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i Rezaletind 
Bir Uzlaşma Yolu 

Bulunacak Mı? 
---.. .... 

F,....z ve lnriliz bakanlan 
~~. bupn, yann bellibaıJı 
._ ·...-acıer olacaktır. Orta Av.:-da atatukoyu garanti eden 
~ •alqması dan, Sar sora
lba bitim endirilmiş bulunma 

daa ıonra, genel uzlaşana 
I:ı•un. açıldığına inananlar 

ra görüşmelerinden çok :.U ~-~e · orlar. Do ru u bu 
av say ama . Av u-

lle YJ ardan beri yapbj'ı 
ille er, genel b"r uza • 
o m d ça, barı n hiç 
nm ·yen bir g ndc sa sı
nı, ulus ann her g-n 

kn usu içinde ya ıya 
A nnı . alana koymuıtur. 
ı.. sı hiç kesilin· en silih
lto, • yan lan bu büyük 
İle i;u. butOn çıplaklığı 

e rtmiı fl bidir. Ban
~ •~ılam teme c dayan· 

. .~çın uluslar arasa elbir· 
~ru bir unı olmaktan 

ki hcbr. Bunudan ötibil· 
'9ate Alınanyanın on sekiz ay 

!Ynlclıjı Cenevreye dön· 
.·~:...l_elle'I bir dilek olmuştur. 
~~~bir yhden uluslar 
,..ı: açılan kedik ka-

Okrak, iti ylD.den de 
~iMi 7..We uyu da 
....... rlrlpaelerine ye-
\'!l'·•bilecektir. Anu
... tta bllt6n acun, ban-

"' Yeya bu ulusun kapris· 
karban olmıyacağana, 

~Jardunun kundaklanmı
...... ;:. iunmak için mllhsu:
lllek • lfiDin dllzeltildip g&r-
J~: Bu en dikenli ıoraY, 
dbL_ ~ kayalar fibi dur-
~•nri ulu aillblanma 
llltz. B.111 ıeri k••m•ktaa kork· 
ra ~~~DJaphyor ki Lond 
liı ~de Franm, lagi
leeeJc en çok dilfODdii· 
....._ IOru ailihaızlanma ıora
-.k ~esine yolu aç· 
heri ~r. Burada. &tedea 
1 1te11 iki bakım •ardır: 

ı .. _-:- Fdraaaa, Alm•nyam11 hak· 
~ · . etaklik iatejiain ancak 
~Ul'Ummıdua gö1'\flle· 
~ A!maaJa Ceneneye 
._ a .___çe Venay antlqmaıı
~&an olarak sillhlaninası 
~~ IÖrillemiy~ni ileri 
lr;..ı_~~~edır. Almanlar ise oı-
iii""8' her ya den hak denk
•dı Olaaylanmasu Cennr•J• 
lar 111 •tnaıyacaldanna .ayllyor-
lla · b~liz ba nlan, işte bu 
lak ..._ • a ın a bir yakın· 
ş...!ar•tuıaga çalışacak ardır. 
~ bayıkbr ki, lngiltere 
~ Jayı bir dakika önce 
let 9Yreye dinmiif prmek 
&eİf" Neville Cbamberlabi'ia 
~ le aataki ~yteYi b-

~=~.,;,,,. I~ 
k01aaaıuı .O, tirtltmeleria yalms !-aiL a bilmekle kalmıyor, 
ilerinde aiyaaaaımn hangi JOI 
tor. Jllrii1ecepü de bili-

~ Almaia,....a b ...... 
-w clurmiaana lneali tam

cllrnne t ' 
.... h .. ia pllpcakbr. Bel-

.. p..._,. aYatacak p-

Paris, 30 (A.A) - Saylav 
Fraalden buglba AlmuJUlll 
.uahlanm terketmai mtlaaa• 
datta bulunmak•• kabili temiD 
midir yolaada bir ..ı aorm111 
ve bay Laval buna mlihim bir 
nutukla kal'flhk yermiftir.Uluul 
1ayJavNiaa 934te Almanyamn 
siliblanmuana bir aillayet Yer

meyi reddeden Franumn va
ziyetini babrlatmqbr. 

Kendim tamirat m~elesin· 
de olup biten pyleria •alhan 
i.tikran ufnmda teknılanma· 
mvl•a •Hile ederek Lasiite:ie 
muhlllt pefÜldedir, o Almaa• 

yadan tutu1-cak bir aöz bek· 
liyor demiftir. 

Bay Laval cevabmda ezclmle 
dmaiftir ki: 

• lü bakikab ..adrik baha· 
1 Q J 

natiler de ileri drecektir. , 
Fr•neanm blyle bir clilefi tul• 
ad karphyacajı pmdiaa n.
tirilemes. Ne oluna oı.aa yeni 

LoDdra .~ çok 
blylk kuranla içinde hek-
leacliji baJlkbr· Zira ba 
...... eler,.._...._. ft 

frwaJ*detiL ........ 
dı:11ı:llsea •• 
ol••' ••. 

Olmadıkça Bant ()Jmaz ,, 
auyorm. Ymdmnuzun madafa
uı için aeler Jlzun oldajmaa 
da bilyon& Çlnki hana bize 
tarih ljıcıtti- Zayii bir Fw 
doatlanmll iadinde yalım bapu 

"''""' Wr , ...... du dalla de
........ Fnma bnettea 
~ .... ,..... ...... . 

lat..W SO (HUIUll) - Fran
ada bir çok heyeCulı laldbe
lwe, kabine bahraalarma ae

hebiyet vena R&Yilki hldiaesi 
tahlribb Mtti. y alilız iddia.... 600.....,.. koskoca bir 

cilt ~kt.111'. lddi•aamede 
2000 kili StaYiaki nuletiade 
maetlaml IWme•k, ıaittinatlen........, StayWghl ... 

.. _,et ....... .... 

........... .,... WUıiıt ··==-==~-----~ıpp~====~==============i;Jll 
~dabltla ......... 
oJaa - ....ı,.ttir. BiliJOria 
•• ~ ela biliJorlar ki 
Fraauaalkatalm,.sp.alal
lana ar11..a+lrl w tirli pp
ntlere filea •• laulaa ile ,.,.. 
dam etmeP laeru lauanllr. 

Çok aW••a ceyap ileri· 
.. Fraaldea Loadra alldle
• .aıriml• ... ieti•ll.-.k .............. ~ .. 

1 

On iki Adalarda 
Heyecan Büyüktür - Bir Kadın 
e· hlyan Askerini Oldüldü 

- Ha.. .............. •taWliria. 
-li ............. . 



C mhuriyet Ve 
Cumhuriyetçi ik 

Bay vlustafa Münirin Halkevinde 
V erdigi Konferansı Neşrediyoruz 

5-
Japon) anın on asırda kısa 

hir zaman içinde Avrupa me
deniyetinden y ptı v ı istifadeyi 
Türk m e i h · ç şüphesiz ki 
daha az o·r zamanda dah ko
laylıkla elde edebilirdi. O vakıt 
bu memleket ve millet 1908 
den beri gördü v u düşman isti
lası fecaat ve nc:;larını elbette 
görmez dünyada layık oldu;u 
mevkii çokLan kazanmış ir 
ülke olurdu. Ne yapalım ki 
Abdul id"n Hanat ve L-
tibdat rej"mi, ·ı ve irfan nu
nı a ne hüsnu kabul ve ne de 
müsamaha gösteremezdi, ve 
netekim de göstermedi. 

Demokra~iye doğru bir adım 
adc\edilebilecek oJan 1908 in
kılabı yalnız istıbdat rejimine 
nih yet verdi. Bu tarihten son
ra memleketin geçirdiği birbiri 
ustüne müteaddit harplar ara
sında maarif biraz yayılmış. 
milliyet hisleri uyanmıı ve iler
lemeğe baılamış olmasına rağ
men, esaslı bir inkılap yapıla
madı. Umumi harp badiresi 
menlleketin bir çok lrn•vetini 
ailüp süpürdükten sonra niha
yet devlet düşmana adeta tes
lim oldu, Memleketi yer yer 
iıgal eden düşman kuvvetleri
nin istilasına kartı harptan 
bitikin çıkan, her türlü vasıtası 
ve silahı elinden alınan millet, 
yer yer aksülameller izhar eder· 
ken, sultan; canının ve salta
natının emniyetini düımana 

ram olmakta buluyordu. 
30 Tesrinievvel 1918 de ya· 

pılan Mondoros mütarekesin
den bir ay geçmemişti ki, İn-
2'ilizler Urfa, Antep, Maraş, 

Adana kavalisini ltalyanlar Ni· 
san 919 da Antalyayı işgal et
tiler. Bu işgallerin millet bün
yesinde yaphiı aksülameller, 
Mayıs 919 da İ:zmirin iıgaliyle 
fiili neticeler doiurmaia baı
ladı. 16 Mayııda fstanbuldan 
ayrılan Mustafa Kemal, 19 Ma-
yısda Samsuna ayak basıyordu. 
Düşman istilasına karşı mil

let kendiliiinden harb açmıştı. 
Mustafa Kemal memlekette 
yalnız millete intisab eden 
bir müdafaa teşkilib vücuda 
getirmeğe, ona milli ve hukuki 
bir mevcudiyet vermeğe teşeb
büs etti. 22 Haziranda Amas-
yadan gönderdiği bir tamimde 

m:Uct mümessi enm s·vas"'a 
bir kongre halinde toplanma va 
davet ediyordu. Erzurumda ak
tine teıebbus edilen vilayah 
şarkiye kongresine riyaset etti. 
Mustafa Kemalin davetine ica
bet eden millet mümes5illeri 4 
Eylülde Sivasta kongre halinde 
toplandı. Erzurum kongresinde 
kabul edilen esasların umumi
leştirilmesinden mada "Anado
lu ve Rumeli Müdaf ai Hukuk 
cem ·yeti teşkil edıldi. Cemi
yetin icrLı ku,. veti olan heyeti 
tems"liyesinin ha ın Mu t fa 
Kemal geçti. Ve milli harekatı 
idareye başladı. 

1920 Senesinin başında İs
tanbulda açılan Mebu an Mec
lisi İstanbul'un düşman tara"ın
dan işgalinden sonra 11 Nisan
da sultan tarafınd n dağıtıldı, 

23 Ni nda da Büyük Millet 
Meclisi Ankarada toplanıyordu. 

Meclisin ilk işi dilşm n işgali 
altında kalan ve milletle rabı
tası kesilmiş olan hükümetin 
yerine, yeni bir hükumet teş
kili meselesi oldu. Mustafa 
Kcmal'in bir takriri ile, meclis 
hükumet teşkiline aid esasları 
kabul etti. 

Türk demokrasisi tarhinde 
çok mühim olan bu esaslara 
göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükumeti teşkil edili
yor, teşri ve icra salahi
yetleri mecliste toplanıyordu. 

(Padişah ve halife altında bu
lunduğu tazyikten kurtuldu
ğu zaman m~clisin tanzim 
edeceği kanuni esaslar daire
rende vaziyetini alır) şeklinde 

bir hüküm kabul ediliyordu. 
İlk teşkilatı esasiye kanunu 

8 numaralı kanun) bu esaslar 
dairesinde tanzim edildi, bu 
kanuna padişah ve halefenin 
vazieti hakkında bir kayt ve 
işaret konmadı. 

Kurulan bu hükumet şekli 

cumhuriyetin açıkça ifade 
edilmemiş şeklinden başka bir
şey değildi, Atatürkün büyük 
nutkunda söylediği gibi padi
şah ve hilafet hakkında bu 
kanunda hiçbir şey yazılmış 

olmaması bir kutı mahsusa 
müstenittir. Memleket bu ka
nun ile filen cumhuriyet idaresi 
yaşayacak idi. 

AMRA ı. rAiIIi 
KÜTÜPHANE .sineması 

Baş rolde dünya yüzme şampiyonu ve meıhur atlet 

johnny Veissmuller Ve Maureen O'Sullivan 
İlave; P ARAMOUNT JURNAL (cumartesi günleri değişir) 

~la«rt 

Seanslar : her iÜD 15-17-19 ve 21,15 te Perşembe 
günü 13 ve 15 te talebe seansı, cuma ıünü 11 ve 13 te 
ilive seansı vardır 

t 
Vilayetçe T akdiy 

Edi di 
A tı aydadbcri vali mu n

lı i ve . rv ini buy k b"r d' .. _ 
yetlc idare eden ve ltcnd: "ni 
herkese evdirrne c muvaffak 
ol"n hukuk işleri müdürü B3y 
Fuat Yur ~daş <rö ... terdi~ i bu 

l1a!J Fuat 
Jiyakattan dolayı çok tatlı bir 
lisanla takdir edilmiştir. 

Vali general Kazım Dirik 
Bay Fuat Yurttaşa verdiği bir 
takdirnamede hüliisaten şunla
n zikretmektedir: 

Vali muavinliği vekilliğinde 

altı ay devam eden müddeti
niz temiz ve başarıcı bir özen-
le dolmuş ve Ankarada bu
lunduğqm yirmi günde vali 
vekilliğini dahi özençle ve yü
kümün ağırlığını bilerek '<e 
severek yapmak suretile gös
terdiğiniz muvaffakıyet vil ~ye-
tin takdirini mucip olmuş ve 
keyfiyetin yüksek makamca da 
tescili için Dahiliye Bakanlığı
na arzedilmiştir. 

Bay Sedat 
Dün Geldi Ve 
İşe Başladı 

Vali muavinliğine tayin edil
miş olan Beyoğlu kaymakamı 

Bay Sedat Aziz dün İstanbul
dnn Karadeniz vapurile gel-
miştir. Bay Sedat va
purda vali muavini vekili bay 
Fuat Yurttaş, Belediye re1sı 
doktor bay Behcet Uz, Emni-
yet müdürü bay Feyzi, Mek
tupçu bay Baha Koldaş, ista
tistik müdürü bay Nazım ve 
devair müdürıerinden bir çoğu 
tarafından karşılanmıştır. 

Bay Sedat öyleden sonra 
Vali muavinliğine gelerek va
zifesine başlamış ve devair mü
dürleri ile görüşmüştür. 

Bay Sedaf ihtisasını soran 
bir maharririmize demiştir ki: 

" Bu güzel memlekete bu
rada bulunduğum müddetçe 
faideli olabiJirsem gerek me
murluk yonünden gerekse 
şahsi dileğimden çok bahtiyar 
olacağım.,, -Mahkum Oldu 

Kuşadasının Y ayli'l köyünden 
Ümmaham cebren kaçırmakla 
suçJu Durmuşun ağır cezadaki 
muhakemesi bitmiş ve bir sene 
aR-ır haosine karar verilmi~tir. 

ürk- Yuna Hikem 
si Dün Geld. 

ahl<eme Şahit eri Dinledikten 
· S nra ireye Hareket Etti 

Türk - Yunan hukem mah
kemesi heyeti dün sabah Kera 
den ·z vapurile Ltanbuld n 

şah:t' eri dinlem_ö-e 
ha nmı~tır. 

Mahkeme saat on üçe kadar 
me aisine devamla beş kadın 
ile dö t erkeHen ibaret olan 
şahitleri kamilcn dinlemiştir. 
Şahitler muhtelif ecnebi tebaa
lara mensub idiler. Hakem mah
kemesinin celseleri gizli olduğu 
için salona dinleyici olarak 

kimsenin girmes:ne müsaade 
edılmemiştir. 

Mahkeme Hollandalı Bay 
Boegın baışlrnnlı v,ında Türk ve 
Yunan hakeme inden müte
şek "idi. 

Tü k Ajanı s fatile de Bay 
Ali elmiş ve mahke ıede ha
zır bulunmu tur. S bitlerin d" -
l nme i bit "kten onra y ·ııT 'l 

yerinde Tenel .. ides pasajı den·
len yerdeki bir bina hakkında 
ekspertiz muamelesı yapılmak 
üzere heyet oraya gitmiş ve 
ekspertizi yapmıştır. Mah eme 
heyeti dün akşam üzeri ayni 
vapurla Pireye hareket etmiş
tir. Atinada da bazı şahitleri 

dinledikten sonra 15 Şubatta 
İstanbula dönmüş bulunacak.ır. 

z: •• •GZJ 

Hava Gazı Takas -..... .. .. .... •• 
Devir Muanıelesi Ya- Okonomi Bakanlı 
kında Başlıyacak ğının Bir Tamimi 
Hava gazı şirketine ait tesi

satın belediyeye devri mukar
rer olduğu ve bunun için bir 
komisyonun belediyede faali
yette bulunduğu malümdür. 

Komisyon bu gün Hava gazı 
şirketi mümessillerinin de işti
raklerile tekrar belediyede top
lanacak ve devir esaslarını tes
bit edeceklerdir. 

Bu esaslar kat'i şekilde tes
bit olunduktan sonra her iki 
taraf murahhasları Ankaraya 
giderek hazırlanacak olan mu
kaveleyi Bayındırlık Bakeınlı
ğırıda imza edeceklerdir. 

Sağlık Meclisi 
Bugün Toplanıyor 

Vilayet umumi hıfsıssıhha 

meclisi bugün saat onda sıhhat 
ve içtimai muavenet nıüdürlü
ğünde toplanacaktır. 

Bu toplantıda ıehrin son 
sıhhi vazıyeti hakkında görü
şülecek ve icap eden kararlar 
alınacalcbr. -
Buğday 
Koruma İşi 
Maliye bakanlığından vilaye

te gelen bir telgrafta buiday 
koruma karşılığı vergisi kanu
ııunu değiştiren 2643 numaralı 
kanunla konulan esasların tat
bikabnda ne gibi neticeler el
de edildiği sorulmuştur. 

Vilayetçe ticaret odasından 
borsadan ve alakadar tüccar
lardan tahkikat yapıldıktan ve 
mütalialan alındıktan sonra ve
kalete cevap verilecektir. 

Umumi Maaş 
Şubatın biri Cumaya tesadüf 

etmesi hasebiyle memurların 

Şubat peşin maaşları ayın iki
sinde Cumartesi günü verile
cektir-

Takas kıymetlerinin üstünde 
değerli gösterilen yahut tüc
carlarca düşük değerle satılan 
malların borsa piyasasındaki 
tesirlerinin önüne geçmek için 
hakiki sabş deierlerinin esas 
tutulmasını, satışların mutlak 
kontrolünde umumi satış fiat
lerinin gözönünde bulundurul
ması, umumi takas anlaşmala-
nnın bu yolda yapıldığından 
ihraç edilecek malların temin 
edeceii dövizlerden fazla de
ğerde mal ithaline müsaade 
edilmiyeceği ve ihraç kıymet
lerinin satıı vesikalan dünya 
piyasa fiatlerile mukayese edil
mesi lüzumu Ökonomi bakanlı-
ğından tamimen bildirilmiştir. 

Ilkmekteblerde 
Sıhhat Müdürü Teftiş

lerde Bulundu 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

müdlirü doktor bay Cevdet Şa
kir ilk mektebleri teftişe de
vam eylemektedir. 

ilk mekteblerdeki çocuklar
da son ~ünlerde bir il...i gün 
devam eden ufak tefek hasta
lıklar görüldüğü anlaşılmış ve 
yapılan tetkikat neticesinde 
bunun soğuklamadan husule 
gelen Koriza denilen bir hasta
lık olduğu anlaşılmıf ve İcab 
eden tedbirler alınmışdır. 

•• 
Memleket 
Hastahanesi 

Asabiye Şefi Geldi 
Memleket hastahanesi emrazı 

asabiye ve akliye mütehassıs
hj'ına tayin edilmit olan dok
tor bay Cevad Zekii İstanbul
dan şehrimize gelmiş ve yeni 
vazifesine bqlamııtır. 

Kıymetli bir mütehassıs olan 
bay Cevad Zekiiye yeni vazi
feU.Lle de muvaffakıvet dileriL 

•• 
K()ŞE~lDhN 

e S'" 

atand~sh -.. 
rın Sovadı \lnıa~ı . 

[ Beraber dinlediğimiz bu hi
kayenin l öşcme alınmasını arzu 
eden, scvgilı hocam gazeteci 
ark2daşbrn ıızdan Ah· dini ha
t rlıyarak yazıyorum] 

Bir arkada tan işittim: Mu
sev"lerdcn A zar i ve Çu u
rcl adlarını t ıyan iki vat n
daş s.>y adlanm kütüğe geçirt
mek için nüfusa u ruyorlar. 
A azaraki adlısı memura: 

- Yaz! diyor, benim soyad.
mı: Al az rakı! 

Çukurel avucunu açıp çukur
la. ı .ırak: 

-B n m de yaz ki: Çukur- el 
1 eryadına 

yen kim. 

on arın 
et ver ·. 

Baz 'arı vard r ki karşısın ':ı 
ne l a r makul ey o ursa ol
sun Nu ı der Pc amber, de
m z at bu fert ve kü iık 
bir c aat du ·nce i de de-
ğ;} de devlet emir ve dev lef n 
en ., mimi ve en lüzumlu bir 
işidir. 

Su götürmez tevillerle gi'ıya 
neyi düşünüyorl ... r, neyi düşü-
nüyorlar ki bu betbinler, sürat
le söylenirse musevi adı mey
dana çıkacak ve parçalanıp, 
duraklıyarak söylt-nirse Türk-
çede yalnız birer ifadeyi bil
direcek kelime oyunile soyadı 
almağa çalışıyorlar. Acaba bu 
işi Acem kılıcı mı zannettiler 
ki iki tarafa da keskinlik gös
tersin, yağma yok ben_ bu zat
lardan hürmet dilerim. 

Bununla beraber Museviler 
ha kında umumi bir fikir yü· 
rütemcm. Bu İsrail oğulların n 
her yerde her devlette ve her 
zaman ve tarihte ltara yazılı 
bahtlerile çektikleri zulmu ; a -
nız Türkiye cumhuriyeti içinde 
görmiyenler, '< e cumhuriyetimi
zin asil ve insani j,ir vakarla 
insanlığa yaraşan .medeni ha
reketlerini daima takdir eden· 
Ieri var, idraki, aklı ve doğ· 
ruiuğu ile o var olanlar bilir· 
ler ld yaşadığımız seneler için· 
de kendi ırktaşlarının Avrupa 
medeniyetinden hakaret gör 
düklerini okumuşlar ve hatti 
onlarla dertleşmişlerdir. 

Türkiyede, Türkiye cumhu· 
riyetinde iki taı aflı siyasa kul· 
lanmak; ruhunun varlığile mil· 
lcte, milli öze, insaniyete, in· 
saniyetin medeniyetine saminı1 
ve dilekli yaşıyan kahraman 
Türk demokrasi kurumun• 
kancık hareket etmek; isters• 
Türk olsun en menfur b:r iş r 

Bunu söylemekle beraber ş11 

hakikati de söylemek mecl:>u· 
riyetindeyim ki Musev.i vatan'" 
daşlarımız; belki böyle bir ikİ 
kusurlarma rağmen; samimi v• 
hürmetkar olduklarım çok dr 
falar filrn ispat etmişlerdir. 

TOKDIL 
!) .......... .. 

Mezuniyet 
Talepleri 
Ziaat bakanlığından vil,.yet' 

gelen bir tamimde Vekalet• 
müdür ve memurlarla diğer 111.-" 

murların izin alma ve aairc gibi 
muamelelerinde bundan aonr• 
sicil numaralannın yazılma1111•• 
usul ittilıaz edilmeai bilcliıil' 
aıiatir. 





Sauıs • 

Iran Konsolosu lsmail 
Hanın Beyanah •. 

Konsolos İranla Irak Arasındaki 
İhtilafın Son Yüzünü Anlatıyor 

lran konsolosu İsmail ban 
birkaç gündenberi şehrimizde 
bulunmaktadır. Mumaileynm 
kendisini ziyaret eden bir ya
zıcımua yeıü vazifeai hakkın'lla 
tunları söylemiştir : 

.. Hiikômetimizin kmir ve 
Adana konsoloslukları daha 
önce, Adanayı merkez taıumak 
suretile, Adanaclaa idare olu
nuyordu. Son zamaada İzmirin 
merkez yapılması tenıib edil
mit ve lzmir, koıuolosluj'umu
zun merkezi yapalauftw. 

lran - Türkiye araıındanki 
aarsılmaz rabıta, kalplerimizde 
kik aalaıa müt•kabil bir aev-
1ridea dopuaftur. Bu sevginin 
p.dea güne arlbit•ı meaaa
aiyetle söriiyor v• seviaç du
yuyoruz. " 

İsmail Hin inan - Irak ila
tiiifının IOD durumun ela şöy
le anlabalfbr; 

" Bu ihtilaf yeni birıey de
;ilclir. Irak hükUmeti tqekkiil 
em.den evvel de •ki Osmaa-
b imparrtorluiu ile lraa ara
atada ayai mifkillt mevcuttu. 

1932 de frakın ulu.lar der-
neiine ~rmuİ•İ hararetle al
kıflıyan lraa, o zaman hud• 
dun Irak h&kümeti tarafından 
naal ka,..ı..dıiı hakkında 
arib l>ir kayıd İlltiyab derme
yan etiıti. 

Şattülarabın lram fraktan ayı 
ran kısımda bu nehrin tama• 
mana malikiyet ve hlkimiyet 
busu.unda Irak hiikiimeti tara
fından ileri ıllrfllen iddia, hu
kuku kikten iri olmakla kal
mıyor; iki taraf için bu nehirde 
seyrisefain aerbeatiaini temin 
etmek üzere nehrin ortuıada 
tarafeyae hudut tetkil etmesini 
istilzam eden uluslar arası pren· 
ıiplerine de mugayir bulunuyor. 
lran devleti Irak hükümetine 
k&l'fl domtaae aiyetlerillİ izhar 
etmekten biç hir zamaa hiJi 

kalmadı ve sınır hattının ç.izi
şinin hak ve adalet prensible
lcrine uygun olması arzusunu 
izhar etti. Fakat Irak noktai 

Jla!J Jsmail Han 

nazarında ısrar ettiiinden bun
dan maalesef bir aetice çı"
madı. 

Hududun 1914 te yapılan 
ıekline keea!emyekün nazarile 
bakmaia lran deyletinin mec-
bur eden betiller, ~Türkiye 
hudut hattını tayin hususunda 
da ehemmiyetle nazan dikkate 
aLndı. iki devlet müzakereye 
reçtiler .. Bu müzakerele netke
sinde bir muahede yapıldı. 
Şimdi lraa ve Irak arasında 
muallak olan ·meseleyi de bay
Jece halletmek rerektir. 

Uluslar derneii konseyinin 
bitarafhiına Ye adalet fikrine 
inanan lru, kendi noktai ua
zaruun doiruluj'u meydana çı
kacagındaa tüphe etmiyor. Bu 
neticeye varıldıktan sonra lran 
ve Irak arasında dokirudan 
doğruya müzakereler mümkün 
olacak ve bu müzakerelerin iyi 
bir netice yermesi emniyet al
tına ahnacaktır" 

•• •• 1 •• 4• 

Muallimlerin 
Terfii 
iki Senenin iyi Olması 
ile Mümkündür· 

Killtür müdtirlüp bütün ilk 
mektepler baımuaUU.lilderine 
ıönderilea hir bildirimde ka
- kıdem middetlerini dol
dman m..ıtimleria terfi ettiri-
leltilmeleri için üç senelik tef
tit raporlarından en az ikisinin 
iyi olması lazım gcldii~ Kültür 
bakanhimın buyruiu üzeriue 
bildirilmiıtir. 

ıJk tedrisat müfett"1eriain 
•enelik teftiı liyibaJanmn mu
allimlere ait kışnıının bu yıldan 
itibaren; tavsif varakalanna ya-
zalacaj'ı ve bu kiiıttaki sorgu· 
lana muaU~min mealeki saha-
daki çah .... ıaı ve içtimai 
vaziyetini açıkca ıöz önüne 
süreceği, okutanlanmtzın ona 
röre çah9maJan emr.dilmiftir. 

Yeni Yıl Bütçesi 
Hazırlığı 

Belediye daire müdürlerin
dea mürekkep enciime• bele
diye rei•i doktor bay Belaeet 
Uz'un riyasetinde toplanarak 
yeni yıl bltcaiai haz ...... alda 
mqpl oı.....-.. 

Emlaki Milliye 
Müdür Vekilliği 
Defterdarlık varidat müdürü 

bay Akif 2örülen fevkalade 
gayret ve faaliyetinden dolayı 

mulıuebe müdürü bay lbrahim 
tarafından vepiletea idare 
edilmekte olan em1iki milliye 

.midiir •ekilliiine tayia edil
miştir. Bay Akif ha ••zifeyi 
ilive olarak yapacakhr. 

Bir Kaza Mı? 
Denizde Benzin Teneke
leri Ôlü C)küzler Bulundu 

Kat kazuı kaymakamhjı 

tarafından yapılan bir bildi
rimde Kat ka:ıaS1 uhiliooen 
sekiz mil uzakta Türkçe yazı 
ıle "en ili Neft seadikat,.mar· 
kul y•zılı dört teaeke benzia 
bahmdui• ve ha-ela• bqka 
deaiz üzerinde kerede ile 
ikiz ölüleri de rlrlldiiü aa
lqıhnıfbr. 

Bu husu•ta liman rewlerine 
mafimat Yerİlmİ.f Ye O cİYarda 

kua1a ajrlyu vapur ••J• 
pmi ehlıpot.adtjr ..... lmaıttar: 

-Habeşistan Bir Devlet Gibi Kururnlanamadığ1ndan 
Şika}·et 

Paris 30 (Hususi) - İtalya- ı 
nın Habe :stan üzerindeki 
emelleri l•alyan g:ızctelerinin 
yazılannda güzelce gözüküyor. 
Fransız somalisinde göç~be 
aşiretler ara nda çıkan patırdı 
ltalyan gazetelerine, Habe:J. s
tana yeniden sataşmak için 
vesile vermi~tir. Bu sataşkan
lığm başı, İtalyanhlnn yeni 
d~prenmeler;nde aranılabilir. 

Etnıeğe Hakkı Yokmuş! 
!eniyor ki Ncgüs tarafından ı kital bakkuada Kazetecilere 
uhular kurumuna Ua - Lual işi demiştir ki: 
içi~ bq vurulmuş iıe de bu - F ranaız askulerile idara-
kulağa almamaı;. Çünki bir ciaİDİR ölümiina dayanan teca-
dcvlet esası üzerinde kurum- vuzclan müteessiriz. Bu, otlak 
lanamıyan bir hükümct tara- ararken hududu geiea bir ap· 

Eski müstemlekat bakanı 
De Bono özel bir memuriyetle 
Şarki Afrikaya gönderilmiştir. 

İtalyanların Ereytere, Somali 
möstemlekelerini askerlik, idare 
balammclan yeni kunmlara ka
vupcaktır. Bunma arkamadaa 
ne çıkacağı ise belki yakında 
kendini gösterir! 

İtalya, Haheş bükümetini1> 
güçsüz ve beceriksiz olduğunu 
ve yurdu anarşi içinde bırak
bğmı ileri 8iirmektedir. Abe 
ııölü kıyılarında çıkan gürültü 
ile ıon Gondal ve Uu - Loual Habeş lmpm·atonı 
hidiaeleri birleştirilmektedir. fıadan yapılaufhr. Bütün l[&-

Habeşistanın keneli aaaırlanm zeteler, Habefiatan keadi yur-
çizmekteki bec.crikıizliji orta- duacla düzen ve Jlirlik kura-
ya atılmakta ve bu yüz.dea madıima gire, bunu yaratmak 
İtalyan Somalisi yumda, 50 içia Ayrupa de•letlerinin mü-
bin kilo metre murabbamda daha.leye laa1dan oldupau ya· 
arazi•in, bet yıldanberi kav- zıyorlar. 
ralı durduiu ileri sürülmek- Paria, 30 (Hu11.111i) - Habe-
tedir. fİstaD maslaaatsiaan B. Gabre 

Romada şurası açıkça .Gy- Jesu. Frawa ••aliaindeki . ....... . 

Macaristan Hakkından 
Emin Bulunuyor 

Başbakan Parlamentoda Mühim 
Bulundu Beyanatta 

Macar Ba§vekili. GeHeral 
Gijm'bott 

Paris 30 (H.R) - Buclapeı
teden bildiriliuor: Dıı &akan 
B· da Kayna parlamentoda d11 
aiyuaa laak1nnda beyanatta 
...... -ftur. Macar -v.~. 
ihtillfı nldımda demistir ki: 

Ulualar kurumu taıafmdan 
alınan karar. iki tarafı uzlqtı
racak bir karardır. Bundan 
sonra bu it hakkında yeni g~
riltme1erin yeri kalmamıştır. 
Macar hükumeti meselenin in
kişafı aoj'ukkanhhkla karştla
maktadır. 

Fra- - lta17a ara.-ada ya
pılan anlaşmaya ıeHnce, Roma 
andlaımaaının mahiyeti ne 
~lura olsun MAcaristanın barıı 
aver .,._.... ~el olmıya· 
cakbr. Bizim dileklerimizin 
cloiruJui-u artık lauualanmz 
hile kaltul ediyorlar. 

Macaristan iki Latin milleti 
arasmcla kundaD yalonlaktan 
ancak sevinç duymuttur. Ve 
Avushuyama imldlliai koru
mak için Roma ancllqınumda 
yapılması diifiinillen midahale
clen çekinme aadlqmuuua 
akdi içia mlzakereye hulnlır. 

.......................................... 

Mevliit • 
1 Şubat 1935 ama pal 

cuma •• .. uaı alteakip Ka
ranma camüacle, Dıd• _. 
tuamfa ..... la Teftik Çı•u 

··- nim .. •••* .... •cakbr. Bütün dostlannın Ye 
•zu edenlerin teırifi mercudur. 

Tevfik Çobaaojlu ailui 
1141) 

retm İfİ olaa gerektir. 
"Filhakika, hududun iki ta

rafındaki mıntaka çöl ıibi olup 
susuzdur. Ahali ip yarıya• 

yerleri bulmak için daima 16-
çerler va bazan bu yerleri tut
mak için silahlarla çarplfll'lar. 

"Habeıiatanıa bu topraklar 
üzerindeki bükW...uiyeü ber 
sene verilen ceziye ve merkeze 
yaptlaa aayııJarla keadini böı
terir. Fakat susuzluk bu mem
leketi iual içia muntazam u
ker g&Mlerilmesin• imkia bı
rakmaz. Aşiretlotr buadaa uzak 
çok vakrt yan müstakil bir 
halde yqarlar. 

Bu acınacak bir durumu da 
t-.praj-ın vaziyeti fimdiye ka
dar buna katlaamaia biu mec
bur etmittir. 
"Hikmetim •emlekette kati 

olarak dirlik düzen kurmak içia 
Fransa ile elbirliji yapmaja 
hUU'clar. Ben keneli be.abuaa, 
glçliklere raimea. yetecek 
kadar uker ı&Mlermek ı•e
tile hi ba•alid• dirlik kvma
•ını bükOmetime tav.iye et· 
mekteyim." 

---~-- --
85 Milyon 
Postadan Çalın~ 

Pariı 30 ( A.A ) - içi.-• 
84.S aİIJO• Frank ı.ı..aa · 
p..ta ~atam ortada yok 
._.tm. BUBtlll çalı.dıiı yeki_. 
kaybolduğu belli deiildir. P 
ta ..,._ bu parayı ldi1ecelr 
tir. T•hkilır•t den• ecli1or. ........ 

Alman Leh Yakınlığı 
General Göring Lehistan' da Çok 

manalı Avlarda Bulunuyor! 
Paria 30 (H.R) - V arton· 

dan bildiriliyor: 
General Göring'in baur ba

hmduju riyaseti cumlıw avı 
bitmiıtir. Bu avlu Biyaloviç't• 
yapalmıfbr. Generel Göriaı 
timdi de bumsi avlar yapa
caktır. 

V ar90vacla hariciye bakanı 
miralay Bek'ia de BiyaloYiç't• 
Göring ile buluıtuiu siylen
mişti. Halltuki KolODel Bek 

Biyalcmç'e srit•UIİf .... &ehe 
der •rayına giderek 
Göring ile yaptığı 

hakkında reisicumhur mar 
Pilsudaki'ye izahat vcrmiıtir. 

Bununla beraber gHe 

Göriaı'ia Bertiae döaerk 
V aqnadaıa geçeceği Te P 
loa7a deYlet adamJarile • 
den göriiıeii kuvvetle le 
olunmaktadır. 

Bay Eden'in ~Türkiy 
Hakkında Bir Söylevi 

'' Türkiyede 
Garblılık 

Fes Ve Peçe Yerin 
Kaim Olmuştur,, 

Londra 29 ( A.A ) - Bay 
Eden dihı Vavartride saylediji 
aut•kta, ıarkta huıl olan de
iifikliklere temas ederek de
miftir iri: 

Türkiyeyi düflnd&jiinüz za· 
man ıiıcle ne gibi bir fikir ha
.. ı oluyor? Siz belki de Tlrki
yeyi 

tqıyaa bir memleket ola 

tahay,rül edeniniz. Bunl• 
lıepıi dejitmiıtir. Orada 
Wr f .. ve hemen hemen peç 

Wç bir kadm sireaeuiniz. 
th ._tarın yerine ıar 

kaim olmuıtur. Bir laiküa 
rltmİJeıua, ..dece •akiİ t 





Tam Bir Sükunetle, Konak, Konak, Ve Acelesi
Duçe Devlet Reformasını Y apıyo 

Mrikacla biae yapbiulız taTiz· 
lerde lüç de sait elli clanaa• 
.,....... e. blııal edilir .., ........ e--·· iktifa 
~ .... .a.kial 

- Şu ilahi " A ... .,. im· 
... , ... __ ? 

- Pe .._ edİJOIWL 
..... ..u;on.t.ı.. ... ... 

....... olMi ...... ...... .. --... 
calc •ÇllllP o.ç. .., 
..,...... H..- k.- itilir ki 
hal,.. .... lt•kJ•hta •• , ... . ,. ,., ... , ............ -
~ lııir ........ kalak .. . 
~ 1talP.la ~er 

njia olu1dt• ertai slla Maa
&.i denihait ........ 

ltal,ada ~ m 
,_ 1oldv. B, ll•ıohi Hitler 
tiW flrlra arkadatlmıile, G"° 
........ Gllaslt..... eski Al
_,.... ..W.11klr m-
...... onla k .... c1an1uı •• 
pftlk aWplerile çarplflU ••· 
,,.... dejiWir. llwoliai1e 
.......... kadar,almelea 
Wri ôlaria kiti bir .. , ,..,.. 
--.- Mle, Ü apta edilir. 
G.n.li ij1 riaffak 
...... Haydi ... ,.,ltalba 
Aıiaerib •ÇUfUDdaa ço\ tA· 
ret bza••ıfb. 'ffaydi T~ 
ı..llotWikm&tPı ke.dilıi .. ileri,.. ~Pi 
,-.~ ..... 

H .. de O.çe pıdeleri clll
.... ek içİa •aile bile .... mu. 
Fi!l.Jı._ S-:1.- --~! L!l...I.! • L! 

-· ··- 11&1181 ....... ,, ... 

·-- •--~,_ Wr Mterl .. 
-WÇ ;.ım..-
,..... ........ ber ür. 

Birth-le en -
Bottai bir toplaabya riyuet 
idiyoTd.. K clilİIMI ltlr melc
blp ptirirler. ~ itile 18-_., : 

- Aala ....... Ye , •• a.. 
Wta )1 ,ıar, 1* ldb&laa 
........ li:~
...... Ghlij0twl 

Bit dlter~ ._,, 118-
• 

a 
..... --ar Yeniden oda Oldu. a __ I 

Tuvaletlerinden Bir Kac. örnek 

Bayanlar volaah lu•aletleri, 
aabalılık elbiaeleri laabrh1or 
musunuz? Bu resimlere balo· 
mz. Oalan ne .W.r hot bu· 
lacakanız. v.u.rca ~ 
elan ablaa •obt•lar Ja.-q, J•· 
••1 yeniden ortaya aokukm.e•ıa 
yolunu bulclular. şm.li ..-ı. 
tn•tler. 1935 ,w.- çok .......................................... 
edllebi&ıt •• 

rayor. 
aruına rinait- Daua ba,.W. lnajlala 
tir • Filta.kika bay..ıan, kelldi tiplerWe 
wlanlann in • ,.adızlana •icatlanaa , . ..,..,. 
ce cazibesi kalp claldan tu•aletlerda W... 
leri titreten tit- itilirler. Hele ialml&deld 
reJİfİ lcaclmlara 
• çok ya
...... tuYaletler 
den biri ohl•

p... flplae barakauyor. Hele 
claM l'Oplan ba modelae.de 
ılrecejiaiz 1*afif al.lerfe Wr 
kat u... ......... i.. çelıiiei 

Wr W •• ı•· Frw Drake
m. .. d .... tmek içia 
HÇtijİ fU YOlaah tuY.ı.te M• 
...._ lh yer.ele airla de . ., 
lan=ıp- W •--. a.ae· 



Veni Sahife 7 

-·NS!ta iy sa Vaziyeti • h 

..... ~ P:'ia.ta~ .. * .. ~.~--; 

lh cat Mal aı·ımız .. zerine Piyasa Sağlam Görülüyor 
Verişler Durgun Olmakla Beraber Almanyadan Gelen Rapor 

•a•e•+• ±E 

Müsaittir - Zeytinyağı Neden Borsaya Yazdırılmıyor 
lzmir piyasası sağlamlığına mu

hafaza etmekle beraber görü
len fiat yükselişinin şimdilik 

Borsaca neşredilmekte olan 
Yevmi satış bültenlerine n~za
tcn ~on hafta içinde borsada 
Yapılmış ve muamelesi yazdı-
tdnıı.ı ı . . 
\' 'r 0 an ena ClllS1 miktar 
b. • 

4 
fiatları aşaiıdaki şekilde 

ulasa •dilmiıtir: 

Cirısi 
Miktarı Fiah 

Bu çuval eaap enyukarı 
ğday 7065 4.10 5 

119 4,425 4,425 . 
"'-k mala 
lluğday 
Yetlı nıah 

Arpa uşak 47t 4 
rtıalı 

4,25 

llurcak 
Bakla 
Mısırdarı 
l(llnıdarı 
Fasutyc 
Nuhut 
Sısanı 
l(Chdir 
tohunıu 

301 4,50 4,50 
9 s 5 

78 4 4 
107 4,75 4,75 
32 8 8,125 
19 4.75 6.50 

733 11,375 12,125 
ıs 4,25 4.25 

Paıtıuk k· Çc- Kilo 
b •tdcği 107000 3 
il?ır 

:3 

Parrı k le· u Çe-
trderi ı 56000 2 6- 2 Vadeli , .) • 75 

Ra c;uvat 
11,25 ş· takıüzüru 433 9 

ıYa.h .. 
A 14 10,25 10,50 

Zcyt:Pa, ~akla, palamut, afyon 
\te i n. Yagı , çekirdeksiz üzüm 
ter· ı ncır satışları a1ağ1<la göa-

ı cccktir: 

s Arpa 
on bdt .. d ı· . . ret a ıçm c zmır bca-

tıl ve zalıırc borsuına yazdı
kiltrıış olan arpa satış miktari 

osu 4 ·ı da. 1 e 4,25 kurut arasın-
~\lv ~Uhtelif fiatlarla yalnız 471 
~ Uıalc malından ibarettir. 

lJ :Çcn sene ise 265 çuval 
çu~a malı 4,125 - 4,25, 427 
Çu::! Yerli malı 4 - 4,065 150 
tnu bıgara 3,875 kuru,tan 

Qıe~ g·o· - 1 k. İtib . rmuş o up ye l!n 
&rp:rıle 842 çuval muhtelif 

satısı idı" G . . 
sıilt ~Çea senenin bu haftası 
ktt ış arı ise kilosu 1, 7 5 l ,82 
it\ ~ul arasında fiatlarla yerli 
·~~ı 1 

olarak 2170 çuval a:-pa 
it\· 1'nın borsaya tescil ettiril-

'~ olduau · .. , .. ~· · 
193 

., ;rv:u .. mu .; ıur. 

Qı h 4 sen t! :ı inde ilk arpa 

h.a •ulünün piyasaya arzı tari
ınd k en 29 -1- 935 akıamma 
•dar İ · ~= .

1 
tınır borsasına kaydet-

'-'tı rn · 
}' kA '' olan arpanın umumi 

c y ltnu 90,000 çuvala yakındır. 
ik . apılan tahıninlere g-öre 

hsad· k . . ı 1 ınınta a•dahılınde ka-
_a~ Yerli arpa miktarı iyiden 
•Yıyc 1 . azalnıı4 olup Uşak: mal-
&tınd h A. •n ayli mal vardır. 

t tpa ihracatçıları son hafta 

1 
ilrfında canlı mübayaatta bu
Unnı • arnıılardır. Bundan dolayı 
~rpa . 
•d"J pıyasası durgun telakki 

l .. 1 melde beraber Almanyada 
"'"k r ıcaret odasının en son 

:•tteylcdiii raporda AimaJtya-. 
• •rpa piyaautaıa · saiüm ol-

'. 

duğundan, Türkiye arpalarınıo 
arandığından ve fiatlarm cif 
Hambug 60-61 kilo 48 Fransız 
frangı, 6S-66 kilo 49-50 Fran
sız franıı olduiu görülmüştür. 

Bakla 
Baklanın ıon haftaya ait pi

yasa vaziyeti geçen baftakinin 
aynidir. Ve bundan böylede 
ayni şekilde. devam eyliyecelc
tir. Hafta sataıı kilosu 5 ku
ruştan .yalmz 9 çuvaldır. 

Bor.saca yapılan bir hesaba 
göre mevsim iptidasından bu 
tariha kadar muhtelif suret
lerle borsaya kaydettirilen bak
la miktarı 48,581 çuvala baliğ • 
olmuı bulunmak.tadır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsaya 

satış işleri yazdmlmış olan pa
mukların nevi ve mıktar ve 
Hatları aşaiıya çıkarılmışbr. 
Nev'i Balya Fiat 
Prese hazar 1 nci 69 SS-56 

" vadeli 2 " 441 SS--56 
" eski sabt vadeli 25 S~S3 

?'I ekun 535 
Glıçen hafta sabllan ise ber

veçl\\- ati toplanmıştı. 
Prese 1 nci hazır 540 56-60 

" birinci vadeli 50 58-58 
" ikinci hazır 26 52-SS 
Yekun 616 
Geçen senenin bu haftası 

muameleleri aıağıdaki surette 
cereyan etmiıti. 

Prese 1 ci hazır 358 
u 2 ci " 26 

Kaba birinci " 
Yekun 

10 
394 

33 33 
29 29 
33 33 

Pamuk fiatları iki haftadan 
beri tedricen düşmektedir. Spe
külasyon için mübayaatta bu
lunanların fiatları nihayet 60 
kuruşa kadar çıkarmalarının 

netice.si olarak piyasada dur
gunluk husule gelmiş ve o za
man Almanyad.:ın a,ağı yukarı 
56 - 57 kuruşa ol n talepler 
ı1on giinde 52 kuruşa kadar 
düşmü1tür. 

Halbuki piyasanıızd.ı en son 
yapılan s:ıtışl;lrın 54 kuru1tan 
yapıldığı haber alınmışhr. 

Son ve kati tahminlere göre 
38 - 40 bin balya radde.sindeki 

iatihsalatamızdan bugiine kadar 
satılan miktarı 25,0QO balyayı 
tecavuı etmektedir. Bunlardan 
13,000 balya kadarı Almanyaya 
ye 6 - 7 bin balyası da Ja· 
ponyaya sevk ve ihraç edilmiş 
bulunmaktadır. İzmir bor.sasm
dan mevsim başından bugüne 
kadar geçirilmiş oian panıuk 
satışı yekunu 26 bin balyaya 
yakın bir raklcam:ı b~liğ olmuş 
bulunmaktadır. 

Spekülasyoncularm ortadan 
çekilmesi ve fiatJarın yüksel- . 
mit ohnası hasebile ihra.catçı
lana yeni ıiparişlcr a;lmamakta 
olroaat ür:erine düsm~ie ha~-

isyan fiatlarla yerli mensucat 
fabrikaları. mübayaata baıla-

mahsulünün piyasaya geldiii 
tarihten bugüne kadar 278 bin 
583 çuval ve 971 torba ıabf 

Türk .zeytinyağı partilerini .u
bn almıştır: 

Miktarı k. yüz kilosu cif mışlardır. 
Alakadarların ifadesine na

zar&n; fiatlcrin bugünkü vaziye
ti düşkünlükten ziyade fiatlerin 
tabiiliğe dönmesi sayılıyor. Bi
naenaleyh elde kaJan malların 
ıŞbu fiatlerle ihraç ve istihlak ka 
biliycti mevcut bulunduğundan 
pamukların istikbalinden endi
şeyi İcab ettirecek bir hal 

. görülmemektedir. Alman yada . 
Türk ticaret odasının en son 
raporunda; pamuk fiatlerinin 
Türkiyede biraz daha çıkması. 
üzerine alakadar Alman kon.:. 
trol dairesi de 100 kilo baıına 
cif Hamburg veya Brem•n 117 
marka izin vermiitir. İzmir 
pamuiu için İsa ülkemizden 
125 mark istenmektedir. Bu 
itibarla son hafta içinde BÖy

lenıneğe deier işler yapılama
mı4br, dinmektedir. 

Binaenileyh fiatlerin mute
dil bir hadde kadar tenezzülü 
takdirinde Almanyaya yeni 
ihracatta bulunulması imkanları 
mevcuttur. 

• 
Palamut 

Boruya son hafta içinde 
kaydettirilen palamut utışları 
qağıda toplanmııtar: 
Nevi Kental Fiatı 
Tırnak 901 405-425 
Kaba 690 210-235 
Rofo.z 220 200-210 

Geçen hafta aahşları ue ber
veçhi ati ,ekilde icmal edil
mişti: 

Tırnak 8040 
Kaba 14769 

... engin 208 
Rofoz 1841 
Yekun 24858 

350-440 
210-280 
170-210 
180-210 

Geçen hafta yapılan fazla 
muamele neticesi olarak bu 
hafta içinde borsaya gayet az 
miktarcıa ma.l kaydettirilmiş 

ise de fiatlarda şayanı kayt 
bir düşkünlük görülmemiştir. 

Muamelat tabii bir .ıckilde de
vam eylemi~ ve piyasada geçen 
haftaki har.aret görülmemiştir. 

Afyon 
Son hafta içinde borsaya 

afyon .sahşı kaydettirilmemiştir. 
Uzun zamandanberi devam 
eden tlurguoluk eksilmemiştir. 

Son hafta içinde borsada 
4,5 - 4, 75 kuruştan 295 çuval 
naturel ve kilosa 4 - 4,5 kuruş 
ar.asında fiyatluda da 757 çu
val hurda s.:ıtı~ı olmuştur, 

Bazı hurda partileri istisna 
edildiği takdirde incir mevcudu 
kalmamış gibidir. Bu noktadan 
piyasa mevcut olmadığı gibi 
yeni mehsulün idrakine kadar 
da incir piyasası kaparunıJ sa
yılmaktadır. 

Üzüm 
l 9'.J4 s~oesi cekirdeln•7. ihiim ,. .. .. 

kaydedilmiıtir. Fiyatlar 5 ile 
25 kuruı arasındadır. 1933 H

oesi mahsulünden 1934 sene
sinin bu tarihine kadar İH sa
ht yekunu 266,128 çuval Y• 
3093 torbadan ibaret bulun
mut ye fiyatlar 5,625 ile 24,43 
arasında tosbit edilmiıti. Bor
sada son hafta içinde apiıda 
iıaretli üıtim Mbşları olmuıtur: 
NeTİ No. Çuval Fiyab 

s 238 10 -00 11 10 
· 6 98 11 SO 12 7S 

1 54 13 2s· 13 2s 
· 8 188 14 14 2S 

9 s22 14 50 ıs oo 
10 130 17 00 17 00 
11 36 18 00 18 00 

Yekiın. 1266 

Zeytinyağı 
Y apbiunız tahkikat• naza

ran piyuada son hafta içiade 
bayii z•ytiayaiları alınıp sataJ
IDlf olmaaına raim•• ıon haf· 
ta içinde boruya zeytlnyaiı 
kaydettiril.nwniıtir. 

Bundan •n•I el. yuclığımız 
gibi reamea boruya ithal edil
mit bir maddenin borıa hari
cinde alanıb sahlma•ı Y• mua
melenin tie&Nt eıya11nıa ırüa
Jük Ye icabında saatlık fiat 
temevvücat ve temayülitını 

alikadarlara duyurmak Yazife
ıile mükellef bulunan bir ida
reye bildirilmemesi memleketin 
ikhsadiyab ile yakandan ali
kadar bulunanlarca ne derece
ler• kadar muvafık telikki 
edilebileceğini biz yazmıyaca
ğ1Z. 

Ancak ıurasını zikredeceğiz 
ki ; bize• bu kabil har•
kib en hafif tabirile mevzuata. 
nizamlara hürmetsizliktir. 

Hayrete deier ki bu sene 
iktıudi mıntakamızın zeytinya
iı rekoltesi 35 milyon kilo tah
min edildiiine ve yeni mahsu
lün Eylül nihayctlerinde piya
saya arzedilmiş bulunduğuna 

. rağmen son hafta nihayetine 
kadar bonaya kaydettirilmiş 
satışın heyeti umumiyesi he
nuz 1,5 milyon kiloya balii 
olamamıştır. işbu iki rakkam 
karşısında alakadar devair ve 
makamatm esaslı te!}ebbüsata 
girişeceklerini ümit eder ve 
bekleriz. 

Son gelen Almanya Türk ti
caret odası raporundan aynen 
iktibas eylediiimiz malümatı 

aıaiıya dercediyoruz : 

20000 
30000 
10000 

Hamburg 
16 Mark 
61 .. 
72 ,. 

• 

incir 
1934 Senesinde ilk incir 

mahsulünün piyasaya arzı ta
rihinden 29 -1- 935 akşamına 

kadar İzmir ticaret ve u.hire 
boraasına kaydettirilmiş olan 
iacir satışı mikdarı 153,591 
çuvala incir ve 7506 çuvalı hur
da olmak üzere ceman 161097 

çuyala baliğ olmuttur. Bu 
müddet xarfında incir fiatlara 
19-5 hurda fiyatlara ise 3,25-4,5 
kuru~ arastnda bulmuıtur. 

1933 senesi mahsulünden 
olup 1934 senesi 39 kanunisa
niye kadar sablan incir mikta
n ise 169, 163 çuvala bulmuş 

ve bu milıCtann 19418 çuvalı 
hurda olarak kaydettirilmişti. 

Mezkür müdd•t içinde de 
incirler 5 e 19,S, hurdat 3,12 
- S,85 kuruı arasında bul
muıtu. 

Son haftanın fiat meselesine 
ırelince: 

Fiatlar 23-1-935 tarihinde 

apiıdaki tekilde teessüs ctmi~ 
Ye son g"Üne kadar ayni hali 
muhafaza eylemittir. 

f iat 
Na. asgari azami 
6 11,50 12,50 
7 13 13,50 
8 13,7S 14,25 
9 14,50 15,25 

10 15,50 17 
11 17,25 18,25 

ldiaar idaresi son hafta için
de yine piyasaya çıkmış ve 

mUbayaatta da bulunmuştur. 
Borsa lcuyudabna nazaran in
hisar idareıinin mübayaata bat
lama tarihi olan 2-12-934 tari
hinden 29-1-935 aktamına ica
dar satm aldığı üzüm miktarı 
aıağıda e-öıterilmektedir: 
Nevi çuval fi at 
Çekirdeksiı 
muhtelif 7624 6,00-13,50 
Razakı muh. 1278 9,50-11,25 
Siyah .. 1017,5 8,75-11,SO 

Çekirdeksiz üzüm piyasa.sı 

gerek satat miktan gerek fiat 

noktasından ıeçen haftaki 
vaziyeti aynen muhafaza etmit 
olup sahtlara betaetle devam 
odilmit ve 23-1-935 tarihinde 
hiç bir muamele olmamıthr. 
Piyasa durıunluğunun esbabı 

2eçen haftaki yazılarımızda 
yazdıiımıııo aynidir. Vaıiyette 
hiç bir dcğitiklik yoktur. 

" İlk defa olarak doğrudaD 
doiruya Türkiyeden Almanya
ya zeytinyaiı ithali için hazır
lıklara geçildiiini yazmıthk. 

Gerçekten Hamburgda bir 
ithalat evi bu hafta içinde it
halit müsaadenameleri Yaaıta:
ıoanla. tcmia olunan aıa(ıdaki 

Almanyada Berlin Türk ti
caretodasındata gelmiı olan en 
son haftahk raporun çekirdek
siz üzümlerimixe ait luamnu 
ayn .. •tAi•Y• ~eçiriyorut:: 

bir durak yerine vardığı saru
hyor. Hatta fiatlerde bu haha 
sonlarına doiru biraz gerileme
de olduiu bildiriliyor. 

Dikkate değer ki fiatler ra
por haftası içinde geçen hafta 
sonuna kar.şı yeniden yüz kilo 
baıına bir Filorin yahud yüzde 
beş kadar çıkmıtllr. Ancak 
Hamburg ve İzmir tacirleri 
arasında bu hafta fiatler üze
rinden iı yapıldığı işidilm~miı
tir. Çünki Hamburgtaki hazır 

mallar lzmire kar.şı .100 kilo 
baıma bir f ilorin kadar ucuza 
alma bi 1 me ktedir. 

Esasen lzmirdeki fiat yükıe-

liılerinin de bilhassa lngiltero 
ve Belçika gibi ülkelerden ya
pılan raleplerden ileri geldiii 
sanıyor. 

Bununla beraber yalanda 
Almanya tarafından da yeni 

mal 
1 
istenece~i kestiriliyor. 

Bazı müesseseler üzüm fiatle
rinin .Şubat başmdan sonra çı

kacaiım ve üzüm üzerinden 
iyi İfler yapılacağını ummakta
dırlar. 100 kilo başa cif Ham-

burg üzerinden hafta sonunda 
İzmirden aşağıdaki fiatlar fa!a
nilmekte idi . ., 

Fi atlar 100 kilo başınadır: 
İzmir mahsulü Filorin 

Numara 7 22,00 
.. 8 23,00 
.. 9 24,00 
" 10 26,00 
" 11 28,00 

Üzüm fiatlarmın bithassa Al
manya piyasasında bugünkO 
vaziyeti ve 360,000 çuual tah

min edilmiş olan 1934 üzüm 
rekoltesinin bügüne kadar yal
nız İzmir borsasmda 280,000 
çuval mal satalrnış bulunma11 

ve musthlik piyasalardan yakın 
günlerde kuvvetli siparıtler 

alınması ihtimalinin kun·etle 
mevcudiyeti elde kalan stokun 
iyi Hatlarla tamamen :sari -ve 
istihlak edilecezi ümitluini 
takviye etmektedir.' 

Bu noktai nazardan çekir
deksiz üzüm piyasasına sağlam 
nazarile bakılmaktadır. 

• Para Piyasası-, 
30-1-1935 

Mark 

İıtcrlin 

Alı~ 
50 20 

615 
Fr. Frangf 1 8 28 
Dolar 79 45 

~elıa 29 30 
ltalyan lireti 10 70 

lsviçre F ran. 40 70 
Florin 84 85 
Kr .Çekoslov S 20 . 

. ' 

Sattı 
50 70 

618 
8 30 

79 

29 4S 
10 7S 
40 87 
85 10 
5 22 







Sahlle 'IO 

İzmir 81clll Tlcar.et Me.
m urlujundan: 

İzmirde Halkapınarda yünlü 
mensucat sanayii ile iştigal eden 
(İzmir yün mensucat Türk ano
nim şirketi) ne ait 29-1-935 
tarihli sirküler ticaret kanunu 
hükümlerine tevfikan sicilin 
1330 numarasına kayt ve te1-
cil edildiği ilin olunur. 

1 Sirküler 
İzmir Sicili Ticaret Me

murluiu resmi mührü 
F. T enik imzası 

Sirküler 
Efendim, 
Şirketimizin 27112/1934 ta

rihinde tescil edildiğini nazarı 
ittilaınıza arzeylemcklc müba
hiyı z. Şimdiye kadar Halkapı-
narda kendi fabrikasında ic
rayı faaliyet eden Dİ ORYEN
TAL KARPET MANUFAK
ÇÖRERS LİMiTED tarafından 
yapılan sınai faaliyete devam 
maksadile teeaıüs eden şirke
timiz mezkür ıirketin fabrika
aında ayni işle meşıul olacağı 
2ibi duyunat ve matlubabnı da 
deruhte ctmiıtir. 

isimleri zirde muharrer ve 
mukabil sahifede imzaları ko
nulan müessis ve meclisi idare 
azalarından ikisinin tirkctimi
zin unvanı tüccarisi altına 

mevzu müşterek imzaları şir

ketimizi tcahhüt altına koya
caktır. 

Bay Rahmi Arslan meclisi 
idare reisi ve müessis, Mö. Ha
rold F. Giraud meclisi idare 
ikinci reisi Ye müessiı1, Mö. 
Edmund H. Giraud müessis ve 

meclisi idare a'lası, Mö. Pierre 
de Pottu müessis ·ve meclisi 
idare azası, Mö. Achille Ma
guin müessis ve meclisi idare 
azuı, Mö. Charles Molinari 
müessis ve mecJisi idare azası, 
Bay Hüseyin Fevzi Beler mec
lisi idare murahhas azası Ye 

mües~is, Mö. Godfrey Giraud 
meclisi idare murahhas azası 

ve müessis. 
Bundan başka isimleri zirde 

yazılı ve imzaları mukabil sa
hifede konulmuş olan zevattan 
iki şahsın veyahut bunlardan 
birisile yukarıda isimleri geçen 
zevattan birisinin müfterek 
imzaları şirketimizi İzmirde 
ilzam edecektir. 

Mö. D. A. Heap fabrika mü
dürü. 

Mö. Richard Capponi mu
hasebeci. 

Bay Refik lsfendiyaroilu 
vekili umur. 

Selefimiz Şark Halı tirketine 
gösteregelmekte bulunduğunuz 
ıtimadı şirketimiz hakkında da 
izharını rica ve arzı teşekkür 
ederiz. 

İZMİR YÜM MENSUCATI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
Şu suretle imza edeceklerdir: 

Bay Rahmi Arslan: imzası 
Mö. Harold F. Giraud: ., 
Mö. Edmund H. Giraud: ., 
Mö. Pierre de Portu: " 
Mö. Achille Maiuin: " 
Mö. Charles Molinari: " 
Bay Hüseyin Fevzi Beler: " 
Mö. Godfrey Giraud: .. 
Mö. D. A. Heap: " 
Mö. Richard Capponi: " 
Bay Refik İsfendiyaroilu: u 

- 202 - Öz Türkçe kanlıklar 

Mcv'iza - Öğüt Mcv'ud - 1. Adanmış 2. 
Mevki - 1. Budal 2. Söz verilmiş 

Kongu yer 3. Orun 4. Örün Mevzi - 1. Budal 2.Y er 
5. Yer Mevzii mahfuz -1.Berke 

Mevkii müstahkem - 1. yer (mevkii müstahkem man) 
Berk yer 2. Korıran, kurgan 2. Kuytu yer, kale 

Mevki sahibi - 1. O- Mevzu - 1. Düzme (Sa-
runlu 2. Yüzlük hih olmıyan man) 2. Konul-

Mevki sahibi olmak-O- muş 3. Konıru (Sujet, objct 
runmak man.) 4. Tuç 5. Uydurma 

Mevkıf - 1. Duracak (sahih olmıyan nıan) 
yer 2. Durak 3. Durak yir Mevzuu bahs - Konuşu-
4. Durluk 5. Eğlek 6.Konak lan, iÖrüşülen 
7. Uirak Mvzun - 1. Dalan (mü-

Mevkuf - 1. Alıkonmuş ten~sip, zarif man) 2.Düzgün 
2. Bağlanmış (menut man) 3. 3. Ulçülü, ölçülmüş 4. Tartılı 
Durdurulmuş 4.Günsüz(mah- tartılmış 5. Usul 6. Yakışıklı 
pus maı.) 5. Tutulmuş (der- .Mey - 1. Bor 2. Çakır 
deat edilmiş man) 3. içki 

Mevkuf - Çağlığ Meydan - 1. Açıklık, 
Mevla - 1. İdi 2. İğe, açık yer 2. Alan (her türlü 

ike 3. İye açıklık ve boş arsa, hususile 
Mevlid - 1. Doğma, do- orman içindeki açıklık man) 

.ğum 2. Doğulan yer 3. Do. 3. Ara, aralık 4. Baltir (dört 
ium günü yol ağzı man) 5. Düzlük,düz 

Mcvlüt - 1. Çocuk 2. yer 6. Kır 7. Ortalık 8.Scrck 
Doğan 3. Doğmuş 9. Yer ( açık ve düz yer 

Mevrut - Gelmiş man) 
Mevsim - 1. Adak (mu- Meydana gelmek-Töre-

ayyen zaman man) 2. Adar mek, türemek 
3. Cay 4. Çağ Meydana getirmek - 1. 

Mevsu'k - 1. Doğru 2. Töretcmek 2. Yaratmak 
Güvenilir 3. İnanç (Çağa- Meyelan 1. Eğılmc,eyilme 
taycada itimat man) 4.İnanç- 2. llıkma (gönüle temayülü 
lığ 5 İnanılır 6. İsen 7. man) 3. İğilme, / iyilme 4. 
Sa~am Kayma 

Mevsul - 1. Birleşmiş 2. Meyi - (meyil) 1.Akanb 
Erişmiş İrişmiş 3. Kavuşmuş 2. Akım 3. Akış, akma 4. 
4. Ulaşmış 5. Varmış Eğilme, iğilme 5. Eneç (iniş 

Mevsum - 1. Ad alan, man) 6. Engebe, engeme 
adlı, ad verilmiş 2. Adını (Ariza, iniş man) 7. Eniş 8. 
almış, adını takınmıt 3.Atlık İstek 9. Önleme 10. Yalpı 

Mevt-Ölüm Meyilli - 1. Akıntılı, 
Mevta - l. Ôlü, ölmüt akıth 2. A\dam 3. Eiilmif, 

2. Söngii (ait, cenau man) 4. l•işli 5. lstelrli 6. Kav· 

Yenı ••ır 

Izmir Nafia Baş Mühendisli-
• •• f • 

ğinden: -.-...;,,_-,,,_;'"'' .. ~ ~,ı, ... ~~~~.~~.:,-,_, __ . . . 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Menemen - Muradiye yolunun 

0+ 000-17+ 135 inci kilometrolan arasında muhtelif yerlerde 
57 tane köprü ve menfez yapısı. 

2 - Keşif bedeli: 41890 lira 20 kuruş. 
3 - Bu işe ait evraklar. 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia işleri omumi şartnamt:si. 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli silsilei fiat, metraj cetveli. 
F - Proje, grafik. 
lıteyenler bu şartnameleri ve evrakı İzmir - İstanbul - An-

kara nafia b:ış mühendisliklerinden alabilir 1er. 
4 - Eksiltme 27-1-935 tarihinden 17·2-935 Pazar iÜnÜ saat 

11 de İzmir Nafia dairesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3141 lira 77 ku

ruı) muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdalu vesi
kaları haiz olup ıröstcnnesi lazımdır. 

7 - Fenni ve mali ehliyetname ile şimdiye kadar yapmış 

olduğu köprülere dair salahiyettar devairdcn verilmiş vesaik. 
8 - Teklif mektupları yukarıda dördüncü maddede yazılı 

aaattan bir saat evveline kadar İzmir vilayeti Nafia baş mühen
disliğine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
dördüncü maddede yazılı saata kadar ielmiş olması ve dış zar-
fın mührü mum ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gcçikmeler kabul edilmez. 279 (140) 

U JPAJDMU 
Umumi Nu. 946 Hususi Nu. 1/6 hasına uygun olduğunu tasdik 

İşbu sirküler nüshasının da- ederim. 1935 senesi kanunusa-

iremizce tasdikli 1711/935 ta· ni ayının yirmi dokuzuncu salı 
rih ve 544 Nu. lu aslına ve günü. 
dairemiz 8 inci vesaik dosya-
sının 17 numarasında saklı 
olup İstanbul altıncı noterliğin 
den tasdikli 14-1-935 tarih ve 
486 Nu. lı ayni sirküler nüs-

Öz Türkçe karşılıklar 

kımsı Tüke 

İzmir Üçüncü Noteri 
H. Tahsin resmi mührü 

Na. 
A. Rauf imzası 

325 (142) 

203 -

Meyletmek - 1. Ağda- Mezak - 1. Damak 2. 
mak 2. Ağdırmak 3.Akın- Geniz 3. Tatma, tat alma 
mak 4. Akmak 5.Eğilmek 6. Mezar taşı - 1. Balbal 
Gönül akmak 7. Kayışmak 2. Baştaşı 3. Smtaş 
8. Savulmak 9. Yeltenmek .~ezaristan - 1. Ölülük 
(Arzu gıpta etmek man) 2. Olütlük 3. Sanlağ 4.Sinle 

M:ylettirmck - 1. Ağ- 5. Sinlik 
dırmak 2. Eğmek 3. Kayış- Mezbaha - Kanara 

t k Mezbele - 1. Çöplük 2. 
ırma 

Meymcne- Sağ kol Piyin, piyinlik 3. Süprüntü-
. K lük 5. T crslik 

Meymenet - 1. ut,kut- M b h 1 
luluk 2. Mut, muth.t\uk 3. ez u - · Boğazlan-

mış 2. Kesilmiş 
Olcay 4. Sun (Oyunda uğur Mezbuhane hareket-Dev-
ş21ıs man) 5. Uğur 6. Yun şınme 

Meysere- Sol kol Mezbur - 1. Adıanılmış 
Meyus - 1. B:!zgin 2. adı ieçmiş 2. Yukarıda ya

Bıkkın 3. Osan 4. Sağım 5. zılmış 
Umutsuz Meze (Etmek) - 1. Ka-

Meyus olmak - 1. Bez- nıtırmak 2. Katmak 
mek 2. Bıkmak, ! bıkmak Mezellet - 1. Alçalma 
usanmak, bıkkın~ık 2etirmek 2. Alçaklık 3. Alçalış 4. 
3. Kunukmak 4.Umusanmak Aşağılık 
5. Umudunu kesmek, umut- Mezemet - 1. Kınama 
suzluğa düşmek 6. Usanmak 2. Yerme 
usanç getirmek 7. Yerinmek Mezhep - l. Çıiır 2. 

Meyusiyet - 1. Bezgin- Gidiş 3. Sürek 4, Yol 5.Yo
Jik 2. Bıkkınlık 3. Usanç 4. lak (Usul, itiyat, dogme man.) 
Umutsuzluk Meziyet - 1. Artukluk 

Meyus etmek - 1. Bez- 2. Artam 5. Erdem 4. Üı
dirmek 2. Bıkbrmak 3.Usan- tünlük 
dırmak 4. Y erirdirmek Mezkur - 1. Adı anılan 

Meyva - 1. Eşelek 2. 2. Adı geçen 3. Adı geçmiş 
Tusu (Menfaat, semere man) 4. Anılan 5. Yukarıda a•-
3. Tüş (mükafat, semere, çen. 
menfaat man) 4. Yemiş Mezleka - 1. Ayak ko-

Meyva bahçesi - 1. Bağ yacak yer 2. Bataklık 3. 
2. Borluk (üzüm baiı man) Kaygan 4. Kaypak 5. Kny-
3. Y emitlik panacak yer 6. Sürçek ~ 

Mevvasız - Yemişsiz Mezmum :_ 1. Kötü 2. 
Meyyit - 1. Ölü, ölmüı Yirdik 

2. Ölük ' Mezraa - 1. Ekemek 2. 
Mezar - l. Kara onan, Ekerie 3. Ekinlik 4. Tank

kara örün 2. Kom 3. Sin 4. lık 5. Tarla 

' . M. SIRRI 

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

i Z Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemekllk 

Yajilarmr Her Zaman Mağazamızda bufablUrslnlz 

KIS GEI~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon!?uldak 

Sobalar için en dayanıklı \'e en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir i in : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Kanzuk şurubu 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattir. Her eczanede bulunur. 

Jn~aatınız için atidekiilıtiyrıc;lannızı pek 
temın etmek ıı;terı;eniz Halım a~a 

ucuz f iy.ıtJarla 

çar~ısınua 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRİDA miiracaat e<lıııız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net 1 çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden liiı1hala1 ve bunlar/il 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n teferruat; vesaire .•. 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn M•rkalar 

En Müsait Şeraitle 
Mağazamızda Satıhr h 3 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

2-2-935 tarihinden 30-6-935 
tarihine kadar muteber olmak 

ll~ere Karapınardan Sekuia 

tam vağon dolusu olmak ~r· 

tile nekf ,·dilecek pirinanın be' 

her tonundan 225 kuruı ve 61" 
beyliden Selçuğa da 205 kor"f 
ücreti naldive almac.alutır. 





Frc:telli Sperco 
Acentesi 

nov ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

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

CAMiDES vapuru 8 Şubat
ta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, Var
na ve Köstece limanları için 
yük ah~caktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

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

FROST vapuru 12 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copcn
hagen, Dantzig, Goynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Hedrun vapuru 28 Şubatta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hagne, Dantzig, Gdynia, Co
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM RutJMAİN 

Garbi Akdeniz için her on 
beş günde bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 Şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta, Bar
selon, Marsilya ve Cenevaya 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta 12 martta gelip 13 
martta Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket fariblerinde ı 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERINDJE vapuru 3 şubatta 

bekleniyor. 6 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 
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 Şu 

batta bekleniyor. Livcrpul 
ve Anvcrsten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHUJ...DT 
HANSBURG v~puru 23 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Am:erstcn yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMİNİSTER vapuru 18 şu

bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 10 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 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsHat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arlrnsında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Fabrikası· lstanbu!, A>:vnnsaraı: 
• Vapur ıskelesı caddesı 

a 

lzmirde Satış y erlerı·. Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 '40) 

Oliver Ve Şüh 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kiinnnda Hull Londı·a ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamnnda Londra 
ve HulJ irin yük aiact?ktır 

ALGERIAN vapu. u 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseadnn gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni Zi!manda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAR STEAf.J NA-

ViGATİON Co. LTD. 
ED JUTART vDpuru 5 .rubaaa 

beklenmekte olup Lor.dm için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEVA NTE L!NİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hnmburg, Brewen v" 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE 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. . 

J]k hareketler: 
30111935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
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 Cende!i 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

ezacı baş 

Fer4P uvvetŞu 
Umumi zafiyc~, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, Iştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Ara y111ız 

Fer· 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

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

Bazan Bir Hayat l(urtarır 

~:;~ S. Ferit Şifa Eczanes· 

iÇi GAZLI 

Lar .. ha·a,ı Tem!n Eder 
meh et e fik 

Elei<trik, Telef on 
PEŞTEt\1AIJCH ... AR 

I\1,.Jzenıesi l)eposu 
77 - 79 'Tel. 3332 

ı(Jıts:;;'~~ 

1 
ı 

Diş Tabibi 
met Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci lleyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 
15-15(52) 

·ç~n Dai ı1a Te 
Çünkii 

Evvelki gün soğuk aln11ştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri aya,i{a kalktı 

GRiPiN 

Bütün ağn, 

sızı ve san
cıları dindirir 

G iPiN 

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

TELEF N: 3 2 

41 

c 
• o 

1 iV r? 

GRİ i'N 
• 
l 

tecrübe ed· 

GöZLüK 
Gözlük cins ve ç~şitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Aka 

Hilil Eczanesi 
Doptan Ve Perakende 


