
ı - - -- ""'l No. aasa KIRKINCI SENE CUMARTESi 27 KANUNUSANi t9311 
44 -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 1 ~-~-~"'""""'~""""""!!!!'l"-___ 9'!!!!!~'"'!"'!!!!~------~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~ KLEOPATRA İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN il 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU ] 

• 1, Sahilelerimiıde Okuyunuz 
.A...l3C>.1'1"~ Ş~~i:Ti: 1 

i Devamı mllddetl\fürkiye için,Hariçiçin 
·" ı• nl'! ik . . . . . . . /,J<JO :!i)OO 
. 11/ı 1111/rl:-. -. -. -. ~ • --ıorı - 1800 

- . YELEFON : 2697 

Cwıılwriyetin Ve G'wılll~O"i,11et J;,'sei·iılln, BcJı·çtsi, Sabaltlan Çıkar Si!Jasi Gazetedfr 

Yurdda :Hava ehitlerini Unutma 
Hava Alplerine 

••••••• 
Tü,·k bayrağını gök yüzünde 

dalgalandırmak, yurdun 11 hava,. 
•ınırlarını geçilmez bir duruma 
koymak için can veren yiğit
~rin sayısı çoktur. Bunlardan 

er biri fizik dayanımlarının, 
enerjilerinin giizel örneklerini 1 

Vererek gözlerini kapamışlar-
dır. Ülküleşen sevgilerini ha
\raya bağlamıslar, gökyüzi.inün 
sonsuzluğu içinde korkunç bo
r~.lar, acımıyan boşluklar, göz 
iozu görmiyen sislerle boğu-
9urken bile gözlerini kırpma
ınışlardır. Bugün Türk ulusu, 
her yıl olduğu gibi, enginlerde 
lc:ı:.ybolan, kanatları kırılan hava 
Yıgitierinin ammlurı önünde 
~Ygı ve sevgi ile eğiliyor. Bü
t~n yurtta, yapılan ebretierin 
(ıhtifallerin) öz bir anlamı var
~ır:. O da yurt yolunda öien-
crın adları asla unutulm~dığım, 
onların anımı çağdan çağa ge
Ç~rek yaşıyacağını göstermiş 
0:tı;n~ıdır. Her adam gelip ge
çıcıdır. Ne mutlu onlar~ ki, 
bdu ölüm acununda ölümsüz bir 
a bırakmışlardır. 

Uçaklar yalnız en çabık ve en 
tözde bir alat olmakla kalmaz-

r.Onlarm bu karma karışık 
•~unda dcierini bir kat daha 
Yucelten yaman bir savaş silahı 
0~!11alarıdır. Ulusal koruma işi f 0 2 Önüne getiri)ince uçakların 
taşta yer aldıkları görülür.Ya-
ının savaşında son sözü onla-
~nk söyliyeceğine inanan büyük 
. ~ erler pek çoktur. Bunun 
ıçındir ki her ulus uçaklara 
Ve , t 

k uçanlara ulusal varlıiınm 
t 0Juyucuları gözülc bakmakl·" ır. Bu pek doğrudur. Bir 
t .. urk uçağını gökyüzünde gö-
unc~ nasıl sevinir, içimiz tit-

1? · isteriz ki, o kanatlar hiç, ulç kırılmasın .•. Her Türk uçanı 
Ci~sku~. hu derin sevgisini bilir. 

0 Yuzü yiğitlerinin bu kadar 
~onsuz bir sevgiye hakları da 
d~ı:t1r: Çünki onlann göster
y~· .~rı enerji yaşayışın her 
'(Uzunde örnek olmağa değer. 

Urdun engin havalarında can 
\'erenler ··ık·· - d -ı . d ~ . . u u ugrun a o menın 
h cgcrım yüceltiyorlar. Ulusun, 
t"~ta adamlığın ancak böyle 
du enmez enerji kaynaklarına 
ın ayanarak ileriliyeceğini, yaşa
cn:nı~ tadı böyle anla Il.ıcağ'mı, 
b· r ık, yıimnz başları çol o~an 
cır ulus önünde devrilmiyecek 
E: nge!. olmıyacağmı bilgiliyorlar. 
y:er1ı herşcyin başıdır. Çünki 

ratan odut. 
Biz h ··ı· · ' · . . · Yü w. ~va o u.erımı ı anarken 

' regımızin cler" nliğin<le yerlc
"V en ,~evgileri!c bir! ktc ~ençliğe 
.. ercuklcri bu dei"•cr biçilmez 
oınekl . el o 
,, T erı e anmak isteriz. 
Bava .. 1··1 .• le ~ 0 u crmı,, hem yurdun 

() oruyuculaı·ı, hem de g~nçliğin 
.k~soy hocaları olduklara için 
1 1 kat öğınek isteriz. 

T:· k .. l ur un çelik bilekli hava 
~. p!arı,mezarlarınızda hmüsterilı 
.. yu . " ii Y.unuz. Sizin açhğınız yollar 

Zcl"lnde u . - "tl . gü d çan yıgı erın sayısı 
n en güne çoğalacak,uluslar 

arası b b -ı llç l ava ag antılarında Türk 

11 dn arı hiç bir ulusun uçanla-
n an geri kalmıyacaklardır. 

lile-vk.eı. :&11g:l.:n 

Pamuk Si yasamız 
Başbakan Pamuk Istihsalitımız 

Hakkı~da Bir Rapor istedi 
Ankara 26 ( Hususi) - O- r 

konomi bakanlığının yaptığı 
hesaplara göre bugünkü pa
muk mahsulü p amuklu doku
ma fabrikalarımızın sarfiyatına 
yetişmiyecektir. Fazla pamuk 
yetiştirmek için Ziraat bakan
lığmca değerli tedbirler alına-

caktır. Başbakan general İsmet 
İnönü pamuk meselesi hakkın
da Ökonomi bakanlığından 
bir rapor istemiştir. Bu rapor 
pamuk istihsalatımızın bugünkü 
durumunu, fabrikaltıtrımızın ih
tiyacını kat'i olaral: tesbit ede
cektir. Başbakanlığın tetkik
lerinden sonra Pamuk ziraatı 
mesele.si ihtiyaçları karşıhyacak 
surette bir gelişme yoluna gi
recektir. 
Buğday Koruma İşi : 1 

Ankara 26 (Hususi) - Buğ- ] Başbalarn (ic11cml l s111el l11 öııh 
---~ -

dayı koruma kanununda ileride 
bazı değişikli ler yapılacağı 
ve müstahsiH daha iyi koruya
cak usullerin tatbik edileceği 
söyleniyor. 

Bir Emir: 
Ankara 26 (Hususi) - Ma

liye bakanlığı memlekete gire
ce1t 25 liradan fazlası için izin 
almak mecburiyetinin kaldırıl
dığını bildirdi. 

Vela Tenkit Ediliyor 
İstanbul, 26 (Hususi)- Dün

kü Galatasaray - Vefa maçın
da, Vefalı oyuncuların çok sert 
ve kırıcı b;r oyun oynamalan 
yüzünden Galatasaraydan üç 
oyuncunun sakatlanması spor
cular arasında olduğu kadar 
bütün şehirde çok fena tesir 
yaptı. Vefahların oyun tarzları 
şiddetle tenkit ediJiyor. 

Dış · işleri Bakanımız 
Belgratta Roma Antlaşması Ve 
Şark Pakti Hakkında Görüştü 

Belgrat, 25 (A.A)- Türkiye J sefarethanesinde bir ziyafet J 

dışarı işleri bakanı bay Tevfik verilmiş, ziyafette başbakAn bay 
Rüştü Aras bu sabah 
Belgrada gelmiştir. 

Kendisi burada bir 
gün kalacaktır. Bay 
Tevfik Rüştü Ar as 
istasyonda bay Puriç · 
ile Türkiye ve Ro
manya sefirleri tanı- ; 
fından karşılanmıştır. 

Belgrad, 25 (A.A)
Türkiye dışarı işleri ha 
kambayTevfik Rüştü 
Aras bugün saatl3 tc . 
başbakan bay Y evtiç , 
ile görüşmüştür. ı . 

Müteakiben Bay ' .' 
Tevfik Rüştü Ar as 

1 

saltanat naibi prcnsPol 
hazretleri tarafından 
kabul cdilmi~tir. 

BELGRAD25{A.A) 
Prens Pol Türkiye dı- . 
şarı işleri bakanı T ev- : 
fik Rüştü Arası kabul 
ederek kendisini ye
meğe alıkoymuştur.Ka 
bulde ve yemekte bay 
Yevtiç hlizır bulun
muştur. 

Tevfik Rüstü Aras 
öğle yemeğin{ saltanat 
naibi Prens Poi ile 
birlikte yemiş ve baş 
bakan bay Y evtiç te ,.; 
yemekte hazır bulun- ' . 
muştur. 

Şark Misakı 
Belgrad, 25 (A.A)-Türkiye 

··-· dışarı işleri bakanı 
bay Tevfik Rüştü A-

. rasın Bclı:-rada mu
vasalatından bahseden 
Pravdn gazetesi, bu 

. aksamki nushasında 
bay Tevfik Rüştü A
rasın Bclgraddan ge
çerken bir gün Bel-

. gradda tevakkufunun 
, bir an'ane halini al-
: masından hasıl olan 

umumi sempatiyi gör-
mekten memnun ola
cağmı beyan ediyor. 

P.ıavda bu müna
sebet)e şunları yazıyor: 

Bay Tevfik Rüştü 
ı fırsattan istifade ede-
: rek başbakan bay Y ev 

tiç ile umumi siyaseti 
ve Balkan ittihadını 
alakadar eden mese
leler hakkıdda noktai 
nazar teatisinde bulun
muştur. 

Gazete bay Tevfik 
Rüstü Arasın uluslar 
kurumu konseyinin iç-
timaından sonra vuku 
bulan bu seyahatin Ro
ma anlaşmalarilc ve 

j bir Şark misakı akdi 
1 mesel esile de alakadar 
olduğunu ilave ediyor . 

Bundan sonra bay 
Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye sefarethane-

Yuyoslavya Kralı ikiuci Piycr fa7,•frlere Belgrad,26(A.A) -
Türkiye dıı işleri ba-

sinde Romanya, Fransa, Ar
jantin scfirlerile Y~nan m~ı: 
lahatgüzarlannın zıyaretlennı 
kabul etınistir. Aksam Türkiye 

ya)·dmı ediyo}· 
Y evtiç, dışan işleri bakanı 
muavini bay Puriç, Romanya 
ve Fransa sefirleri hazır bu)un
muıtur. 

kanı Tevfik Rüştü Araı dün 
bay Yevtiç ile 2örütmüştür. 
Y evtiç, küçük iölif mümeaıil
lerini de kabul etmiıtir. 

B. Laval Müstemlekeler 
Hakkında izahat Verdi 

Cibuti - Adisababa - Hattının 
Kontrolünü T erketmemişlerdir 

Bay La ı.;rrl Geııccreıle yez1' )0 kc11 

Paris. 26 ( A.A ) - Beraber }aşmaların şumulünü tavzih et-
töplanmış olan dış işleri, müs- miştir. Bay Laval bu anlaşma-
temlekeler ve bahriye komis- nın Duçenin müdahalesi ve 
yonlarına vermiş olduğu iza- şahsi temastan doğan samimi 
hatta B. Laval Fransanm Ci- hava sayesinde kabil olduğunu 
buti - Adisababa demiryolları söylemiş, müstemlekeler an-
hisse senetlerinin ekseriyetini laşmasmın 1915 de yapılan Lon-
muhafaza ettiğini söylemiştir. dra anlaşması neticelerinden 
Sonra 39 sencdcnberi devam olduğunu göstermiştir. Fransa 
eden Tunustaki İtalyan ipote- t aahhütlerini yapmış ve İtalya-
kinin kaldırılmasına matuf an- dan kat'i ibra almıştır. -

Doğu Misakı 

Maryan (Almanya) - Buyurunuz Bay ... 
- Başbap versek daha. iyi olmaz mı cicim? N 

dar gözcü önünd• konuşalım?:. c 
diye bu " 

(Simplissimııs - Munic1ı) 
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et Ve 

ay ustafa 
Ve d.ği I? on era 

İnkılf p sevgisini yapmak ve 
s,ığlam ırmak için Halkevin-
de. veri .01.foranslardan bi-
rin, de Cuma günü Bay Mus
tafa Mi.:n · r "Cumhuriyetçilik,, 
mev.Luu etrafında vermiştir. 

Konf1.•ransı aynen neşrediyoruz: 
Sayin dinleyiciler; 
İnkılap fırkasının ana proğ

Tamile, en başlı esaslar olarak 
ilan ettiği, bayrağında nurlu 
birer ok şeklinde remzettiği 
altı umde için hazırlanan kon
feranslardan birisi hakkında 
konuşma vazifesini alınış bu
iunuyorum. 

Biliyorsunuz .ki, altı esasın 
başı ve ilki cumhuriyetçiliktir. 
Fırka proğramında fırkanın 
ana vasıflarım anlatan kısmın 

irinci fıkra A bendinde şöyle 
lf azılıdır: 

(Fırka, Cumhuriyetin Milli 
'ıtıakimiyet mefkuresini en eyi 
ve en emin surette temsil ve 
tatbik eder, devlet şekli oldu
ğuna kanidir. Fırka bu sarsıl· 
maz kanaatla; Cumhuriyeti teh
'likeye karşı her vasıta ile mü
dafaa eder.) 

İnkılap Fırka•ının, yurdun 
'kurtarıcısı Ulu başkanın idare
sinde, memlekette yarattığı ve 
yaşattığı inktlapların bqında 

biç şüphesiz ki; devlet kuru
muna, hükümet ıekJine ait in
kılab, Cumhuriyet inkılabı gelir. 
Düşman istiJaıından temizle

nen, ezeli hakkı ve istihkakı 
olan hürriyet ve istiklalini te
min ettikten sonra, yıkılan 
saltanat rejiminin yerine kuru
lan devlet idaresi şekli; mem
leket idaresi bahsında millet 
için en büyük bir inkılaptır. 

Dünya içinde ve milletler 
manzumesindeki mevkii bah
sında da, harikalarile bütün 
nazarları üzerine çektiği cihan 
için dikkat ve alaka ile görü
len ve takip edilen bir kurum, 
yani Türk camiasının hayat ve 
mevcudiyetinin kudret ve ehem
miyetinin başhca alameti, bu 
camianın kudreti hayatiyesinin 
bir nişanesi olan mühim bir 
inkılaptır. 

Memlekette asırlar süren sal
tanat rejiminin yıkılması üzeri
ne, uzun dcvirlerdenberi pek 
çok mahrumiyetler ve bir çok 
acılar gören milletin en öz 

duygularına intibak eden dev
let idaresi şeklini, kendi kur
duğu büyük inkılabı, ana inkı
labı, inkılab Fırkasınm, umde
lerinin başına yazmamasına 
imkan yoktut. 

H~pimiz biliriz ki; Türk dev
letinin es:ıs kanununun ana hat
larını çizen ve kanunluın anası 
mevkiinde olan (Taşkilatı Esa
siye) kanunu 1 inci madde de, 
(Türkiye devleti bir cumhu
riyettir.} Dedikten sonra üçün-
cü maddesinde (Hakimiyet 
bila kaydı şart milletindir.) 
Esasını koymuştur. 

Esasi rını ve faaliyetini Mem
leket ya ama ve ilerleme yo
l ndaki ihtiyaç ve zaruretlerine 
göre kuran Fırka programının 
bu esası; Devlet kurumunun, 
ana esasına dayanmrktadır. 

n·rin alkevi e 
sı eş ediyoruz 

Bu büyük esas, bu inkılap
ların toplıuııp şekillenen en bü
yüğü; Devlet kanunlarında ku
ru ve sun'i bir yazı olarak de
ğil, Milletin içinden benimse
diği; hayati menfeatlarına, öz
duygularına, köle ve esir ol
mak bilmiyen seciyesine uyan, 
bir prensip olarak yaşamakta
dır ve yaşayacaktır. Bunda, en 
ufak bir tereddüt de bulunma
ğa kimsenin lıakkı yoktur. 

Bugün yüksek huzurunuzda, 
bu büyük inkılabın cumhuri
yetin mahiyeti, Türk camiasın
da bu inkılabın nası1 teessüs 
ve memleket hissiyatına nasıl 
tetabuk ettiğini izaha çalışa

cağım. Bu suretle cumhuriyeti 
ve ne için cumhurıyetçi oldu
ğumuzu, ayni zamanda hissiya
tınıza tercüman olmıya da ça
lışarak ifadeye gayret edece
ğim. 

Hic şüphesiz ki, bjr ilmi kon
fera.n.s yapmak iddiasından çok 
uzaktayım. Böyle bir iddia ha
brımdan bile geçmemiştir Söz
lerim hepimizin bildiğini ve 
duyduğunu dilimin döndüğü 
kadar bir daha ifad ... ye 
Cumhuriyet faziletini beraberce 
tekrar etmeye çalışmaktan iba
ret kalacakhr. 
Maruzahmın bu hudut içeri

sinde görülmesini bilhassa rica 
ederim. 

Bazı mefhumların en iyi ifa
de tarzı, mahiyetini en müte
bariz bir ıekilde gösterme yo
lu, onun menşei ve tekamül 
safhalarını tespit ile daha iyi 
mümkün olur. Ben de bu sis· 
temi jhtiyar edeceğim. 

Bugünkü insan cemiyetinin 
hikmeti vücudunu, beşerin top
lu olarak yaşama ihtiyaç ve 
zaruretinde görenlerin hata 
etmediği şüphesizdir. 

İnsan tabiatın şidhetlcri ve 
tehditleri karşısında, yaşama, 
hayatını idame kudretini, an
cak diğer fertlerin kendi sai, 
zeka ve iradesini diğerlerininki 
ile birleştirmekte bulmuştur. 
Bu zaruret; beşer için ebedi
dir. msan bu yaradılış mnhiye
tinde bulundukça, böyle devam 
edecektir. Beşerin topluluk ha-
yatının bu günkü şekli ve bunu 
idame vasıtalarını telakki ma-
hiyeti, evvelden beri, hayatın 
arz kürresi üzerinde başladı-
ğından beri elbette böyle de
~i!di. 

Cemiyetin nizsnıını, fertlerin 
yekdiğerlerine ve cemiyete 
karşı tarzı hareketlerini, hak 
ve vazifelerini tayin ve tcsbit 
eden telakkiler, insan hl· tari-
hinin, bilindiği zamnndanbeı-i 
gelen bir tekamülün neticele
ridir. 

Bu sebcble de, bu tekamül 
safhaları üzerine umumi bir nn· 
ZClr atfı bugunkü tel· kkilerin 
daha eyi anfa.şılmasına, yardım 
edecektir. 

- So ıu ~aı 
....................... , 

es 

Eski umum jandarma l·u
mandanı Gene Zeki 'n vn!idcsi 
bayan Atiye dü.n vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün kaldmlacaktır. 

Çaırşa 
e ır e 
Vi ·yeti "z vali muavin ğine 

tayin ediJmis olan Beyoğ u 
kaymakamı bay Sedattan ge
len bir mektupta kendisinin 
şehrimize çar ,ambn günü ge
leceği bildirilmi'itir. 

hracat 
kın • 

ır a er 
Türkofistcn ticaret odasına 

ielen malüınata göre: 

1 - Memleketimizden İspan
yaya gönderilmiş olan mallar
dan 1933 yılı ikinci teşrin gü
nünden önce ithal edilmiş ol
duğu vesaikle isbat edilecek 
olanlarm bloke edilmiş döviz
leri yapılan teşebbüs üzerine 

tamamen serbest bırakılmıştır. 
Alakadarlar bu gibi mallar 
için evrakı müsbite olarak İs
panya gümrükleri tarafmdan 
verilmiş olan ithalat vesikasile 
İspanya hariciye bankasına 
(Banque Exrerieur d'Espngne) 
İspanyadaki bir banka vasıta
sile baş vurdukları takdirde 
alakadar makam bu mallara 
ait bloke alacakların tamamı

nın serbest bırakılmasına mü
saade edilecektir. 

2 - Şimdiye kadar İspan
yada altma nisbetle düşük pa
ralı memleketlerin mallanna 

ve burada Türk ithalatına da 
tatbik edilmekte olan munzam 
vergi yine Ofisin İspanya hü
kumeti nezdindelci teşebbüs
leri üzerine kaldırılmıştır. 

Ui1anista ıa 
Elma İthali Yasak 

Ankara Türkofisinden Oda
ya gelen bir yazıda; Bundan 

sonra Yunan hükümeti yerli 
elmayı korumak maksadile dı-

şarıdan elma ithalini yasak et
miştir. Alakadarların nazarı 

dikkatini celbedcriz. 

Turg tlt1 Davası 
İzmir Ağ1rceza Mahke

mesine Nakledildi 
Turgutlu kasabasına su ge

tirilmesi için ahaliden beledi
yece toplanan 11,500 lirayı 

Esnaf ve Ahali Bankasına ya
tırdıktan sonra bu miktar pa
rayı ihtilas etmekle suçlu Tur
gutlu kasabası eski belediye 
reisi bay Kazım, banka müdürü 

bay Asaf ve muhasebecisi bay 
Cevdet Manisa ağ rceza mah
kcınc ... iı.dc y~pılan muhr.keme
!crindc iki defa beraatlerine 
!:arar verilmişti. 

Temyiz mahkeme3İ her iki 
beraat kararını d, nakzetmiş 

ve muhakemenin ruyeti İzmir 
ağırccza mahke..'Ilesine havale 
edilmiştir. Bu d ~vanın evrakı 

şehrimiz ağırce""a rna 1rnsin 
gelmiştir. Yakında n:uh~k 

ye başlanacaktır. 

Şe • 
:ıı eğiş ·r 1 

--~--=---·-·-···-·-·_......_,. ________ ~ 
Hayvan saglık zabitası nizam- diycye müteallik ahkamı ceza-
namesımn bazı mnddelerini iye hakkında 16 Nisan 340 
tadil eden nizamname Ziroıat tarihli kanunun bazı madde-
Bcıkanhğmdan vilayete gel- lerini değiştiren 1608 numaralı 
mi'ltir. kanunun birinci maddesi hükmü 

İkinci madde, aşağıdaki şe- tatbik olunur. 
kilde d-ğiştiriJmiştir. Birinci madde hükmüne göre 

Nizamn"m-n'n 499 uncu mad- bcled"ye meclisi ve encümen-
desinin sonun, aşağıdaki fık- !erinin kendilerine kanun, ni 
ra ilave o!unmuştur. zam ve talimatnamelcrinin ve:-

Bir mezbahada kesilip fenni diği vazife ve salahiyet daire-
mezbaha bulunnıı bir yerde na- sinde ittihaz ettikleri karar-
tılmak üzere ithal olunan ve lara muhalif hareket edenlerin 
fakat oradaki mezbahaya uğ- belediye kanun ve nizam ve 
ratılmıyan etler yakalanınca talimatnamclerinin men veya 
mezbahaya sevkolarak muaye- emrettiği fiilJeri i~liyenlere veya 
ne ettırilir. yapanlara elli liraya kadar ha-

Neticcde yemiye salih ıse fif para cezası tertibine ve üç 
damgalanır ve miktarı bir günden on beş güne kadar 
baştan eksik olsa dahi bir ticaret ve sanat icrasnıdan 

baş resmi alınarak sahibine ve- men'e ve Türk ceza kanununun 
rilir. Bu suretle et kaçırmayı 586, 538 ve 559 uncu madde-
sanat ittihaz ettiği veyahut lerile 553 üncü maddesinin bi-
mezbahası olan yerde mazbaha rinci fıkrasında yazılı cezaları 
haricinde et gestiği usulen sabit tayine belediye encümenleri 
olanlar hakkında umuru bele- salahiyettardır. 

Muakkipler 
Polis Tarafından Nüfus 
Dairesinden Çıkarılacak 

Vilayetin emri üzerine nüfus 
müdürlüğünde muakkiplerin işi 
takip etmeleri menedilmiştir. 
Buna rc:ğmen muakkiplerin yine 
daireye gelerek işi takip etmek 
istedikleri görüldüğünden bun
ların polis marifctile nüfus dai
resinden çıkarılmaları kararlaş
tırılmıştır. 

Palamut ar 
istisna Edilmiyor 

İşletilmek üzere Mem~eb.cti
m:zden Yunanistana gönderilen 
palamutlann Türk - Yunan ta-
kası anlaşması hükümlerinden 
istisnasm:ı dair eve-lce ittihaz 
ve tatbik edilmiş ol~n kararın 
bu kerre kaldırıldığı Yunan 
ökonomi Bakanlığının· bildir
mesi üz~rinc Türkofis tar fın-
dan Odaya yazılmıştır. -

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encumeni dün 

öğleden sonra Doktor Bay 
Bchcet Uz'un başkanlıiında 
to.planmıt ve mevcut işleri 
müzakere ve karara raptet
miştir. 

~-

Fidanlar 
Yakında İstiyenlere 

Dağıtılacaktır 
Ziraat bakanlığından Ziraat 

müdürlüğüne gelen bir bildi-
rimde bu sene İzmir bağcıla
rına tevzi edilmek üzere Ma-
1'\İsa fidanlığmdan elli bin bağ 
çubuğu verilmesi münasip gö
rüldüğü ve icap eden emrin 
mahalline verildiği bildirilmiş-
tir. Fidanlar yakında gelecek 
ve bağcılara dağıtılacaktır. 

Manisa fidanlığı bu sene 
yarım milyon köklü bağ fidanı 
yetiştirmiştir. 

Ziraat bakanhğının ikinci 
bir bildiriminden anlaşıldığına 

göre Rize fidanhğından da İzmir 
vilayetine beı bin narince 
fidanı ayrılmıştır. 

Plevne Boğaları 
Bu sene muhtelif kaza ve 

köylerde damızlığa elverişli bu
lunan ve boğa yerini tutacak 
olan hayvanlar yetişmiştir. P
levne boğalarından alınan bu 
yerli hayvanlar seksen kadar
dır. Safad mevsiminde boğa
ları bulınmıyan köylere gönde
rilerek kullanılacaklardır. 

Tamamen Fransızca Sözlü ve TÜRKÇE izahatlı hakiki 
hayat romanı. Baş rollerde : 

GER Al DE MOZ "comedi Fransezd n" 
MONNA GOYA - FERNANDEL - FRANÇOİS ROZET 

MADELAINE GUTTY 
iI;veten : 1-MiKt DENiZLER İLAHI (t mamen renkli) 
2:._PARAMOUNT JURNAL 11 Cumartesiden itibaren,, 
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ET 

Vallahi habnmdan çıktı, 

hancri <Tazetenin köşesinde gör-v ö 

düm bılmiyorum böyle bir ha-
vad · se ra tlamıştıın. Ve o glin 
aaze eyi o' ·urken güimüştiım. 

Senede bir defa çık p bed \ :ı 
dağıtı nn - ne mutlu - bu gazete 
b:r kit .. p k~dar kalın, yorgan 
kadar !!'enış :miş, düşün , dü
şüne, doya doya okusunlar di
yecefrim amma nafile !. Zira 
kutup'ann bu yarı vahşi insan
ları gazetelerinde yalnız yiye
cek, içeceğe ait havadisleri 
ararlar, onları okurlarmış. 

Tekamül kaidesine istinaden 
bu vahsileri medenileştirmek is-
ti yenler onlara latince öğretmişler 
bir çok oğraşmışlar. Her tarafı 
buzdan ibaret bir mıntakada 
bilmem bu tekamül kaidesi 
hangi süratle yürür. Medeni 
akvamın sıcak ve mutedil kıt
alarda belirdiği umumi vir ka
idedir. Meyvelerin bile en na
dideleri, olgunları, tatlıları hep 
sıcak yerlerde yetişir. : 
Orasını pek inceliyemeyeci

ğinı. Eskimoların gazete oku
ması bana bir hi!diyc hatırlattı 
rnünascbyti olsa da olmasa da 
aklıma gelen bu hikayeyi size 
anlatayım: · 

Herifin bir{t;i: Benim mer
kep kitap okuyor diye iddia 
otmiş ve iddiasını isbat ıçın 
bir ccmigaferin önünde mer
kebi orta yere çekmiş, önüne 
kuvvetli bir nota sehpası, üs
tüne de kalın yapraklı, büyük 
yazılı hocaman bir kitap yer
leştirmiş merkep 1>aşlamış yap
rakları çevirmiye beş on yaprak 
çevirdikten sonra hayvancağız 
bir sahifede durnklayup acıklı 
bir zırıltı ile başlamış feryada ... 
Meğer merkebin sahibi hayvanı 
alıştırıken her yapraS!ın ara:1ma 
arpa koyup merkebi dili)e sa
hifeleri açıp açıp yidirmeğe 

uğraşmış ve muvaffak olmuş 

hayvan bu kalabalık imtihan 
heyeti önünde beı mutad; kaç 
gündür aç duran karnını doyur
mak için yaprakları çcvirmeğe, 
arpa aramoğa koyuluyor koyu
luyor amma bulamayınca da 
feryadı salıveriyor. 

TOKDIL 

Bir Kaza 
Birinci kordonda Dr. Bay 

Esada ait dükkan ile üstündeki 
odanın dış tarfında yağlı boya 
yapmak için kurulmuş olan 
iskele çürük olduğundan kırıl
mış ve boyacı Dramalı Hasan 
oğlu Ribani beş metre yüksek
likten düşerek vücudunun muh-
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi için memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 
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NParma izi 
" Parmak İzi ,, adile Şub -

tınilk günü İstanbulda değerli 
bir tahrir heyeti elile bir mec
mua çıkmağa bnşhyacnktır. 

Türkiyede ve dünyanın her 

~ yerinde vuku bulan cinai zabıta 
v k'alarını meraklı hikayeleri 

~ re imler ile okurlarına vere
cektir On altı büyük s hife-

den ibaret bu ) lrn-
mecmu yalnız eş ruşa 
satıla ktır. S. 2 (1-3) ~ 
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SEZARLAR DEVRİNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

E PATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

Geçerı Saytların Özü 
Mısır kralı Xlll Ptoleme'nin 
kızı o!an Klopatra çocuklu
ğundanberi erginliği ve bilgi
Ymer~kı ile kendini göstere -
ınişti. 17 yaşına vannca, eski 
Mısır usulünce, Kleopatra 12 
Yaşındaki erkek kardcşile ev
lendirildi. Gösteriş evlenmesi, 

' kardeşi Pto!cme'nin gözdeleri 
tarafından kendisine kin bes
lenilen Klcop&tra y rmi yaşın
da Mısır'dan kaçıb ve Surye'
d~n İskenderiye üzer;ne yü
rüyecek bir ordu toplanıağa 
çahşıyor. 

iıı- MUHcffk: 
- Kra.içcm, ahn yazımız 

dcği;:ccck, sanıyorum. 
- Ne demek istiyorsun ? 

D;ye sordu Kleopatra 
- İskenderiyc'den gelen 

tüccarlarla görüştüm... Orada 
o!orı Sezar, T eodot ile Astilas 
Ve Potin'i hiç sevmiyor gibi. 

Ve üç kapı yoldaşının başına 
gelenleri anlath. 

- Hem de kraliçem, öyle 
•nlaşılıyor ki iki lejyon, evet, 
Kclt ve Germen üç bini geçen 
•.damla sekiz yüz atlı İskende
rıyc yakınında çadır kurmuşlar. 

Kleopatra düşünüyordu. Ro-
~alıiara karşı biraz kıskançlık
~ karı~ık bir tutkunluğu vardı. 

nların gücüne bayılırdı. Fakat tu sert askerler ona bstının 
•rbarlan ıribi görünürdü. Am
~· nesine gerekti; Buyurgan-

s0nlarda idi. Erk'de onlarda. 
ordu: 

t - Bunlara buyuran hep Se-
ar nıı? 

Jur Evet, kraliçem, Krius -
•us Sezar ... 

d Onun için söylenen sözleri 
uynıuştu. Geniş düşünür, abl-

(6~. Ve anlayıila bir adam dir
tr 1 ona. Kim bilir? Belki de 
t)nun kanadı altına sığınabilir, 
onunla el birliği bile kurabilirdi .• 
in G~rç~k, şu Sezar kapalı iözle 
G:nı ~~~lecek bir adam değildi. 
1 

dçligmden beri kadın arka
dın an koşmuştu. Hiç bir şey-
t en çekinmez, hiç bir yasa 
danımazdı. Hiç bir şeye acımaz-
b ! da. Sözün kısası, korkulacak 
ır adamdı. 

li v ~~lgelelim, anlayışının ince
d gını, parlaklığını, derinliğini 
c:ı ~Vme~l~ bitiremiyorlardı. 

ulkesınc.:.e kazandığı zafer, 
onu cum 1 v b .... k 
Y 

ur ugun uyu erı 
8Pmıştı ... 
. Nasıl yapmalı da Ptolemc

nın eline düşmeden ona var
lllah? o 1 c! nun a nasıl anlaşmalı 

,: .~u çocuğun ve başına çıkan 
uç alçağın elinde MısırıJil 

Uçuruma doğru sürüklendiğini 
anlatmalı? 

l<l Gece ortalığı karartırken, 
d-copatra çadırında bunları 

1 
uşünüyordu. Öte yanda Pto-

crn ' e ordusunun çadırları ara-
•~ndan da, ince duman dizile
tınin göğe doğru yükseldiği 
fÖrülüyordu. 

ikinci Parça 
8ezarı Görmek için 

Seıar ağrıdan ajua a6yle-
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ncnleri duymuştu. 
Böyle duyumlara bel bağla

yacak adam değildi. Olup bi
teni kendi gözile görüp anla
mak istiyordu. 

Yanında bir çevre kuran za
bitlere sordu: 

- Bu gürültü ne? Durma
dan öğreniniz... Eğer birisinin 

bunu kımıldatb. İp döğümünün 
kolayça çözülebileceğini gördü. 
Adam sen del Ne ehlike var
dı?Ne den korkacaktı?Şimdiye 
değin peşini br~kmamış o!an 
iyi a!ın yazısı şimdi birden si
linecek değiıdi ya? 

Eğildi. Bağfarı çözdü ve yü
kü bir daha yuvarlad!. Kumaş 

/(/eopatra Pilmindeu Bir Sahne 
bana bir söyliyeceği varsa, ya- açıldı. Bunun ortasında, tabu-
nıma çıkarsınlar... tuna uzanmış bir ceset gibi, 

Tez ele geçirilmiş bir ülkede genç, ufak tefek, son derece 
çabuk iş görmek, kıyimların güzel bir kadın duruyordu. 
patlak vermesine vakıt bırak- Aynaların saplarına işlenilen 
mamak gerektir. fildişi heykelciklere benziyor-

Meğerse bir adam saraya du. Ne ölmüştü, ne de bayıl-
girmiş, elinde pek inanç ver- mış. Hava ve ışık altına çıkın-
miyen bir paket varmış. l'a, birden doğruldu, biraz ser-

- Nasıl paket? pilmit olan eteklerini topladı, 
- BuralıJann yolculuğa çıkar- Sezarm ta gözleri içine baktı, 

ken birlikte aldıkları hasır yatak.. yerlere kadar eğilerek, Mısır 
lara benziyor amma, gelen adam biçimile, ellerini diı:kapaklarına 
ne bir köledir, ne de bir köylü... dayayarak onu selamladı. Son-
Seçme söz söyliyor. Elleri te- ra tekrar doğrularak gülmiye 
miz ve ince:. Belki de kılık koyuldu. Beyaz dişlerini gÖ.!· 

değiştirmiş bir casus.. Çok teren şu taze ve genç gülüşe 
ayak dirediği için şüpheli gö- gönül kaptıran Sezar sordu: 
rülmüş, bekçiler kendisini ya- - Kimsin sen? 
kalayıvermişler.. - Adımı verirsem çok şa-

- Buraya getirsinler. şacaksın general.. · 
Zırhlı ve başı miğferli iki Öteki, kadınlara saygı bil-

Roma askeri arasında, adam diren bir duruşla karşılık verdi: 
kapının eşiğinde gözüktü. En- - Güzel kadınların bana 
sesi üzerinde ve omuzuna dayı- verdikleri ıaşkınlıktan hiç örk-
yarak taşıdığı bir iple bağlan- mem. 
mış kalın ve uzun yükü bırak- - Öyle ise bil ki ben Mısır 
mamıştı. kralıçeşi, Kleopatrayım ... 

Ne istiyorsun? Dedi Sc- - Nasıl? Kralıçe mi? 
zar? - Ti kendisi! 

Seninle yalnız kalmak. 
Güçlü kolları uzun paketi 

kaldırdı ve yavaşçacık Sez.arın 
ayakları dibine koydu o, kıhnç 

gibi soğuk ve keskin iözlerile 
bı.kıyordu ve parmağını kaldı
rarak: 

- Canınla oymvorsun, dedi. 
Eğer bir tuzak kurmak isti
yorsan kafanı kopartırım ... 

Gelen, boynunu eğdi. Kolu
nu uzattı ve elini kaldırarak: 

- Bunun içinde Mısırın ye
ni buyuranına götülük edecek 
bir şey olmadığına ant içe
rım. 

- Beni yalnız bırakınız di-
ye buyurdu Sezar: 

Bekçiler herifi götürdüler. 
Romalı· General ayaiıle yuvar· 
lak ıarıraya dokundu. Biraz 

- Bu oyunun, bu tuhaf ge
lişin sebebi ne? Nereden ge
liyorsun? 

\ 
Kendini beyendiren bir gü-

lüşle : 
- Bırak ta 'u koltuğa otu

rayım, 'general !.. İnan oJıun, 
ıu biçim yolculuk hiç te din
lendirici değil... 

Son derece sevimli bir kı
mıldanışla, kedi ~bi gerindik
ten sonra, koltuğun ayağı di
binde olan bir şilteye bağdaı 
kurdu, Sezar'a - gözleri içine 
girercesine - baktı ve onu o ka
dar şaşkın gördü ki yeniden 
katıla katıla iüJdü. 

- Kraliçe olduğunu anla-: 
dık, dedi Seur. Deiil mi ki 
sen ıöyliyorsun, inanmamak 
aeni yermek olur .. Amma, timdi 

Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 

Menıurlar Soyadı Almakta Istical Gösteriyor 
Dün nüfus dairesi çok kala- Kızılağaç, Karşıyakada Nuri ve 

balıktı. Memurinin bu ay maaş ailesi efradı Kurkaç, Asmalı 
listesine soyadlarının da yazıl- mescit mahallesi 48 numarada 
ması mecburiyeti dolayisile me- Süleyman Kayus, Buca yukarı 
murlardan birçoğu yeni soyadı mahallede Şevket Kayadibi, 
almakta ve işlerin çokluğu Çiğli köyünden İsmail oğlu 
yüzünden nüfus başkatibi bay Arif Köylü, Bucada İskender 
Safi de soyadı muamelatına Karakoç, Karşır.aka Alaybeyde 
bakmaktadır. Bu meyanda eski 74 numarada Omer KürkütJü, 
nüfusların değiştirilmesi için Memleha memuru İbrahim Ka-
vaki müracaatlar derhal yapıl- yıraJ, Beşinci Sultaniye mahal-
maktadır. lesi Kapani sokağmda . 34 nu-

Mersinli Yusuf bey sokak 5 marada Yusuf oğlu lbrahim 
numarada Şevket Kutlusoy, Kotman, Hacı Mahmut mahal-
Dioekbaşı 16 numarada Latif lesi 4 numarada Recep Koca-
Şükrü Kutay, Aydın demiryolu tepe, Karantina nur sokağında 
müdüriyet kaleminde M. Faik 8 numarada Ömer Konduruz, 
Kıbrıslı, V anderze acentesinde Kahramanlar mahallesi 34 118-

puantör Mustafa Tevfik Küner, marada Süleyman Kurtan, Bay-
posta kişe memuru Mustafa burtlu Mehmet Küçükbağcı iki 
mahdumu Mazhar Kaçcmer, çcşmelikte 10 numarada Abbas 
Ali Rıza mahallesinde Etem Kürdenir, Devlet demiryolla-
Keçecioğlu, Karşıyaka Souk rınde ustabaşı Ahmet Karababa, 
kuyu 65 numara ev halkı Kara Karşıyaka Süleymaniye sokak 
bulut, Kestane pazarı şekerci- 43 numarada İlhami Polga, 
lerde 72 numarada Osman oğlu Alsancak Hayat sokak 20 nu-
Recep Kişmir, Servilimesçit marada Niyazi Başik, Bayraklı 
Karakapı caddesi 72 numarada Haliliye caddesi 7 numarada 
H. Tahsin Kuo, Asmahmcsçit Namık Pekergun, Göz.tepe 
62 numarada Ali Konduk, in- tr2mvay caddesinde 1 numa-
şaat komisyon azasından bin- radn Faik Aktulga, Sinekli 
başı Ferhat Ktyamak, İsmet caddesinde 168 numarada Mus-
paşa mahallesi birinci Sakarya tafa Anber, Camgöz sokağında 
sokak 27 numarada Fahri Ka- 8 numarada Ahmet Cemal 
murbay, tahmil tahliyeden Aktün, Kemalpaşa caddesinde 
Mustafa Kara oğlu, Güzel 182 numarada Abdullah Arut, 
yalı Tramvay caddesi 1049 Cemaleddin Aydinat, binbzşı 
numarada İhsan Kayın, Kar- Sadık Avşar, Peştemalcılarda 
şıyaka Alaybey 118 numarada 44 numarada Riza Akaşfin, 
İbrahim Kabaş, Kıraiaç ma- Fütuhat Ayla, Karşıyakada 
hailesi Mehmet oğlu İbrahim Nazlı sokaiJnda 4 numarada 
Kademir, Kırkağaç Sarğa ma- Kemal Akgüneriç, tayyare bi-
hallesi Halil oğlu Hasan Kan- rinci mülazimlerinden Muhiddin 
gür, Kulada Bayram oğlu Ha- Asral, Hacıbekir sokağında 
lil Kula, Devlet demiryolların- kırk beş numarada Salih 
da Beşir oğlu Mehmet Kıral, Anil, F cyzi Arpacıoğlu, Ab-
samancı sokak 24 numarada dulJab efendi mahallesinde 
Şerafettin Kumsal, Karşıyaka 25 numarada Osman Ay Barı, 
Doğan sokak 19 numarada birinci Sultaniye mahallesinde 
Tahsin Kurdalı, Şakir Hasan 110 numarada Kasım Aksel, 
Kahya oğlu, Abdullah efendi AbduJlah efendi mahallesinde 
mahallesinde 23 numarada dört numarada Raşit Asıtyeri, 
Mehmet ye kardeşleri Kose- Dördüncü Sultaniye mahalle-
mun, Ali reis mahallesi 39 nu- sinde Salih Altın T oğla,Devlet 
marada Halit Kakanç, Geri demiryollannda Osman Akşad 
kumpanyasında Ali usta Kara- Aziziye soka§-ında bir numara-
can, Devlet Demiryollarında da Halil Aydıran,Dibekbaşında 
Sadık Kömen, Sarıkamıs hu- 124 numarada Sabri Ardar, 
dut baytarı Salahettin Karaşar, Bornova posta müvezzii Meh-
İsmetpaşa mektebi M. Raife Kar- mcd Ahista, Dilaver seka§"mda 
pat Topallı mektebi muallimi Sa- 27-1 numarada Mustafa Arka
mi Kuter, Namazgahta Hüseyin yin, üçüncü Karataş mahalle-
••• 11•• • ........... •• • •• • ••••••••••• ••••• • sinde bir numarada Kazım /'\k 
bu itin iç yüzünü öğrenmeliyim çayüz, Salatinoğlu mahallesinde 
daiil mi? 57 numarada Kasım Aydınol 

- Doğru. Hapishane iardiyanlarından 
Kleopatra kendisini kaçmağa 

Süleyman Alıöl, Tepecikte 12 
SC?nra bir ordu topJamağa, en 

numarada Y unuı Atkoşan,Hacı 
ıonra da böylece şüraya ırel- Hasan oteli müsteciri Hasan 
meğc mecbur eden hidiıeleri Abuş, İkiçeşmelikte 20 numa-
anlattı. 

- Kardeıimle aramızdaki 

ayrılıj'ı kesip ancak beni çağır
mıştın Sezar .. İşte geldim .. 

- Fakat nereden? 
- Peluz Kentinden benim 

yanımdaki adamı gördün ya? 
Adı, Sicilyalı Apollvodor' dur. 
Onunla beraber küçük bir ka
yıj'a bindik.. Sular durgundu. 
Kürek ve yelken yardımiyle 
İıkenderiye limanına tam Sara
yın hisarlan altina vardık.. De· 
DİZ feneri yolumuzu röıterdi. 
Gece, karanlıklanna bllriiyerek 
korudu bizi .. 

- Sonu VM -

rada Mehmed Altınöra,mahke-

me zabıt katiplerinden Hü
ıeyin Ay bas, Vali Kaum 
pa9a caddesinde dört numarada 
Şerif ve Adil Arlantaıı, Karıı
yakada Kemalpap caddesinde 
77 numarada Kadir Aktuyan, 
M. Rifat Acarol, devlet demir-
yollannda Ahmet Cevdet Ak
berber, Karııyakada Müaavat 
sokağında 32 numarada Meh
met Ayören, emrazı •iriye ec
zacııı Hikmet Akmaner, Bay
raklıda Bornova caddesinde 
Mustafa oilu Ali Anaç, Ay
dın demiryollannda müfettiı 
Anak, Karata, mahallesinde 

1 Denizlerde 
Acun Ticaret 

Filosu 
Londrada topl2nacak olan 

uluslar arası deniz konferansı 
fazla tonajın kaldırılması için 
kabul edilebilen partik bir 
formül bulabilirse acun ticaret 
filo.su tanzim edilmiş olacakbr. 
Evvelce bu iş için toplanmış 

olan konf crans!arm hepsi su
ya düşmuş idi. Bu konferans
ta yeni bir şey varsa o. da 
İngilterenin de konferansa gir
miş olmasıdır. Sıkı bir surette 
beraber çalışmak için ciddi 
teklifler beklenmektedir. 

Şimdilik en gereklenen şey 
fazla tonajlan imha etmektir. 
11V critas,, deniz bürosunun is
tatistiklerine göre 1934 ün ilk 
9 ayındaki tahribat 1.425.000 
tonda 43 parça idi. Şu hesa
bn göre 1934 yılı içinde par
çalanan gemilerin genel tonajı 
1.896.000 ve 1933 tc parçala
nanların da 2.413.000 dır. 
Artmakta olan acun vapur in
şaatı devam edecek olursa 
ki 1933 ün ilk 9 ayı içindeki 
303.000 ton 1934 ün aynı lrn
runu içinde 690.000 tona çık
mıştır. Şimdiye kadar elde 
edilen zaif neticeler de boşa 
gitmiş olacakbr. Görülüyor ki 
İngilterenin .tonajları azaltarak 
arzı talebi yükseltmek ve bu 
suretle navlun fi atlarım kar 
bırakıcı bir seviyeye çıkarmak 
yönünde attığı adım büyük bir 
faide göstermektedir. 

Göze çarpan cihctlcrde)ı bi
ri de 1930 ve 1931 yıllarında 
acun ticaret filosunun artmak
ta devam etmiş olmasıdır. Son 
kurunun hususiyetlerinden bi
ri de 1932 denberi çoğalmıf 
olmasıdır.Mesela 1930dan 933 e 
kadar 5 112 milyon ton imha 
edilmiştir. Halbuki 1926 dan 
1929 a kadar imha edilmiş 
olan miktar ise 3 milyondan 
daha az idi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Faik ve ailesi halkı Argüder, 
muallim Mihriye Akten, Tire
kapısı caddesi 27 numarada 
Esat Akı, Kurşuni sokağında 
37 numarada Ahmet ve Hü
seyin Akkaş, Uzunyolda 18 
numarada Rıfkı ve Hilmi Av· 
gun, Dündar sokağında 37 
numarada M. Ali Aniç, 
Natırzade sokağında 31 numa• 
rada ısmail Akarçay, Mirab 
mahallesinde 28 numarada 
Mustda Agüzve, Köprülü so-
kağında 16 numarada Hasan 
Albşanlı, Hasret sokağında 58 
numarada Kadriye ve kocası 
Arlısü, Dündar sokağında 
Remzi Arcan, Birinci kordon 
228 numarada Mahmud Nedim 
Altoğa, Maliye memurlarından 
Hüseyin Avni Akoluk, K .. dast-
ro f~n memuru Ahmed Tahir 
Arkut, Milli emlak memurla
rından CelaJettin Agraç, Halil 
efendi sokağında Ali Niyazi 
Akınlı, Buca posta müvczı.ii 
Osman Aytüdür, Kemeraltında 
kahveci Ahmed Akipek, Yıl
dmmkemal mahallesinde İsmail 
Hakkı Akcan, şimendifer ima· 
lithanesinde Mustafa Altmkulp, 
Recebağa ıokağmda 19 numa
rada Kadir Akgeçid, Kız lise
si yanında 51 numarada Yusuf 
Alatan, Maliye memurlarından 
Fuad Vehbi Edrem. 

§ Hurufatçı Abduliıiz Hey
beli ıoyadını alnnstır. 



., ..... Yenı Asır • .,, 1(8n11nu••nı •••• --
Habeşistan• Yutacaklar Mı? •• 

Ozbeğistanda Hayat 
ltalya Büyük Rüyalar Ve Büyük Kadınlar Artık Esir Değildir- Mem"' 

Müstemlekeler Hırsına Düştüo.. lekete Günden Güne Asrileşmiştir 
............................................................................... 

Sovyetler cumhuriyetleri itti
hadının temeJini kuran yedi 
cumhuriyciten Özbefstan cum
hur·ye""i I urumunun onuncu yıl 
d ··nü. · Li ku u adı . Orta 
Asyr:. da bulunan bu cumhuri
ye ·n nır1arı bir taraftan İrana, 
di~er t raftan da Ç'ne day"'n r. 
Memleket çıp!aktır . Ziraata 
m .. sa·t de:' i.dir. Karakul adı 

ve ilen koyunları y tiştirir. Fa-
1 .. at bol su verm < imkim ol
du"' u O'Ün bu to"'. ag"' m çorak-

;J " • 

hğı b:t 'C 
1
,, mem!e!~et zengin, 

le-i'ec~I iı·. Ilur:uıı içindir ki ge
niş irva ame.iyesinde devnm 
olunmakt:ıd.r. Ôzbcğistamn 
kalbi sayı'an s·r Darya ~adisi 
bunun parlak bir örneğidir. Bu
rada mükemmel irva tedbirleri 
sayes'nde bol suya kavuşan ı 
topraklarda en çcı:tli mah3uller Jfo' mı l'lrı (j_IJrl,; na 11 • ı.:ll·ı·i. 
alınmaktadır. yı görmezlerdi, Ansı asırları ve yaşma'• taşımıyorlar. Buba-

Ôzbekler asırlardan beri bir deviren bir deiişiklik oldu. radaki Emir sarayı üniversiteye 
çok mezheplere ayrılarak ya- Yağ mumlan yerine elektirik kalbedildi. Bu sarayın harem-
fıyorlardı. Halkın bütün varlıit deve katarlan yerine demir lik kısımları ise emrazı akliye 
ve faaliyeti Uzerinde bu mez- yollan, derebeylik yerine kol- hastahanesi oldu. Ôzbekistama 
hep aynlıklarmin izleri vardı ... 

Zalim emirler elinde halkın lektivizm kaiın oldu. her yerinde modem binalar, 
inkipfına. çırak topraklann Kadın kölelikten çıktı. Ha- eserler yükseliyor. Eski hayal· 
iıletilmeine imkan yoktu. Ka- yata kanşb. Asırlık ihtiyarlar, ler bitti. Şimdi fabrikalan clol-
dınlar haremde esirdiler. Ka- ananalar birer birer yıkıldı. .duracak çalışkan kollar iste-
fesler arasından çıkmaz dünya- Artık azbek "kadınlan çarşaf niyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... MBVI···kuşun Denemesi 
Yer Yüzünde 
En Fazla Sür' at .• 

Sir Malcolm Campell "Bluebird - Mavi Kut" u 
de yeryüzilndeki en büyük sür'at denemesini 
Dayton plajında yapacaktır. Bir kere daha göz
lilklerini takacak, korkunç devine sarılacakbr. 
Sir Malcolm Cambpel daima devlerden zevk 
alır. Bu yaman adamın bugünkü sür'at rekoru 
saatte 500 kilometredir. Biricik rakibi yiğit Seg-
rave' dir. O yılmaz yürekli adam ki ölürken 
bile: "Rekoru kırdım. Memnunum." demiıti. 

MalcoJm'in bineceği makine 2450 beyi'ir kuv
vetinded~r. Son şinayder sür'at yarıılanm yapan 
tayyarelerin motörleri 2600 beygir kuvvetinde 
idi. Fakat tayyare için kabil olan bu yıldırım 

sür'atinin karada elde edilmesi en korkunç teh
likelerle doludur. Zaten Sir MaJcolm'tn birçok 
defalar bu rekorlar arakasında ölmesine ramak 
kalmıştı. Bu kadar saçma bir yarıı için insan 
hayatının heder edilmesini abdallık sayanlar çok
tur. Fakat şur~sı muhakkakbr ki bu çılıınca 

tecrübeler bile yenilmez ve yılmaz bir aziın gös-
termek Jtiban ile hayranlıkla kartılanmıya deier. .\lal'i Kurt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
k~ bunlardan başka bilinen Kız Kaçırmış 0 .. demı·ş'te bqey yoktur. italyanın Babül-
mendeb kıyılannda yerleıme- Salitin otlu mahallesinde Berbeı: Cemiyeti 
sine yardım eden müsaadekir- Bürç sokapda izzet oğlu bay Ödemiş Berber esnaf cemi-
lıklanmızdan başka haıyaya Zeki nitanlısı bay Fethi kızı yeti üçüncü sene toplanbll 
Cibuti, Adisababa şiınendifer b E · • k b bugün ticaret ve sanayi salo-. . . .. d . . . ayan mıneyı açırmış r. 
yolu hısselerımn yuz e yırmısı . .. _ . nunda yapılmış yeni idare ..-
verilmektedir. Vukubulan tıkayet uzenne çiminde berber Arif Tak re-
Görünüıe bakılırsa bu da 200 tahkikata baılanmışbr. ialiğe Adem veznedarhia Ga-

milyon etmektedir. İtalya ile .................................... ..... m Gezıen Katipliğe, Hüseyİll 
doıtlupmuz Liretin kıymetini daha sulha yakınla,tırmak ise, Mehmet, Tevfik lzihğa inti-
muhafaza etmemizi imir bulun- buna mukabil ihtiyar ettiğimiz hap edildiler. 
duj'undan ltalyanın bu 200 mil- fedakirlıklar bliyük addoluna- Tayin 
yonu 6deyeceği tahmin oluna- mu. ltalya'ya yapılan müsaa- Nilfus dairesi memurlanaclall 
biliri. Şabamn icra dairesi kitiplipae 

Biz timdiye kadar o derece deklrhklar ile 1763 senesinde naklen tayin edilmesi üzerille 
çok saraılmıı paralan muha- Kanada'da lnptereye yapılmıı yerine merkezde çahşmakta 
faza ettik ki, buna zorhık Ça· olan mllaaadekirlıklara kıyu olan Urla nlifus memuru bat 
karmamıza lüzum yoktur. etmeliyiz. Zeki tayin edilmiı ve din .... 

Eter bntOo bwılar. bizi biraı P18rr• 11111• zifıre baala••lbr. 



lstanbul Lik Maçları 
Galaatsaıcly Vefayı 2- 1 Fenerbahçe 

Beykozu 9-1 Sayı ile Yendiler 
----------~------------------------------------sında kesiliyordu. Ve arada ı •ol a~ja uzun bir pu verdi. 

sırada ellenne geçen mubak- Bu hleumu kesen Beykezlu
ak goi fırsatlanpı da kanşık lardan topu Esat yakaladı. 

ve ıuilrıuz vuruşlarla kaçın- Öniine geçen ilci oyuncuyu at
y rlardı. Artık Galafasaray !attıktan sonra Fenerin üçüncii 

- dafaası yorgun, fakat azim- golünü yapb. 37 ci dakikada 
kar bir oyunla topu yalnız Fener aleyhine verilea bir ce-
ka 1eleri önünden uzaklaıtırma• za vuruıundan Beykozlular ilk 
yı düşünüyorlardı. Ve oyunun ve son sayılannı yapblar. Bi
nihayetine kadar da bu usulda nnci devrenin bitmesine bir 
muvaffak olarak maçı 2-1 ga- kaç dakika kala F ene" Niya-
libiyetle bitirdiler. Galatasara- zinin ayağile 4 cü golünüde 
yın bilhassa ikinci devrenin kazandı. Bu suretle devre 4-1 
20 inci dakikasından sonuna Fenerin lelıhıe neticelendi. 
kadar yedi ~ ile. galibiyeti İkbici dbvreye, Fener daha 
muhalua et*iekte ll~ii dtlzır&n ve hikim bir oyunla 
muvaffakıyet pyam takdiidii'. batladı. Açıklar vasıtuile yap-
. Şeref alanında: Fenerbahçe bklan hücunılan Beykoz için 
ile Beykoz takımlan arasında ~aimt bir tehlike teıkil edi .. 
yapılan maç 9-1 Fenerin gaJi- yordu. On altıncı dakikada 
biyetile neticelendi. Maç saat Ali Riza befinci, Muzaffer 6 a 
14,40 da hakem Sadi beyin penalbdan Fikret edin • 18 
idar;ainde başladı. O~ua ilk yaptılar. Hikem &[ Bey:OJ:,.a 
dakıkalan ortada geçti. 7 ci ceza verdi. Dokuz kiti kaJaa 
dakikada ortadan sola dojru Beykozlular 30 ve $3 ibıcü cla
uzanan bir pası Fikret çok gl- ldk•larda iki pi daha yediler 
zel bir •Drütle anilne çıkan ve bu euretle OJllD 9 .. ı Fe-
baflan, bekleri atlattıktan son· nerbahçenin ıalibiyetile neti-
ra kuvvetli bir ptla me:vsimin celendt 
ea giUel golinü yapb. 22 nci T•k.;m alımnda : ~ul
dakikada yine Fıkretin güzel spor - Stlleymaniye talnmı.n 
bir ortasını Niyazi kafa ile kaqılatblar. Her iki talanı da 
ikinci defa Beykoz atfama sabaya ~ &ir kadro ile pk-
taktL lleykoılular ıed.Qderi )Hı talar. Biriaci d.eftain yedinci-
if9 ~· m~ ea.li ,,,,.... dakika... F'.... atbjı 
yorlArdl. 35 ci «GYdkada mlda- plle ı.tUW.por 1 • O galip 
faadan hapa çıkaran Ali Riza pldi. 

~erikada 
#( ••••• 

Yeni Bir Ticaret 
Siyasasına D'oğru 

8İdefik Amerib.'nm rellld 
• Dit T"ıcaret Banka11 ,. , A
merikan bankaları birliii n 
ihracat ve ithalit firmaları fe
deruyonu ile aialaprak 22,000 
ilıracat ve ithalit firmasına ve 
12,000 bankaya birer toıp 

eebeli ı&"'•rmittir· Ba ·cet• 
••ilerle Amerikalılaruı ecaehi 
memleketlerde mevcud olup ta 

daviz tahc:lidab dolayııile A· 
merikaya getirile3yen veya 
hemen getirilmesi mümk6n ol

alacaklanmn miktarı 

K. S. K, Bire 
Albnorduyu 

Altay Halk Sahasında 2 - 5 İzmirsporu Ydai 
Mıntaka Kongresi Fevkalade Olarak Toplanacak MI' 
Cuma günü lik maçlarının 1 da oyuııc:ulannd n birinin of- spor takunı atbji iki ple "le 

on üçüncü hafta milsabakala- aaytte olduğununu iddıa ede.. tıhk bet go yiyer.ok :.2 
nna de•am edildi. Evvelce yaz• rek go ü kabuJ etmedL Bun· ~aj'hlp olmuttur 
dıjımız gibi T&rkapor talnrm 4'Na acm ~ _ua;; a M~lie.r.J~ 
da diğer üç kulüple birlikte akinlarile ce an ederek ne- Bir ın ddetteabeft .devaa 
lik maçlanndan çekildiği için 
sabahleyin saat dokuzda gelen 
hakem Repıdm idaresinde ya• 
pılması llzım gelen Gaztepe -
Türkspor (B) takımlan maçı 
Türkspor küçüklerinin gelme
mesi yilzllnden yapılamadı ve 
hakem Gaztepeye aeremcmi 
yapbrarak hükmen galip ilin 
etti. 

Bundan aonraki K.S.K- Al· 
tmordu {B) takımları maçına 
aut 11 ele Ahmet Ôzgirgin'ia 
idaresinde bqlabldı. Ktıçlldlr 
&l'Qllldaki, bu oyun çok zevkli 
ıeçti ve neticecle Altmordula· 
lar 2-3 plip geldiler, 

Birinci Takim Meçlar11 
Ôtleden sonra birinci takım 
~ batlaasldı. Jık müsa· 
baka iki•cilercle olduju gibi 
T&rbpor - GNepe talnmlan 
arumda yapılacakb. Maalw 
bu mllablk• ela J&Pl)amaclı. 
Hak91t .. , ,...,. balo-ı.n 
.,...,. clavflt ett1F ... 1al-
ıui Ghtt"&ı.......,. ~. 

Halam 5 .. Jab be~-
Glst••••........., .. ,....... ..... ~ 

, ...... illa .ala- T&Japôr 
biriaol tah 7 ............ 

abap ~--·· KA.K-Altl..,...u 
Bu mJlphaka4'n sonra 1111'& 

K.SX .. Altuieırdu •çı~ r'· 
-.ifti, A'l:iıBMCluiulW m ··•afla 
plip ıeline birinci devri' lül· 
piyo~ tam man•ıile ka
ıanm11 olacaklardı. 

Hakem Altaylı Fehmi fakun. 
lan ANP daYet etti. Albaor
dulaİar laer •akıtld kad.olarile 
ıc.rtıyabhlar da burada bu· 
~- OJ1Ulcularuun yerine 
lroyduldan ıenç oymculnlaa 
lililteoekkil bir kadro ile alıaya 
çıktalar. ~ bafladı. Her iki 
takım a •Utevazin OP.Jyordu. 
Top bir mlddet ortaaa dqlapa. 
15 inci dak\kadan aonra ~ 
yakalılar ~ordu k ... lir 
ım, akuı ,.,.~. 

Bu akınlan kesen Albnordu 
lular makabli alanlar yapblar
M da petiqsiz kaldı ve devre 
b1i ıekilde •mr sıfıra bitti. 

ikinci devrede Karta,.bldar 
daha cuJı oJDlyorJar ve mite
madiyen de Alnnordu blesim 
aıkattın1orlardı. Bu tazyikler 
a~ceai ..,._.ka .m.1a iki 
sol P~~ Bu sollerden _.. 
~ ~ bir.u Çlpl• 

landdar, ~yaka ~ 
~. v .. K.rpy•ka kaleli· .. ~··rı akmcla ...... ...... w. KarpJaka. plip 
l>ulUDUyordu. [O,.... bl~ 
.... w.ı. dakika ..... 
~lıta zpuıaclaa ................ 

··~ı :vu...ı1m:-1pa1 .... 
..... biriade Ddncl ..... ,.p11.._ fh'ı• Ali....-

ticelendi. 
Bu iki takım arasında ınüsa· 

baka çok zevkli olmuş ve Kar
pyaka ldiçükleri kendilerinden 
beklenilmiyen güzel bir oyun
la rakıplerini 1-2 matlup et· 
miıtir. 

Halk Şahasuada 
Halk salıuıtda da Lik maç· 

lanııdaa çokilu AJ9y '"I bmir
ıpor ve Tiirbpor • Şarbpor 
akmılarile TG.rkyurdu-Kab
ramanlar DelailyolU • Bornova 
talnmlan arasında hususi mti· 
aabakalar yapllmqbr. 

Sabthleyia saat dolfuzcla ya· 
-pılan KahramUlar • Tilrkyur
du maçı 1-2 K.abramanlar, saat 
11 de yapılan Şarbpor- Tiirk
apor ıqaçı l.teraberlilde netice
leacli. Bundan anra Mat 14 de 
Bornova • Demİl'Jolu dömifinal 
IDap yeniden y ...... Ye D=ir• 
yolu ı - 3 gelip ,.ı.rek finale 
kaldt. 

Saat 15 ~·~ Aftq
tmlnpor tiJCmllua araSmclald 
mapa AltaJldana hllômiyeti 
albacla cereyan...a.it Ye ~ 

100 Suaam 
Fiat 38 Kumdan 

4 50 4 50 4800 P. çepeeği 
4 12 4 25 250 tOD M 

99~)lalllUkSSSO. 
•• • •• 1 il 

Bir Randevucu 
Tevkif Edildi 



S.::h~fe a 1'enl A•ır 27 l\anunusa t93S 
·-·------=-~~~~~~--:_;;;:;;:;;;_=~=----......;............-,.;;~~~~~=~~~=m=;.==-=-:....:..:.:::==~~ı 

1 

ZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

-87-

Bir Saniye Süı·en Bu ı 
Renkten Renge Girmişti 

T eodos \<r ere Bakan Gözlerile 
Manzarayı T akib Etmiş Ve 

~---------------------------~----------------'(oca salonda bu üç msan- leri yoktur. Bilakis gördükleri iki ma1umun cenma bir de yan-
dan ba,ka her kesin gözleri hüsnü kabulden dolayı fevkala- hş tercümanlık ederek onları 

yerde; başları eiildi.. de müteşekkirdirler, ve bu te- büsbütiin kızdıracaktı .. 
Üç insan birbirlerinin gözüne şekkürlerini öyle güzel kelime- Kekeledi: 

baktılar: lerle ifade ettiler ki, aynı kuv- - Halife, hiç bir şikayetiniz 
Ve halifei ruyizemin Harunu- vette tercüme .edebilmek i-;in olmadığına mahzuz oldum dedi. 

reşit anJadı ki, karşısındaki düşünüyordum. T eodosun bu Cafer Taranın yüzüne baktı 
İnı;anlar, şimdiye kadar görüp uydurmasına H:ırunurcşit inan-
görecegı insanların hiç birine dı. Kahkahalarfa güldü ve: 
benzemiyordu. - Anlaşılan misafirlerimizin 

Halife elini uzath m!lyonlarca yalnız kılınç kullanmakta değil, 

ve: 
- Şu Harunureşid rnahzuzi

yctini amma garip surette ifade 
ediyor haf Diye fısıldadı .. 

insanın öpmeği bir feref bil- söz söylemekte de mabirmişler, T eodosun tercümanlığı ile 
dikleri bu elin karşısında dim- mahzu:ziyetimizi kendilerine bil- bir müddet daha havadan, su-
dik duranların alınlarına da dir, dedi. dan, şimal hududundaki vazi-
götürülmesini istiyordu.. Caferle Taranın yüzüne ba- yeti askeriyeden konuşuldu. 

Fakat Cafer kendisine uza- karak tcbessu·· m ettı·. A k f k k rtı orta ı ararmıştı. 

tılan bu elin ne işe yarıyaca- Cafer, halifenin birdenbire Büyük taht salonunun avize-
ğını anlamıştı. O, anası ve ha- kahkahalarla gülmesine hayret Ieri yakıldı .. 
basından başka kimsenin elini etti. Hiç de gülünecek bir şey Bu ·muazzam ve rengarenk 
Öpmcmişti. söylememişti. ışık menbalannı görünmez el-

T aran Caferin bu eli öpmi- T codosa sert bir sesle: Jer aydınlatıvermişti sanki .. 
yecegını anladı ve ona hak - Halife neye güler? Bize Taran avizelerin, fanusların 
verdi. Fakat halifeyi kızdırıp şikaY,etimiz olup olmadığını sual kendi kendilerine yanmasına 
işlerin altü!!lt olacağından, T eo- etti. Biz de yoktur dedik. hayret etti ve başını tavana 
dosun ekmeğine yağ sürülüp T eodos çıkmaza girmişti. kaldırıp bakh ki, burada gayet 
Kleromcnin ebediyen kurtula.. Şimdi kar<rı•ında ecel zebanı·sı· h' ] · ·ı " ~ ma ırane yer eştı:"l miş gizli 
mıyacağından korktu doğrusu.. gibi dikilip duranlardan kor- balkonumsu yerlerde insanlar 

Harunurcşid kızmadı, kızdise kuyordu. Onlardan hı'n·nı·n, ha- d J ki kı o aşıyor ve ışı arı ya yor· 
de Lunu belli etmedi. Uzattığı basını kahpece öldürmüş, öte- tardı. Bunu Cafere de gösterdi. 
c1iylc Caferin omuzunu okşadı. kisinin babasını şerefsiz bir Cafer yavaşça: 
T a:-an ilerledi. Onun da omu- mevkie düşürmüştü. Şimdi bu - Sonu Var -
.ıunu okşadı. F ırtma atiatılmış ---------••ıı.4•IHl•Hıı•~••ı---------

id;T eodos, yere hakan gözleri Orta Mektep Ve Lise-
iıc bir saniye ıüren hu manza-

-·-·-·-:~:: ~:~~~::.:~ı:: ;e:~!· gs;;~ lerde Yoklama Usulleri 
mişti. 

Halife gülümsiyordu. Misafi
rine tahtının yanıbaşmda yer 
gösterdi. 

Üçü de oturdular. Ötekiler 
ayakta idiler. 

Harunureşid Teodosa döndü 
ve Arapça: 

- Bize tercümanlık işini sen 
gör bakalım, dedi. Sor bakalım 
misafirlerimize kendilerine iz
zetüikramda kusur edenler ol
mu~ mu? 

T eodosun mevkii çok müş
küldü. Fakat çarünaçar bu işi 
yapmağa, en büyük düşman
larına tercümanlık etmeğe mec
burdu. 

T eodos, halifenin suaHni ter-
cüme etti. 

Cafer kısaca: 
- Hiç bir şikayetimiz yok. 
Memnunuz dedi ve ilave etti: 
- Sen benim kim olduğumu 

biliyor musun ey mel'un? 
Ben Kutlu Hüseyinin oğlu

yum, ve bir sefer elimden kur
tuldun, bir daha sefere canın 
c~henneme ğidecektir. 

T eo<los cevap vermedi. Şa
şırdı ... 

Harunureşit tercümanın te
reddüdünü zeki gözlerinden 
kaçırmamıştı. Sordu: 

- Ne o, neye terciimc et .. 
miyo sun? Yoksa misafirlerimi
zin bir şikayetleri mi Yar? 

- Ha vır afendim, ıiklyet-

4 - Tabiiye. 
Edebiyat bölüğü olgunluk 

yoklaması şu ders gruplarından 
yapılır: 

1 - Türkçe bir kompozis-
yon, 

2 - Edebiyat, 
3 - Tarih. 
4 - Felsefe ve içtimaiyat. 
Lisenin fen veya edebiyat 

bölüğünden lise diploması n!an 
bir namzed, diplomasını aldığı 

bölüğün olgunluk yoklamasını 
geçirdikten sonra isterse diğer 
bölüğün de olgunluk yokbma
sına girebilir. 

Madde 78 - Olgunluk yok
lamaları müfredat programları 
Vekaletçe neşredilecektir. 

Madde 79 - Türkçe kom
pozisyon yoklaması yazılı, o bir 
ders gruplarının yoklamaları 

l.em yazılı ve hem sözlü ola
caktır. 

Madde 80 - Olgunluk yok
lamalarında her yazılı yokla
manın notu beş ve her söz!ü 
yoklamanın notu beş olmak 
üzere her ders grubunun notu 
ondur. Yalnız yazılı yoklaması 

olan Türkçe kompozisyon der
sinin tam notu bettir. 

Fizik - k mya, riyaziye, tabii 
ilimler, felsefe -içtimaiyat ders
lerinden müteşekkil guruplann 
gerek yazılı, gerek sözlü ol
gunluk yoklamalarında bir vu-

10 -
ruba dahil derslerin herbirine 
ayrı ayrı not verilmeyip o grup 
için yalnız bir not verilir. 

Madde 81 -- Bir talebenin 
olgunluk yoklamasında muvaf
fak olmuş sayılması iç!n ders 
grubunun sözlü yoklamasında 

aldığı not ikiden aşağı ( gev
şek derecede ) o!mamak şar
tilc bu ders grubunun vazılı 
ve sözlü yoklamalarında aldığı 
notların tutarının altıdan aşağı 

düşmemesi ve yalnız bir yazılı 
yoklaması ofan derslerden ise 
üçlen az not almaması şarttır. 

Madde 82 - Yoklama he
yetini teşkil edenler not ver· 
me işinde uyuşamazlarsa, he
yette bulunanlardan her biri 
ayrı ayrı not verir. Bun!arın 

ortalaması namzedin notu olur. 
Madde 83 - Yazılı olgunluk 

yoklamalannda kopyc veya 
dek yapılmamasına çok dikkat 
edilir. Kopye veya dek yapar
ken veyahut yapılmasına yar
dım ederken göri.Uenler hemen 
yoklama salonundan çıkarılır 

ve vaziyet yoklama k&ğıdı üze
rine imtihan heyetince yazılıp 
imza edilir. 

Dek veya kopye yapanlar 
ve yahut yapılmasına yardım 

edenler o devrede vapılan iSte
ki olgunluk yoklamalarına da 
almmaı.lar. 

M • .t.t~ M - Olvun!uk vok-

Şehitler Ihtif ali 
Bugün Gökyüzü Yiğitlerine Yapı

acak ihtifal Proğramı 
ı - Toplanma Zamanı 

Ve Yeri. 
A - Üçüncü maddede ya

zılı merasim kıtası ve diğer 
bütün asker, mülki amirler re
isler, zabitler, ır.emurlar, Cum
huriyet Halk firkası ve Bele
diye heyetleri, mektepler, ce
miyetler, · müesseseler ve sair 
teşekküller her sınıf haJk çc
lenkierile, doğruca Kadifekale
sindeki Tayyare şehitliğine gi
derek saat ( 10,30) da orada 
kendilerine gösterilecek yer
lerde bulunacaklardır. 

B - Otomobiller, arabalar 
ve hnyvan!ar Dolaplıkuyu polis 
karakolundan daha ileriye gcç
miyeccklerdir. Buradan itibaren 
merasim yerine yaya gidilecektir 

2 - Merasim Kdascnın 
Gidişi. 

A - İhtifale gidecek üçün
cü maddedeki merasim kıtası 
saat 9,30 da kışladan hareket 
edecek ve Kemeraltr, Başdu
rak, Kestelli, İkiçeşmelik, me
zarlık arası, Eşrefpaşa cadde
sinden şehitliğe gidecektir. 

B - Alayın geçeceği yol 
üzerindeki ticaretaneler, kah
vehaneler, dükkanlar alay ge
çerken işlerini bırakıp mağa
zalarının önlerinde başı açık 

olarak alayı selamlıyacaklardır. 
C - Yolda alaya girmek 

iıtiyenler kolun sonuna takıla
bilirler. 

3 - Merasime Girecek 
Kllaların YUrUyUş Sırası 

A - Merasim kumandanı 
tayyare alayı kumandıam kay
makam bay Şefik, muavini mer
kez mmtaka kumandanı Bin
başı Bay Nazmidir. 

-------------------------~~----
4 - Bir tayyare bölüğü 
5 - Bir muhabere bölüğü 
6 - Bir deniz kıtası 
7 - Bir jandarma kıta!!lı 
8 - Bir polis müfrezesi 
9 - İzciler 
1 O - Belediye :zabıta müf-

rezesi 
4 -Merasimin Yapllışı 
A -- Şehitlikteki merasim 

saat tam (11) de İstiklal marşı 
ile başhyacaktır. Marştan sonra 
merasim kumandanı hazır bu
lunanları gök şehitlerini ve bü
tün şehitleri selamlamıya davet 
edecektir. 

B - Kıtalar kumandanları 

kıtalarına derhaı (dikkat) ku
mandası verecek ve bu kuman
da üzerine askeri kıtalar selam 
vaziyeti aldığı :zaman bütün si
\•illeı· de şapkalarını çıkarmak 
suretile selama duracaklardır. 

Bu selam durma bir dakika 
devam edecektir. 

C - Ta .n b ~ an :la m ! ':' ~, i n 
yerindeki Bayrak yavaş yavaş 
yarıya kadar indirilecek ve bay
rağın inişini bidirmek için ka
dife kaladan atılacak birinci 
topla İzmirdeki bütün daireler 
müesseseler ve limanda bulunan 
gemiler bayraklarını yarıya ka
dar indireceklerdir. 

D - Yine tsm bu anda bü
tün gemiler, fabrikalar düdük· 
lerini çalmakla; yilrilyüşte bu
lunan insanlar ile nakil vasıta
ları . da olduğu yerde kalmakla 
ulu şehitleri selamlayacaklardır. 

C- Memleket namına be
lelediye heyetindetı bir zat ta
rafından birer söylev söylene
cektir. 

D- Söylevlerden sonra as
keri muzika tarafından Cum
huriyet marşı çalınacaktır. 

D- Muzika marşı bitirir bi-. 
tirmez bir zabit kumandasmda 
ayrılan bir manga asker tara
fından havaya üç defe ateş 
edilecektir. 

G - Şehltlerl SelAmla 
yı' Ve DönUş 

A - Manganın ateşinden 
sonra merasimde bulunanlar 
aşağıdaki sıra ile şehitliğin 
önünden geçerek şehitleri se
lamlıyacaklardır. 

1 - Vilayet, kumandanlık, 
Tayyare cemiyeti, Halk fırkası, 
belediye, memurlar. 

2 - Askeri kıtalar ( mera-
sim. kumandanının tertibine 
göre ) 

3 - Jandarma, polis 
4 - İzciler. mektepler 
5 - Cemiyetler, müessese

ler, Halk 
6 - Belediye zabıta müfre

zesı 

B - Geçid resmı ıçın şe

hitliğin Kadifekaleye bakan 
kapısından çıkılarak şehitliğin 
ön kapısı önündeki yoldan ge
çilecek ve bu kapı karşısında 
bulunacak olan muzıkanm ö
nünden geçilirken sol taraftaki 
şehitliğe bakılarak usulü vcç
hile şehitler se!amlanacaktır. 

C - Merasim geçişi doğru
dan doğruya şehitleri selamla· 
m~k maksadile yapıldığı için 
bu anda şehitlik içinde hiç 
kimse kalmıyacaktır. 

~ 

B - Merasim kıtasının sırası: 
1 - Askeri bando 
2 - Bir piyade bölüğü 
3 - Bir topçu bölüğü 

E - Bir dakika bitince me
rasim yeripdeki bayrak yerine 
çekilecek ve bayrağın çekilişini 
bildirmek için ablacak ikinci 
topta yarıya kadar indirilmiş 
olan bütün bayraklar yerlerine 
çekilecek, düdükler susacak; 
durmuş olan insanlarla nakil 
vasıtaları yürüyüşe geçecekler

Dikkat: l 
Merasim yerinde alakadar ı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laması sorguları icabında Ma-
arif vekaletince mekteplere 
gönderilir. 

Madde 85 - Sö:lü yokla
malarda her namzedin yokla
ması en çok kırk beş dakika 
sürer. Ancak talebe karşılığını 
bu müddette bitirmemiş ise bi
tirmesine kadar beklenir. 

Madde 86 - Yazılı olugun
Juk yoklamalarında sorulacak 
sori'u!ar. orta derecede bir 
namzedin iki saat içinde yaza-
bileceği ölçüde olmalıdır. Bu
nunla beraber karşılıklarını 
yazmek üzere namzetlere dört 
saat mühlet verilir. 

Dört saatın sonunda kağıtlar 
toplanır. Kar~ılıklarmı bitirmi
yenlerinde kağıtları alınır. 

Madde 87 - Olgunluk yok
lamalarına girmek istiyen nam
zetler ister Haziran, ister Ey
lul devresinde girmeğe başlıya
hilirler. Ancak bir namzet ilk 
girdiği bir devrede olgunluk 
yoklamasını bitirmemişse, ilk 
sıirdiii devreden sonra birbiri 
ardı sıra relen iki devre içinde 
yoklamasını bitirmeyııt mecbur
dur. Bu üç devrelik mtiddet 
det içinde muvaffak oldup 
zümrelerden tekrar yoklama 
yapılmaz. 

- Son!' 11ar -

dir. 
Bu anda merasim kumandanı 

(rahat) kumandasını verecek 
ve bu kumanda üzerine me
rasimde bulunanlar rahata ge
çerek şapkalannı giyeceklerdir. 

s - Söylevler 
A- Bu mreasimden sonra 

hava kuvvetleri namına hava 
alayından bir zabit tarafından 

B- Tayyare cemiyeti ve C. 
H. F. namına cemiyet reisi ta
rafından. 

memurların gösterecekleri yer
lerin ve sıraların bozulmama• 
sını dileriz. 

g;,y;r,r.z.y.x7~7J.7..v.7.'V9:'ZY.Z72Y.:IC'l"Y1!1 

Azimet Dolayisile 
Acele Satılık Otomobil 

1 - F ord 29 Model iki 
• kapılı beş kişilik az kulla
nılmış bir otomobil satılıktır. 
Taliplerin Aydın demiryolları 
umum müdürlüğünde baş şo· 
för Suphiyc müracaatları. 

s. 8 2-7 (72) 
--.;ta""AXY~~~ ·=== lzmir Yün Mensucat 

Türk Anonim Şirketi 
3 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Hah şirketine ait İzmirde Halkapıoardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kinunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu· 
l!tı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 



Acun 

ökononıisi 

Yunanistanda Tütün 
Durumu - Stoklar Bitti 
Bulgaristanda İhracat l(ontrol Af
tına Alınmak Üzere Bulunuyor 

Türkofis Atine Şubesi Ra
Ponından: 

Yunanistanda, tütün ökono
lllik dirimin temeli sarsılmakta 
devam ediyor. De•let bütçesinin 
beıte biri hili tütün hasıla
tından i'elir. Fakat 1931, 1932 
•e 1933 yıllarında tiitüa değeri 
hayli düımüş tütüne dışardao 
az istek olmuı, müstahsillerin 
•e tütün iıçilerinio neı'esi kaç
lllıı, de•letia tlt6n usılab da 
•ıalmııtı. 
Buhranın teSirile de istihli

k&t azaldıjmdan Yunan tütün 
İlnalitçılıjınıa millileıtirilmcsi 
llUrctile iç istihlikat için İnlıi
lar idaresi kurulması dütüncesi 
ileri sürülmiiı ve fakat bundan 
faidc yerine zarar geleceji göz 
lnüne getirilerek daha sonra 
bu düJünceden yazgeçilmiftir. 

Bundan başka tütün için 
tlındiki ofiılerin yerine bir 
Organizm vücude getirilmesi 
dii~ünülmüs, hatta kanun pro
İeıi de hazırlanmtf ise de bu 
da şimdiye kadar kuvvcdea 
file çıkmamıştır. Dikkate de
ier ki i'eçen 1934 ,.ta içiade 
dıtardan tütüne olaa iatek art
bğı gibi iç memlektte de ta
lin sa~fiyata çoğalmağa baıla
llaatbr. 

Eıki yıllara ait ıtoklar ya
Yaş yavı tükenmİf, tiittin fiat
lan aJikaclarları HYİadirecek 
tt&rette yüksclmiftir. Bu nyeda 
~n müstahsilleri yenidea 
Unet bulmaja bqlamıtfardır. 
Tütün üzerine yapılmakta 

•lan satıılar yeni mahıul tii
ltinleri ile 1933 ten kalma tü
tlinlere ,amildir. 1933 yılı tü
ttinlerinin hemen çoiu sabl
lllıtbr. Yabancı tltln inhisar
larından Poloa7a •• Çekoılo
~~kya ile SoyYt1tlerin ıeçen ay 
IÇtnde yapbklan mübayaat bir 
llailyon kiloyu ıeçmektedir. 
~•kedonyada mahıuller okka 
~•abila en çok 100-130 dan 

l'efüzler en çok 60·63 den Ye 

karıtık olanlar da en çok 65-70 
clrabıniden sablmlfbr. 
lltJLGARİSTANDA İHRACAT 
l<ONTROL AL TINA ALINIYOR 

1, Sof~adan bildirildiiine ~öre 
. 1llgarıstan ökonomi Bakanlığı 
ihracat iılerini yeni ba .. tan dü-
l l . k e baek ve ihracat mallarını 
le 0 ntro) altına almak üzere bir 
k •nun projesi hazırlamıştır. Bu 
d •nun hükümlerine göre bun
d ·~ sonra hiç bir mal kontrol 
•ırelerince muayene edilip 

danagalanmadan yabancı mem· 
~eketlere gönderilemiyecektir. 
•Uarın kontrol dairelerince 

nıuayene ettirmek isteyen ihra-
cat fı'r l . . b. . . rt 
1. ma arı ıçıo ırıncı t• : 
~taret odalarına yazıh olmak, 

eme ıorluiu gcçirmemit ve 
••btckirlıkla iflastan dolayı 
~~hküm edilmemiı bulunmak; 
1 

• •nci tart: İhracatçalar birliii
~ tiyesi •e lkoaomi bakaa-
·~•nın ihracat firmalan liate
llnde kayıtlt olmak ye üçl•cl 

ıart ise 10,000 Leva ile 100,000 
Leva arasında teminat yatırmak. 

ARJANTıNIN HUBUBAT 
REKOL TESI ÜZERİNE 

TAHMİNLERİ 
Arjantin Ziraat bakanlığı 

1934-35 hububat ve keteo to
humu rekoltesine ait ilk tah
mini aetretmiftir. Bu tahmine 
göre 9,?6 milyon hektar ara
ziye buiday, 2,8 milyon ara
ziye keten tohumu, 9,97 milyon 
araziye yulaf, 0,99 milyon ara
ziye arpa ve 0,59 milyon ara
ziye de çavdar ekilmiştir. Bu 
ekimden elde edilmesi bekle
n en rekolte şöyle hesap edil
mektedir: 

Buğday: 6,86 milyon ton, ke
ten tohumu; 1,83 milyon ton, 
yulaf; 1,13 milyon ton, arpa; 
e.93 milyon ton, çavdar; 0,45 
milyon ton. 

Yukanki tahminlere ıöre 
1934-35 buğday rekoltesi bir 
önceki yıldan 927.000 ton ek
sik, buna karşı. keten tohumu 
rekoltesi 390.000 ton yaai 
% 27 fazla olacakbr. 

SoGUK SULAR 
"Her taraftan gelen haberlere 

göre Avrupada hayaların bir
denbire soğuması beklenildiği 
kadar .zarar yapmamıı, bilikia 
bir çok muzur böcekleri öldür
müıtür. Bununla beraber bu 
aojuk dalgaımıD iz bırakma
dan geçtiği yönündeki diifün
celer birbirini tutmamaktadır. 

RUSYADA 
Rusya yeni deierli bir karar 

vermittir. "Pravda" gazetesine 
göre ekmek artık hükumet ta
rafından dağıblmıyacak ve ame
leye çalıımaıına mukabil para 
verilecektir. Bu tedbirin alın
muındaki sebep ameleyi daha 
büyiik bir faaliyete icbar ede
bilmektir. Amele ücretleri arta
caktır. Ancak miktarını fiaıdi
dcn teıbit etmek kabil dejil
dir. -·-,.f avzih 
Heyeti Gönderen Birlik 

Değilmiş 
24-1-35 T. ve 8856 sayılı 

i'azetenizin 7 nci sabifeıinin 
6 ncı sütununda birliğimize 
ait yaıılann apj'ıda yazıldığı 

ıekilde düzeltilmesini rica ede
rım. 

1 - Aydın işçiler birliii na
mile bir birlik yoktur. 

2 - Halen mevcut Aydın 
ıimendiferciler birlij'i ise ken-
di tahsisatile böyle bir heyet 
2'öndermemİftİr. 

Aydın Ş. Birliği Başkanı 
Mümtaz 

F I I • 8 11 • 

Ayın Tarihi 
Dahiliye veklleti matbuat 

umum miidftrlOjll t•rafmdaa 
her ay neıredilen (Ayın Tarilıi)
nia OBUDCU sayası da çılnalfbr. 
Çok dejerli ola• bu aylafı 
okurlarımıza taniye ederiz. 0.
ieri 51 kur..-. 

Bersama Sulla Hukuk Malı
kemaindea: 
Bergamanın Rahmibey ma

hallcl'inden Pri~tincli Cemal ve 
o mahalleden Hasan kansı Na-

"2ife ve Enverpaşa mahalie!iin
den Bekir oğlu Mehmed ve 
Bölçek köyünden Çerkcs ma
hallesinden Hırsız Hasan ve 
kızı Münire ve evci Çandarlılı 
Silleyman bi!a varis vefat ey
Jec:likleri hazine vekili avukat ı 
Haluk tarafından verilen 9/12 
934 tarihli arzuhallerden anla- ' 
şılmıı Ye mirasçılan olmadığın
dan metrukatlarmın hazineye in 
tikali lizım olduğu iddia edil
mis olduğundan ... 
Yukarıda isimleri yazılı mü

tcveffalarm kanuni mirası;ılan 
olduklarmı iddia edenler bu 
ilan tarihinden itibaren 3 ay 
zarfında aid olduğu mahkeme
ye müra<:aat ederek alacakları 
veraset vesikalarile · birlikte 
Bergama sulh mahkemcı:ıine 
müracaatla haklarının tespitini 
taleb etmedikleri takdirde bun
lara aid metrukabn hazineye 
intik•line karar verileceği mf!
deni kanunun 534 ve müteakib 
maddelerine tevfikan ilin olu
nur.. Bergama sulh hakimi 

( 128) 
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İzmir ikinci Hukuk Dairesin-
den: 

İzmirde, mukim Anam kızı 
Coya tarafından kocası ızmir-

A=Dtırnlryolu UM.-. 
M llltlntleu: 

Dinardan Söke, Tire, Öde-
miş fubelcri dahil f zmir ara-
11ndaki istuyonlara bihımum 
unlaniıı münhasıran Avdm dc
miryo!u vaıııtasile nakletmek 
üzere taahhütname ve teminat 
verenler bervtçhi zir şerait 
dahilinde aşa~ıdaki huıuıi ta
rifelerden istifade edecektir. 

B~er tonu 
lıtasyondan İstasyona K1U'Uf 
Dinardan Burhaniyeye SSO 

" Horsunluya 850 
" Kuyucağa 560 

: azilliye 600 
A~çay.t 615 
Sultan hisara 629 
Çifte kahveye 644 
K6tke 661 
Umurluya 684 .. Aydına 7()0 ,. .., ~ 

... arapJnara ı .::> 
; rbeyliyc ... 62 
Germcncii·e 760 
,' ökeye 855 
Ortaklara 806 
Anziyeye 841 
Selçuğa 870 
Tepcköye --' · 
Tıreye 1 ) 
')demişe 1 )50 
lJ~rebaşma 1 JSO 
kkurşuna .. ) ') 
Jaymdmı ... 100 
Çıplağa 1000 

de Ziba sokağında No. 18 _ Türkiye' de en çok aranuan ve sauıan da iste-
evde oturan lnk oğlu Moiz Al 

" Arıkbaşına 1000 
" • İzmire 1050 

1- Bu tarife· 28-1-1935 ta
rihinden 31-22-1935 tarihine 
kadar meriyette kalacaktır. 

aleyhine açılan bo§&nma da- nilen Aigopan'dır. Daima ve israt ile gopan 
•ası üzerine tebliğ edilmek işleyiniz. Şelirimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
ilzere gönderilen arzuhal sure- d 1 d T • · t · 
tile davetiye varakası ikamet- epo arında var ır. iirkiye unıumi aepo zı en 
gihı meçhul bulunduğundan -Zaman- ecza deposudur. 
bahisle bili teblii' iade edilmesi •·-----------------.,.CCIWIOl!l!bU9'!1-lll"'"''**_._l!lltZ• 

2- Bu tarifeden istifade et
mek iıtiyen mürsiller şirket ile 
bir teahhütname yaparak imza 
etmesi lazımdır. üzerine müddeiyenin talebile 

bu baptaki tebliğ-atın ilanen 
icrasına ve arzuhal suretinin 
mahkeme divanhanesine tali· 
kine •e tahkikahnın 412/935 
Pazartesi gününe bırakılmasına 

karar vcrilmiı olduğundan mu
maileyh Moizin mezkür SE"ünde 
laat 10 raddelerinde asaleten 
veya vekaleten tahkikat haki
mi nezdinde hazır bulunması 
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Mel'abe- Oyun,oyuncak 7. Urum 8. Uzluk 
Mellhat-1. Görk 2. Gli- Melekeli - 1. Aıt,ık, 

zellik 3. Yaraşık alışkan, alıtkın 2. Becerikli 
Melli -•ı. Bezginlik 2. 3. Eli uz 4. Uz 

Bıkıntı, bıkkınlık 3. Osunluğ McJekeıiz - Ço1pa, çol-
usualui 4. Osanç 5. Sıkıntı pu. 

Melal getirmek- 1. Bez- f f 1 D .. 1 . 
k 2 B k k 3 D ı w Mel u - . evşm mıı 

me . ı ma . ara ııan-
mak 4. Erinmek 5.0sanmak 2. Dürük, dürülü 3. Dürüf-
6. Sıkılmak 7. Usanmak müt 4. İçindeki, içine konul-

Melil getirmit - 1. Bez- muı S. Sanlmıt 
mit 2. Bıkmıt 3. Osanç ge- Melfuz - 1. Okunan, 
tirmiı, osanık, osanmıt 4. okunur 2. Söz 3. Söylenmi~ 
Usanç getirmiı S. Uunık söylenilen 
6. Uaanmıt M ıh ı s 2 

M I A 1 Ç k e ame - . avaı . 
e amet - . ı ııma S d _ 

2. Kınayıı ın ır~ . 
Melimet etmek - 1. Ç>- Melih - 1. Bmzet 2. 

la9mak 2. Danlmak 3. İfen- Gökçek, kökçek 3. Güzel 
mck 4. Kakımak 5. Kına- 4. KeJeı S. Özden 6. Sdığ 
mak 6. Paylamak 7. Yakıtıkh 8. Yakıı 9. Ya-

Mel'anet - 1. Alçaklık rapkh 
2. Aşağılık 3. İyütlük 4. Ko- Melik - 1. Hakan, han 

tülük ı 2. Kaan 3. Kağan 4. Kan 
Meliz - 1. Barı 2. Sak- Melike - 1. Ağaçe 2. 

Jantı 3. Sığınca, sığıncak 4. 
2 8 . 3 Katun 

Sığmtı (lıtanbulda mülteci · ıçell h. 
1 

D . . 
) Me i - . enızcı 2. man. 

Melbusat - 1. Gey2i 2. Gemici 
Giyecek 3. Giyesi 4. Giyinti Melodi - 1. Kü 2. Küleğcç 
5. Giyit 6. Kiyit 7. Kiysi 3. Küy 

Melce - 1. Ban 2. Bar· Meltif - 1. Ahıık, alıı-
lak 3. Damak 4. Baru 5. mıt 2. Ahtkaa, allfkıa 3. 
Bel altı 6. Dalda, daldalık Dütkln (Müpteli ·man.) 4. 
7. Dileç 8. Durak 9. Kur- Ôpr (Ehh man.) 

tulj{u 10. Ôriim 11. Saldanh Mel'un - 1. Alçak 2. 
12. Sapmdk 13. Sıiıaacak Atajı, qaiıbk 3. Kargafla 
yer 14. Sapak lS. Sıi111ca 4. Ş6iüflüi, saküşlük S.Slr-
16. Sıjıacak 17. Sıjaaç 18. slbalf 6. Sürtllm6f 
Slyke (latiaatfih mu.) Mel'un olm•k - Kat--

Meleke - 1. Allıkaalak plmak 
2. Becerik 3. El udui• 4. M ... t - 1. hm !. 
İrvM& S. Yoldam 6. Yord .. Ôliim 

aksi takdirde aleyhinde ~ıyab 
karuı verileceği H. U. M. K. 
nun tebliğ:ıt fas:,na tevfikan 
tebliğ mal amma kaim olmak 
üzere ilan olunur. 273 (122) 

3- Bu tarifelerle taşınacak 
unlar mürseliıleyh iıtasyonlar
da 15 i'Ün müddetle ambar ar
ziye muafiyetine tabi tutula
caktır. 
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Meclis - 1. Cankı (İıti·ı Mecra - 1. Akak 2. 
şare ve meclis man.) 2. Cı- Andal (Bahçe su yolu man.) 
yan, cın 3. Danıtık 4. Den· 3. Arna 4. AYgant, avgu 
gel, dene) 5. Dernek, tirnek 5. Avgın 6. AYgun 7. Az-
6. Kurultay 7. TanaJlk evi mak 8. Ç•ğ 9. Çağpk 10. 
8. Toplantı 9. Uylama 10. Çöj'ürte 11. Dötek 12.G6i
Yavrak 11. Yıj'an 12. Yıi- tere 13. Oluk 14. OJuı tS. 
nak Önlen 16. Avak 17. Su yolu 

Medüb - 1. Tutkun 2. 18. Yatak 19. Yırmak 20. 
v Ur!:'un y o] 

Medub olmak - 1.Ahn- Mecra •izı - l. Gever 
mak 2. imrenmek 3. Kabıl- 2. Savacak 
mak 4. Tutulmak 5. Vurul- Mecrayı tabii - Göntem 
mak Mecruh - 1. Balıi 2. 

Mecma - 1. Cıynak 2. Baıh 3. Başlu 4. Çel~in(Vg. 
Derim evi 3. Dernek, dir- rulmuı fakat ~lmemif H 

nek 4. Eylek 5. Eyren 6. man.) 5. Sökel 
Kavtak (İki nehrin birleıme Mecruh olmak - 1. Ba· 
noktası man.) 7. Tirnck 8. lıkmak 2. lf aııkmak 3. Vn· 
Toplanacak yer 9. T oplanı· rufmak 4. Yaralanmak 
lan yer Mecıub - 1. Alık 2.Ça· 

Mecmu - l. Birikmiı 2. lılc 3. Delimsirik 4. Delişmeı 
Bulan 3. Bütün 4.Cum (Rey- 5. Esriiıli 6. Esrük 7. May• 
cc müttefik man. da) 5. ruk 8. Sapık 
Olanca 6. Öğül, ökül 7.Hep Meçhul - l. Adı belir
bepsi 8. Tiriğ 9. Top 10. siz 2. Aduk, azuk 3. Ağdık 
Toplanmış 11. Tökel, dökel ağduk 4. Bellisiz 5. Bilin-
12. Var 13. Yığılmıı 14. miyen, bilinmez 6. Bilinme· 
Yığın dik 7. Yatlı 

Mecmua - l. Cıymak Medarı iştiga:- 1. Düm-
(Kolleksiyon man.) 2. Conk şük, dümşüt 2. Geleci, ke-
3. Cönk 4. Dergi 5: ~irinti lesi (Medan kelim man.) 3. 

Mecmnan - 1. Bırden J, güç 4. Söyke 
2. Bütün 3. Hep 4. Toptan Medar olmak - Kabas-
5. Tükel mak (Yardımı dokunmak 

Mecnun - 1. Cüler (Ah- man.) 
mak man.) 2. Çalık 3. Çıl- Meddah - 1 D I'- ı_ • . • a K•YUK 
gıa 4. Deh 5. Dev YUran 6. 2. Kolmaı 3. M kt 4 
E . ·kı· (C" d . d a avcı rıııA ı maet .e~cesın e ~avak (Mi1clahin man.) 5. 
aHbJ man.) 7. Esmk 8. Es- Utük,.u (M 1 h"k• 

k "k -ı_ 9 - \ :ısa ' ı aye an-
re ' esn ' esru-. . Esurük latan kimse) 

10. Kud11•a11 (Kudurmuş Medeni - 1. Soysal 2. 
naaa.) 11. Maymak U (B" .. 

Mecnunane - 1 Ç l d Yiur ~rımn ardından gi-
• • l ft8• eti mab t•L! ef 

«' .. 2. Delice ' , auı, mütt ik •••.\ 



Türkiye Zir~a~ Bankasıı iz mir 
Şubesinden; · 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 
Buca Mecidiye belediye arsa 23-23-31 1200 

., 
" 

K. P. C. ,, 19 5000 

" 
Namık Kemal 

" 
9-lo biss...: 2 1500 

,, Tevfik Fikret hane 7-3 2400 
., Uz.un sokak •• 54-72 1200 

Bornova Arap kirli .. 14 3500 
Göztcpe Mısırlı C. .. 559-405 1800 
Dar ağaç Paralı köprü C. hane dükkan 76-76, 54-56 2600 

.. " " arsa 141-139 4000 
,, ., " 1-9hisse sebze 176-174 2500 

bahçesi 32 dekar 
254 M. M. 

Turan Menemen C. arsa 437 1700 
Bornova Musabaka S. .. 1-13 1400 

" Topçukuyu dükkan 6 2500 
Yukarıda evsafı yazıla Yunanli emvali gayri mübadil bonosu 

Yeya pe~in para ile 27-1-935 tarihinden itibaren kapalı zarfla 

aatışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve Belediye 
vergi re~imlcrile sair masraflar müşteriye aittir. Muhammen 

kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri 
iStizane tabidir. Talipler teklif mektuplarını bir zarfa koyup zarfı 

mühürliyecckler ve üıtüne adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı 
temina.ta ait makbuz ile birlikte ikinci bir zarfa koyup zarfın 

üstüne hangi işe ait olduiunu yazacaklar ve bu zarfı ihale günü 

bir makbuz mukabilinde meclis riyasetine vereceklerdir. İhale 

18-2-935 Pazartesi günüdür. Taliplerin ihale günü saat 14-30 da 
bankaya müracaatları. 235 (125) 

lzmir Vilayeti Nafia Baş Mü· 
11 endisli~inden; 

Gülbabçe - Karaburun yolunun 0 + 000-15+ 000 ıncı kilo
metroları arasında 4 tane birer ve 4 tane de 0.60 metroluk 

sekiz tane menfez yapısı 10 gün müddetle açık aksilmeye kon

duğundan isteklilerin 3-2-935 Pazar günü saat 11 de vilayet 
daimi encümenine gelmeleri bildirilir. 245 (126) 

- h:;•&rt • 
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Medet - 1. Kömek 2. olmak 3. Tiyiımek (ait olm. 
Yardım man. da) 

MedetkAr - Yardımcı Mefcr - 1. Kaçacak yer 
Medetkir olmak - Kol· 2. Kaçamak 

damak, kollamak Mefharet - Ôğünmc,Ö-
Medh (Medih, meth)-1. vünme 

Alkış (Methü sena man.) 2. Mefhum - 1. Anlaşılan 
iyilik söyleme, iyiliğini söy- 2. Anlaşılmış 3. Anlı 4. Cü
leme 3. Öğdü (Hamdü aena rük, cüyrük 
man.) 4. Öğme 5. Öğüş 6. Mefkure -ÜJkü(en uzak 
Öktü maksat man) 

Methe layık - Öğüşlü Mefkut - 1. Yavu kı-
Methetmek - 1. Alka- lınmış 2. Yok 

mak (Hayır dua, tahsin, şi- Mefluç - 1. Çalgın 2. 
pas, sena etme man.) 2. ÇaLk 3. Çalkın 4. Engili 
Çaksılmak 3. İyilik söy- ( engi= nüzül) 5. İnmeli 6. 
lemck, iyiliğini söylemek Tutak 7. Tutuk 
4. Kesmek, kezmek 5. Mefsedet - 1. Azdırma 
Öğermek 6. Öğmek 7. Ök- 2. Ayı&' 3. Bozukluk 4. Ka
mek 8. Yıvmak 9. Yük- rıştırma 5. Koğı 
sctmek Mefsedete duçar olmak-

Methiye - T olg.-y (man- Sanjıkmak 

zum methiye, kaside man) Meftuh - 1. Açık, açıl-
Medhar - (methar) Yı- mış 2. Elde edilmiş, ele 2'e-

ğanak çirilwiş 

Medine - 1. Balığ,bahk Meftun - 1. Büyülenmiş 
(şehir mac} 2. Büyükşar 3. 2. Şaşakalmış 3. Tutkun 4. 
Kent Şehir man) 4. Kirman Tutulmuş 5. Vurgun 6. Vu · 
5. Palık (şehir man) 6. Şar rulmuş 

Medit - 1. Çok süren Meftuniyet -1.Be2'enme 
2. Sürekli 3. Uzun beğeniş 2. Tutkunluk 3.Vur-

Medlül - 1. Anlaşılan gunluk 4. Y apsık 
anlatılan 2. Çem 3. Çıkan. Meftun olmak - 1. Al
çıkarılan 4. Deme 5. Gös- gaJmak (Tutulmak, müncezip 
terilen olmak man) 2. Beğenmek, 

Medrese-Okulağ, okul çok beğenmek 3. Kerkemek 
Meduv - 1. Çaiırılmış, kerscmek 4. Soklanmak 5. 

Çığrılmış 2. Okunmuş. 3. 0- Şaşakalmak 6. Tutulmak 7. 
kuntu 4. Okuylu 5.Seymen Vurulmak 8. Yapsımak 

Medyun - 1. Berimçi, Meftur - " Fıtrat ,,tan 
birimci 2. Borçlu 3. Borç- Y arablmıı 
lanmış 4. Ötekçi 5.Verecekli Meftur - "Fütur.,dan 1. 
6. Vergili Bıkmıı 2. Gevıemit 3.Uıan-

Medyun olmak -1.Borca mıt 
rmi~k 2. Borçlaıunak.borçlu MefuJ - 1. Eyı.a.İf 2. 

AZ p ARA JLE BOL 1 Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
·' I S ·I ~ Şubesinden: ır 

'-"AL• 1ız ICI GAZ,LI '· · Mevki Sokağı Cinsi Nu. Muhammen K. 
1 

" .\
4 

- Kestane pazan dükkan 40-38 3600 

Laıı baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTE~IALCILAR 
l\1<dzenıt's ı l)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

li. S GEl~D 
:'9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYitK FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıkh ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spe~iyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

t ev AFsl#W ''Mj§4#4fi 
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işlenmiş 3. Kınguluk 4. Kı- Meknu:ı: - 1. Gizli 2. 
lınmış 5. Yapılmıı Gömüllü 3. Peklik 4.Saklı 

Meğer-Ancak Mekr - 1. Al 2.Aldama 
Mehaz - 1. Bulaf! 2. 3. Aldanguç 4. ~ldatma 

Bulak 3. Kaynak Metretınek - 1.Aldamak 
Mchcur - 1. Ahlmış 2. 2.Aldatmak 3. Al etmek 4. 

Ayrı ayrı düşmüş 3. Bırakıl- Yublamak 
mış 4. Unutulmuş 5. Uzak- Mekruh - 1. İğrenç 2. 
)aşmış 6. Uzakta kalmış Sası 3. Tiksindirici,tiksini en 

Mehib - 1. Kavurt(kaba 4. Titsindirici 
kocaman man) 2. Korkulu, Meks - 1. Dingi 2. Dö
korkunç (mahuf man) 3. Ür- leklik 3.Durmak 4 Eğlenme 
kükltik (mahuf man) 5. Mayanic 

Meh-Ay Meksup-Kazanılmış 
Mehlika - Ay yüzlü Meksur - 1. Bozuk 2. 
Mehpare -Ay parçası Kırık 3. Sınık 
Mehamaemken - 1.0la- Mekşuf - 1. Açık 2. 

bildiğince 2. Olurunca ~ılmış 3. Bulunmuş 
Mebt - 1. Beşik 2. Coca Mektep - 1. Okulağ 2. 
Mehtap - Ay aydını 2. Okunak 

Ay aydınlığı 3. Ay~z, ayas Mektum - 1. Bulağ 2. 
4. Ay ayazı 5. Aydın 6. Ay Gizlenen, gizlenmiş 3. Gizli 
ışığı 7. Tolun ay (bedr,bedri 4. Kaçırılan 5. Orgun 6. 
tam man) Saklanan 7. Saklı 

Mekan - 1.• Durak 2. Mektup - 1.Beti 2.Biçik 
İnik (menzil, inilen yer man) 3. Bitği 4. Biti 5. Bitii 6. 
3. Orun örün 4. Oturak, Bitik 7. Bitilgen 8. Bitü 9. 
oturgak 5. Oturulan yer 6. Okuntu (davet teskeresi man) 
Tirilmiş (mesken, ikametgah 10. Yazı 11. Yazılı 12. Ya
man) 7. Toktaz 8. Turağ 9. zılmış 13. Yazıt 
Turak 10. Uruk 11. Urun Mektupçu - 1. Bitici 2. 
12. Yer 13. Yir 14. Yurt Bitikçi 

Mekan tutmak - 1. O- Mektuplaşmak-- Yazışmak 
turmak 2. Örünlenmek 3. Mekül, Mekfılat - l.Aşav 
Yeri eşmek 4. Y erlülenmek aımalık 2. Aşhğ (Erzak, za

Mekkar - 1. Alcı 2. Al- hayir man) 3. Aşlık (hubu-
daç 3. Aldatıcı bat, arpa, buğday man) 4. 

Mekkare - 1. GöJük 2. Azık 5. İitü, iktü 6.Tatıi 7. 
Kölük (yük: hayvanı man) 3. Tiriklük 8. Tölük (maişet, 
Ulaçlı taayyüş vasıtaları atyemi, te

Mekkireci - 1. Goliikçü diye man) 9. Yenecek 10. 
2. Kabrcı Y eyi 11. Y cyinti, yiyinti 12. 

Mekmen - 1. EYaim Yiyıi 13. Yiği 14. Yiisi, 
(aycı pusuıu man) 2. Gtime yiyeıi 15. Yiyçin li.Yiyecek 
glmele 3. Ösrex 4. Pusu 17. Yiygi 

" " Sandıkçılar dükkan 43 2500 
Yol bed~sten 25-33 hisse dükkan 18 1600 

" u arsa 45 1400 
Murabıt çarşısı mağaza 9-49 1500 
Bardakçılar Safahat maiaza 13 3000 
MirikeJam . hanı iki dükkan 12-12/16-17 2400 
Vakıf Hoca Yeni yol 3/8 hisse mai aza 27 2000 
Ayavukla Kemer C. dükkan 190-198 1500 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 
veya peşin para ile 2\l/1/935 tarihinden itibaren kapalı zarf 
usulile satışa. çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait devlet ve 
belediye vergi ve resimlerilc sair masraflar müşteriye aittir. 
Kıymeti iki bin lira ve daha fazla olan emvalin ihalei kat'iyeleri 
istizana tabidir. Talipler telclif mektuplarım bir zarfa koyup 
zarfı mühürliyecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu 
zarfı teminata ait makbuzile birlikte ikinci bir zarfa koyacaklar 
ve bunu da mühürleyip üzerine talip oldukları maim adres
lerini yazacaklar ve ihale günü bir makbuz mukabilinde komis
yon riyasetine vereceklerdir. 

İhale 612/935 Çarşamba günüdür. Taliplerin ihale günü saat 
14-30 da Ziraat bankasına müracaatları. 193 (124) 

____ ı·- ~tol Otel.i 
stanbulun En. Temiz En Lüks 

Ve Ucuz .Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
1 Ialice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenlcr behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dı·ı-kat· • Bütü~ Egelilere Brı•stol Sfrke-
K C • Beyoglunun cıde 

O m an I• ••e otelini ta~siye 
~ ~ ederız 

lzn ir Defterdarlığından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Bahariye mahallesinde tramvay caddesind'lt kain 43 
sayılı maa bahçe hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlcrin defterdar-
lığın tahsilat kalemine müracaatlar~. 27-31-5-9 276 (127) 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Nesim Alğazi kızı Erterulun 
Bohor Sidiye borçlu ipotekli 
İzmirde oruç reis mahallesi çir
kin sokağmda 5 eski ve 13 
yeni numaralı kapıdan içeri gi
rilince plaka döşeli bir koridor 
sol tarafta iki sağ taraf ta iki 
oda ve koridordan karşısındaki 
bir kapı ile avluya çıkılır. Avlu 
kısmında bir çamasırlık ve bir 

portakal ve bir asma, birinci 
kata çıkıldıkta üst katta bir 
tahta salon üzerinde üç oda 
ve bir ayrıca bir camlı oda 
ve mutfak ve tekrar merdivenle 
üst kata çıkıldıkta bir oda ve 
çinko taraça ve bodrum ka
tında mahzeni ve yarım masura 
vezir suyu mevcut 3200 lira 
kıymetli bir bap hanenin birinci 
arttırması 28-2-935 perşembe 

günü saat 11 de birinci icrada 
yapılmak üzere satılığa konul-

du. Bu arttırmada satıı bedeli 
tahmin olunan kıymetin % 75ini 
bulursa en çok arttırana iha
lesi yapılacak aksi takdirde 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak tartiyle satış on beş 
gün daha uzatılarak ikinci art
tırması 21-3-935 perşembe gü
nü saat 11 de yapılacaktır. Bu 
arttırmada satış bedeli yine 
tahmin olunan bedelin % 75ini 
bulmazsa 2280 numaralı kanun 
mucibince ıatıı geri bırakıla

caktır. 

lıbu s:ayri me•kul IUerinde 

r:r:z7..7J/'7J.L7..ı/JZZZJ'!XJZii!/.7../Z7..ZZ. 

~YetyEXTRA 
ı.; 

her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar eilerindeki 

resmi vesaiki ile birlikte yirmi 

gün zarfında birinci icraya mü

racaatları lazımdır. Aksi halde 

hakları tapu sicilince malum 

olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 15121935 tarihinden 

itibaren şartname her kese açık 
bulundurulacaktır. Satış peşin 

para ile olup müşteriden ayrıca 

yüzde iki buçuk dellaliye all

nır. Taliplerin yüzde yedi bu
çuk teminat akçesi veya banka 

itibar mektubu ve 934-4995 
doıya numaraaile birinci icraya 
müracaatlan İlin olunur. 

--J75 (123) 
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f1 ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenmekte olup 
Burgns, Varna ve Köstcncc 
için yiik alacaktır. 

HERCULES vapuru 28 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rottcrdam, Ams 
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 9 şubattan 
14 şubata kadar Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vcrs, Rotterdam, Amsteı-dam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

BLALAND motörü 28kanunu 
sanide Rotterdam Hamburg, 
Copenhagen Dantzig, Gdynia, 
Goteburg,Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. · 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

beş günde bir muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 12 

martta beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru, 15 martta 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

-

• 

. v. 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
· DELOS vapuru Halen lima-
nimızda olup 24 son ka
nuna kadar Anvers Rotter
am, Hamburg ve Bremene 

yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 3 şubatta 

bekleniyor. 6 şubata kadar 
Am•ers, Rotterdam Hamburg 

ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta beRleniyor. 
ULM vapuru 15 şubatta bek

leniyor. 20 şubata kadar An

vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

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 24 son 

kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMİNiSTER vapuru 18 şu
bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 6 Şu
batta bekleniyor. Nevyork, 
için yük alacaktır. 
· Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

F b •k Istanbul, Ayvansaray a ll aSI ! Vapur iskelesi caddesi 

I• • d S b y } • • Hamdi Bekir, Mehmet Zffilr e a Ş er eri. Rasim, Mehmet fm:n, H. 

Ömer. Abdit zade Mehmet Nuri, vdcmişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

1.1 -26 (40) 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Z> 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 
kannnda HuIJ Londra \'C An
versten gelip tahliyede buluna

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATİON Co. LTD. 

STORK vapurn Limanımı.zda 

olyp Londra için yük a:acaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru ay so-
nunda Hamburg, Bremen VF, 

Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
P L OVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRIYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyalıatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günfcri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/1/935 S.S. BLED 
30/1/935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda t enzilat yapıl-
mıştır. . 
NAVıGATION G. 

PAPA Y -4NNAKİS 
AYA ZONI vapuru 20 ka

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

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusanide Pire, Jskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

Yoku 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, iştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her . ) 7erden Arayınız 

-Ferit Haf&kan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

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

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

~:;,~ S. Ferit Şifa Eczanesi 

KREM 
Balsanıin 

Kanzuk 

)' cgane ciddi 

zcllık krenıidir. 

rı ( ı ı in z:n dni-

taze'i_r~ini 

yalnız Kl~E.~1 

BALSA 1'1 f N 
Konırsu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

Diş l'tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 

a.7 l\anunusanı t93 s 

TELEFON: 3ee2 

Gri pin 
NiÇin Dai nna Tercih Edili~1or? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk alnıı~tı, 
d iin yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

ağrı, 

sızı ve san
cıları dindirir 

Soğuk algın

lığına, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nir, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir
dir. 

GRİP İN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

inşaatını?. için atıdekiihtıyn~larınızı pek ucuz f ıy.ıtl:. rla 
temin etmek isterseniz Halim aga çar .ısıııdn 

Kavalah Hasan Nur· 
ticnretlrnnctdno wiiracant edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne\ ; çiç E:li 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunlaTtn 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanaUzasyon için demir dökme borulaı 
ve lngillz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yer ll Çhnenlol••ı Ba tan • • •k•lar 

En •D••ll ••••ille 
•• •z•tnızd• S•tıhr 


