1on, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
se1on, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. · 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

. . ..,.;: .•· - - ~ 

Blçaklarını 

Mutlaka Deneyiniz 
HER YERDE 

Satlhr. 
(1164) 78 - 6 ( H. 3 ) 

fLZ7../.zL./..7./J.L77LL'J'ZZLL7..ZL/[f/,,., 

SACLARINIZ 
"' Dökülüyor Wu? 

Hemen dökülmesine • 
mani olunuz. 

KANZUK Eczahanes: 

rn üstahzaratm dan. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

KOC\l!oJEN : 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

TRENTıNO vapuru 30 ikinci 

kanonda Hull Londra ve An

versten gelip tahliyede buluna

cak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacakbr 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGA l'İON Co. L TD. 

STORK v:ıpurn Limanımızda 

oiyp Londra için yük a'acaktır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen v~ 
Anversten gelip tahfiyc.de bu
lunmuştur 

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

Ft2'. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PtRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/11935 S.S. BLED 
30111935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyestc yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-
mıstır. . 
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, lskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızhk, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit Hafakan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

ağrılan, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 
her evde bulunması lazım bir devadır. 

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

~e~~ S. Ferit Şifa Eczanesi 
Hükumet sırası 

. ' . 
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PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMllAR ÇIKRlu-1 

Yeni Mnnifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

~· 

Sümer Bani-\ IJşak Şe-
l{er F abrikasındaıı: 

Şimeiye kadar yalnız Uşakta Sümerbank namına satın alın
makta olan tasfiye halindeki Uşak T erekkii Ziraat Türk Ano
nim şirketine aid hisse senetleri bundan sonra İstanbul ve An
karadaki Sümerbank şubeleri tarafından da sabn alınacaktır. 

Hissel~rini satmak istiyenler doğrudan bu şubelere de müra-
ı caat edebilirler. 17-21-'24-28-31-4 159 ( 67 ) 

24 l\anunusanı 193& 

AZ PARA iLE BOL
1 

ISIB: 
YALNIZ ICl <i:\ZLl 

Larrı bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEJ\IALCILAR 
~1Hlzen1esi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 ..J. 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

_Birinci Beyler Sokağı 20Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 
10-15(52) 

Cicisine 

- Sana Hilal Eczanesinden (Gönül) kolonyası getirdim 
- Eczacı Kemal Aktaşın bütün kokuları cidden dehşet. 
- lzmirde bir söz vardır: 
Zarif koku demek Kemal Kamil demektir derler, yaşasın Ke• j 

mil Kamil ve kokuları. yaşasın •.. 


