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Mamulatı Sandal-
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 
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arşısmda, sorumun Cenev- '\O B • A k T 
;,~~kılrnı;:~:~i=:ı~!?•Rom:d:~ ..., ın s er ahşit Etmişler •• 
gelen duyumlara bakılırsa Mus
:ı°lini sık sık başgösteren sa!
~rı~la~ı bir onur işi yaparnk 
d e~eşıstana. y~klenmek isteğin-

e dır.Bir lfo.; ltalyan fırkasının 
j.ava~ durumuna konması,Soma
ır.e <:sker gönderilmesi de bunu 
~?steriyor. Bütün bunlar sadece 
ır korkutm3 düşünümü sayıla-
:~· Zira Habeşliler gürül~üye va u; bırakan adamlar değildir. 
l Uruşnıa aranında pek gözlüdür
t:r: ~öyle o:unca süel bir gös-

tışın bir savac: başlancrıcı oI-
ın '( :;, 
basından kOi"kulur. Londra Ha-
P.ş elçisinin sözleri de İtalyaB\ süeJ anıklığını (hazırlığını) 

d ~ eşistanın korkusuz karşıla-
ıgına belgedir. HabeşEler 

candışınanlarımn özvarlıldarına 
göz !..oy ' ·<runu bilirler. Öko
b0kik, si~asal ve istratejik 
b • ırndan büyük değeri olan 
\' tı koskoca ülkeyi, italyamn 
b~sali yapmak dileği eski 
a ır dilektir. İtalyanlar bu 
tı fllaçlarına yol açmak ıçın, 
rtıc vakit bir deneme yap
d ışlarsa yalçın kayalar gibi 
l ayanan bir ulusla karşılaşmış
~r, güçlerinin eridiğini, projele-

ltınin suya düştüğünü görümş-
erd· · d ır. Şimdi"' ltalyan ordusunun 
F ata 2üçlü olduğu söylenebilir. 
I a. at tarihin şaşmıyan ders· 
Sel~ vardır. Yabancı ülkelere 
t" ıranlar bunları göz önünde 
b:t~alıdırlar. İtalya - Ha-
l Şıstan arasında bir savaş 

0 
.. Ursa, işkillenemez ki, bu vargısı 

ııur . l t grız etle dolu bir savaş olacak 

8

1t·crnperyalizmin günden güne 
arsıJacağı, kolonizasyon kafası-
nı~ Yeni bozgunluklara uğraya
kagı devrimler yakındır. Büyük 
?1.0 nileri olan ülkelerden han

gısı ellerindeki kolonilerin daha 
}"' 1 duı kerce yıl boyundurukları a]tın-
t a a)acağmı umabilir. Ulusla
'l.ıtı ~öıleri açıldıkça kölelik 
tıencırleri birer birer kmlacak-
1/ı;. v~ _bu bir çorap söküğü 
1 ı ı bırbirini kovalıyacaktır. 
talyanın T rablus - Somali - E
b~Ytre - Habeşistanı kocaklıyan 
ırAfrika imparatorluğu kur-

ttıak rüyası, yarını ol -
!1.~Yan rüyalardan biridir . 
ou qk f Yu savaştan sonra A -
tikayı paylaşan ulusların Italyai: da arsl~n ~ayı ayırmar un~~
rn·klarını ı!erı süren faşıst re11-

ı daha bir kez başının yaz
~ısını denemek istiyebilir. Bun
i an önceki Valonal vuruşunda 
.talyanlar 80 - 100 kilometre 
~~ri sokulmuşlardı. Buğünse 
tıtreye ve Somalı kıyıla-

~na . dayanarak Tigre ka
E ~r ılerlemek istiyorlarmış ... 

ger. ~u duyum gerçekse İtalta ıçın Afrika "macerası,, 
aşlamış demektir. Bununla 

beraber İtal_yanın ökonomik Ye 
Para durumu sürekli bir savaşa 

.M us:suli" i 

lfolıetJ oı·dwrnıur kmıurnda 
1dc;ı n8ilzmfrforimlcn biri 

İsstanbul, 13 (Hususi) -Lon
dradan gelen haberler İtalya 
Habeşistan at'asın<la münase
batın kompasmdan endişe edil
diğini bildiriyor. 

Gazeteler, Habeş ordusunun 
savaş hazırlığı yaptığım, Japon 
zabitlerin ordunun tekni'ıe kol
larını tcnsika çalıştığını yazı
yorlar. Habeşistanın silah mev-
cudu çeşitli olmak üzere 500 
bine yakındır. Mevcut on bir 
tayyrreden altısı hediye olarak 
verilmiş tayyareler olub askeri 

Her Mayer acllı bir Alman, 
Babitçef adlı bit Rus çalışmak
tadır. Diğerleri yerlidirler. Tay
yare mektebinde dört yerli pi
lot çalışıyor. 
Ne Kadar Asker Tahslt • 

Edilmiş 

İstanbul, 13 (Hususi) - Ha
beşistanın Eritre smırına 50 
bin asker yığdığı, İtalyanların 
buradaki kuvvetlerinin ise beş 
bini geçmediği Romadan bildi
rıliyor. Maamafih İtalyan kuv
vetleri bir çok tanklar ve tay
yare filolara ile takviye edil
mış bulunmaktadırlar. Aym 

- ,c..·oıw 4 üııcii /-.'alıifede 

kıymetleri fazla değildir. Ha
beş hava filosunda eski Fransız 
pilotlarından B. Corriger ile 

-~--~==================~ 

Bir H~va F el&keti Daha 
Makon Balonu Patladı On Sekiz 
Zabit Seksen üç Asker Kurtarıldı 

Sanfransisko, 13 ( A.A) - J üzerinde yüzmektedir. Macon 
Bahriye nezaretine ait olup balonu 1933 senesinde Nisan 
yaptığı manevralardan avdet et- aymda Nevjerscy sahillerinde 
mekte olan Macon ismindeki batmış olan Akron balonunun 
kahiliscvk balonu Sanfransısko- bir etidir. 
dan 160 kilometre mesafede anfransisko 13 (A.A) - A-
denize inmek mecburiyetinde merikan deniz kuvvetleri baş-
bu]unduğunu telsizle bildirmiş- kumandanlığı Makon kabil sevk 
tir. Harp gemilerinden alınan balonunun tafsilatı elan meçhul 
haberlere göre, balonda bulu- bulunan bir kaza neticesinde 
nan 18 zabitle 83 asker kurta- batmış olduğunu haber ver~ 
rılmışhr. Balon henüz suların mektedir. Mürettebattan iki 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dayanıkb değildir. Afrikada bir ayıran bir siyasa gütmeyi kanlı 
savaş yıllarca süren, yıpratıcı bir savaştan elverişli bulacak, 
bir savaş olabilir. ltalya bu çtl- Adiaa Ababa ile bugünkü an-
gmhğı yapacak mıdır? Buna Jqmazhğını pamukiplijile bai-
evet denemez. Belki de Habe- lıyacakbr. 
şistanı " nüfuz " parçalarına •••ke1. :&i.l.•bı 

kişi kayıpbr. 81 Kişi harb ge
mileri tarafından toplanmıştır. 
İçlerinden hiçbiri ehemmiyetli 
surette yaralanmış değildir. 

Vaıington 13 (A.A) - 1933 
Nisanında Akron kabilisevk 
balonu faciasından tek ha,ına 
kurtulmuş bulunan Makonun 
süvarisi Viley raporunu ~ahri
yc nezaretine vermiştir. Diyor· 
ki : 

Makon, kıç tarafında vuku-
bulan bir infilaki müteakıp 
yan yattı ve süratle yüksel
meğe başladı. Lakin sefine
llİn arkası parçalanmışbr. 

Bunun üzerine sefineyi PiDt 
Sonu 4 ü•c• $Qflfoda 

Londra, 13 (A.A) - Fransız
İngiliz teklifinin Belçika tara
fmdan tasvibi pek büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Berlinden gelen 
haberler Perşembe 
günü için beklenen 
Alman cevabı hak
kında hülasa olarak 
malumat vermekle 
beraber eyi malu
mat alan mahfilJer 
bu tefsirden imtina 

. etmektedirler. Bu 
mehafi1egöre Fran
sız - İngiliz teklifi
nin bazı kısımları-

nın ayrıca müzake
resi imkan dahilin

Berlin 13 ( A.A ) - Havas 
muhabirindan Sar'ın Almanlnv., 
rücuu mezkur makamlara. en
dişe veren bir takım ökonomik 

de o!malda bera-lJa.11 /lledr li<'ı·/iıı l·ra11.-.;1:: .w·/irill' l>orır~1!yor 

her bu tekliflerin heyeti umu- meseleler uyandırmıştır. Alman 
miyesi bir kül teşkil etmek- ökonomik mahafiline hitab 
tcdir. Bu itibarla bazılarının eden bir beyannamede Alman 
kabulü ile diğer bazılarının ökonomi odası bakam B.Evalt 
reddi mevzuu bahsolmaz. - ....... oıw ~ llıci .~alıi{eıll -

Antalyada Kafesler Ve 
Çarşaflar Yasak Edildi 

lneboluda Grip Salgını Var 
Tekirdağına Kar Yağıyor 

' 
Antalya, 13 (A.A) - Anlal

ya belediye mecliıi Nisan niha
yetine kadar sonu alınmak üzere 
peçe ve çarşafın kaldırılmasını 
ve Şubat sonuna kadar da ka
feslerin kaldırılmasını karara 
başlamıştır. 

İneboİu, 13 (A.A) - Bur11da 
grib salgın bir halde devam 
ediyor. Bu yüzden mektebler 
kapatılmıştır. 

T ekirdağı, 13 (A.A) - iki 
gündenberi kar yağmaktadır. 
Havalar soğumuştur. 

İncelik 

- Doinıeu Tramvayda Yeya Otobüste ayakta kadın göremem. 
- Şu halde kalk da yerini ver. 
- Ne diye kalkayım? Görmemek i~in ga2ete okW11111 biter •. 
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Kafası ve dfitilncesi geniş 

olmıyan Astorre çatacak başka 
kelime bulamadığından yine 
iÖvalyeye seslendi ve biraz iler
ledi, 

- Y eteğinizi tamir için size 
bir terzi adresi adresi verece
ğim. Hey, Mösyö! Size bir iyi
lik yapmak isterim. Çünkü du
ruşunuz Hoşuma gidiyor. 

Bunun üzerine ,övalye der
hal ayaga kalk.b: 

- Ne gibi iyHikt:e buluna
caksınız Mösyö? 

Yokso teınindenberi yaptı
ğınız hokkabazlıklardan biraz 
da bana mı ayıracaksınız? Laf 
atmakta maşallah eşiniz yok? 

Astorre karşılıkh bu alaydan 
bir şey anlamadı, şöyle cevap 
verdi: 

- Hayir, size bir şey ver
miyeceğim. Lakin bizim hizmet 
çilerin eski elbiseleri pek çok
tur. Konağa gelirseniz size bir 
kat elbise hediye etmelerini 
söyliyeceğim. Zira sırtınızdaki
ler çok yıpranmış. 

- Mösyö hu sözlerinizle 
yeleğimi süs1iyeo yamalara 
işaret etmek istiyorsuııuz?. 

- Nasıl da bildiniz!. 
- Öyle ile dinleyiniz. Ya-

nalı yelek şimdi modadır bu 
yeni modayı ~İtalyada da ben 
yaratmak iıtiyorum. Sırtımz
dakininde bu modaya uyması 

• için yeleaimde ne kadar yama 
varşa yeleiinizde o kadu de
lik açmak istiyorum. Onu delik 
deşik yapacaiım. 

- Hayret. Bu yarıklan ne 
il..., açacakı•nız? 

- İşte bununla!. 
Şövalye hemen kılıcını çekti. 

Sinyor Astorre de atından yere 
atladı ve kıJıncına sanldı. 

- Mösyö bana Baron As
torre derler. Asil bir ailedenim. 
Romada herkes tarafından ta
nınırmı. İtalyadada ünüm vu. 

- Mösyö hisarlarının dibin
de dünyaya gclmi4 olduğum 
meşhur ( Bastil ) kalesinden 
(Luvr) e vanncıya kadar bana 
da ( uzun kıhnçlı) şövalye der
ler. Anlaşıldı mı? Nasılbu uzun 
kJınç işinize gelir mi ? 

Büyük bir kabadayılıkla mey· 
dan okuyan sözleri işiten Se
zar bir Fransız diye hayretini 
açtğa vurdu. 

Astorre ise şöyle karşılık 

..erdi: 
- Uzun loJınçh öyle mi? 

Daha. iyi yaL Bir vuruşta hem 
kılıncımzı ikiye böler, hem 
göğsünüzü delerim. 

Bunun iizerine iki düşman 
karşılaştılar. Kılınçlar oynama

ğa şakırh)ar duyıı!ma2'a baf
ladı. 

Şovalye hem kılıncım kul
fanıyor hem de konuşuyordu: 

- Mösyö Baron Astorre! 
Sizin kuvvetli bir gözünüz var. 
yeleğimde kaç yama olduğunu 
sayı ruz.. 

- U ınn kılmçh Şövalye! 
Ben ya!nız üç yama görüyo-
rum. 

Bu konuşmalar a.rasıııda kı
'ınçlar daima oymyor savaı 
yapanlar birbirinin üzerine 1al
dırıyorlard1. 

Genç F ranıız cevap verdi: 

- Hayır yanılıyorsunuz, Ba
ron. Yeleğim.de tam altı yama 
var. Sizin de altı yama hakki
nızdır. İşte biri!. 

Siynor Astorre acı bir sada 
çıkararak geri sıçradı. Şöval
yenin kılmcı göğsünün ortasın
da bir· yara açmışb. 

Buradan sızan kanlar boz 
renkteki yeleğinin üzerinde 
kızıl bir leke yapmışb. 

Bu korkunç manzarayı sey
redenler hayretle . birbirlerine 
baktılar. 

Yalnız Borjiya bağırdı : 
- Astorre ! kendini kolla!, 
Yarah Sinyor cevab verdi: 
- Şimdi yere sereceğim. 

Eğer sözümü yerine getiremez
sem yuf bana !. 

Dev gibi adam kıhcını kal
dırdı. Bir defa daha saldırdı. 

Ragastan kahkaha ile i'üle
rek : 

- Al bir yama daha dedi. 
Sonra da birbirini takiben 

kadife beylik üzerinde üç kan 
le.kesi daha beJirdL Y araJı Sin
yor yrtıcı hayvan ğibi bağın
yor, sıçrıyor, Şövalyenin etra
fında dolaşıyordu Ragastan ise 
hiç yerinden krmddamıyor yal
nız söyleniyordu : 

- Beş yama oldu. Altıncı
ımdan kendinizi sakınınız. 

Dişlerini ~cırdatan Astorre 
cevab vermeden şimdiye kadar 
en sona sakladığı mahirane 
hamlesini de yapb. Bu sıHda 
Sinyor acı bir sada daha çıka
rıb kılıcı elinden attı ve yere 
düştü. 

Ragastaıı kılıncı ile sinyorun 
sağ ke>lunu da delmiş, kana 
boyamıştı. Guya hiç bir şey 
olmamış gibi şöYalye "Altıncı 

yamayı da aldınız .. Sinyor,, ka
fasını seyircilere çevirdi ve 
ili.va etti: 

- Mösyöler! içidiıde her kim 
benim yama modasına heves 
ediyorsa erkekler alanına bu
yursu! 

Meydan okuyan şövalyenin 

karııııına dağru üç sinyor da
ha atıldı: 

Öldürüp parça parça edece
ğiz diye haykırdılar. 

Bu sıra Sezar Borjiyanın şu 
emri duyuldu: 

- Hey duran!. İlişmeyin!.. 
Sezarın dünyada biricik tap

tıiı fey kuvvet ve dövüşmede 
meharet idi. Şövalyenin döğiif 
meharetine hayran kalmışb. 

Sinyorlar yaralı arkadaşları

nın etrafını sararken Sezar da 
ş.övalyeye doğru ilerledi ve 
sordu: 

- Mösyö, adınız ne? 
- Şövalye Dö Rag-astan Mon-

senyor! 
Bor jiya titredi: 
- Bana niçin monsenyor eli

yorsunuz? 
- Kim olduj'unuzu biliyorum 

da ondan .. 
- Demek beni tan1yorsunuz? 
- Evet.. Tanıyorum. Tanı-

masam bile maiyyetini~ bana 
savaş seven büyük bir adam 
olduğunuzu anlatmağa yeter. 

- Allah Allah .. Bu Fransız 
lulınç kuUaninakta usta olduğu 
kadar söylemekte de kuvvetli .. 

- S111fu var -

lkozlar Kongresinde 
Sovyet Rusyanın 

Ve T eral<kileri 
Ziraat 
lyzah 

Vaziyeti 
Edildi 

---------•r---------
Moskova, 13 (A.A) - Kol- çen kongredenheri kolko:dara Kolkoz ailesinin kendisine 

kozlann kongresinde İakovlef 110 bin traktör, 14f607kamyon mahsus olmak üzere bir eri 

Sovyet Rusyanın zirai vaziye- otomobil13202harman makinesi bir şebze bahçesi bir ineği 
tini ve bu sahada elde edilen 4291.560 ton tohumluk ve 3 danası 1 S koyun vekeçisiiki 
mühim terakkilerden sonra 467 Milyon ruhlelikte uzun domuz ve istediii kadarda kü-
kolkoz nizamnamesinde yapıl- vadeli krediler açmıştır. KoJ- mes hayvanları olacaktır.Sovyet 
masına lüzum görülen tadilatı kozların bu borcundan yan- alcyhtan hareketlerinden dola-
anlatmışbr. Bu izahata göre, sı • da affedilmiştir. Kolkez yı evvelce nefedilmif olan eski 
1933 te 9 kental buğday, iki nizamnamelerinde yapdması kolkozlar ve onlann aileleri ef-
kental patates ve yarım kental düşünülen tadilata nazaran radı o zamandanberi namuski-
sebze olan kolkozlu bir aile şim- bugün devlete aid olan ve rana çalışbklan ve Sovyet reji~ · 
di 11 kental buğday> 8 kental Kolkozlar tarafından işle- mini tetbirlerinc muzaheret 
patates ve iki bucak kental tilen bütün topraklar Kolkoz- ettikleri takdirde tekrar kol-
sebze almaktadır. Ziraat mah- ların malı olacaktır. An- kozlara alınabileceklerdir. Kol· 
sullerinin bu derece artması cak bu topraklar sablmıyacağı kozlara dahil bulunanların kül-
sayesindedir ki vesika usulünü gibi icara da vf\rilemiyecektir. tür seviyesi haha ziyade yük-
kaldırmak imkam hasıl olmuş· Bütün hayvanlar ve ziraat ma- seltilmek için buralarda icap 
tur. Devlet kolkozlara işlerinde kineleri ve saireler de yine eden bütün müesseseler bulu-
çok yardımda bulunmuştur. Ge- Kolkozlann malı olacaktir. Her nacaktır. 

Seferberliğin 
Habeş 

Sebebi 

50 
- Başferatı birinci suflited~ -

duyumlara bakılırsa , italyanJa
rm hazıılıkları Habeşlileri kor
kutmak içindir. Seferber edi
len iki fırka henüz Somaliye 
gönderilmemiştir. İtalyanın pa
rasızlıktan ötürü büyük hare· 
kete geçecek halde olmadığı 
zannediliyor. 

Ne istediler? 
Paris: 13 (H.R) - İtalyanın 

Adis Ahabadaki sefiri son te
cavüz hadisesi şifahi bir nota 
ile ve ıiddetle protesto etmiş
tir. İtalya Somali sımrmdaki 
Habef tahşidah hakkında iza-
hat ve bu bareketin dur 
masını istemiştir. Vaziyet 
pek tehlikeli olmakta devam 
ediyor. 

Müzakereler Devam 
Ediyor 

LONDRA, 13 (A.A) - Roy
ter Ajansının Londradaki İtal· 
yan sefaretinden haber aldı
ğına j'Öre, Habeşistana hiç bir 
oltimatom verilmemiştir. Doğ
rudan doğruya olan müzake· 
reJer devam etmektedir. 
Tedafüi Mahiyette lmlf 
Roına, 13 (A.A) - Royter 

Ajansı muhabirinden: 
Resmen beyan olunduğuna 

göre, Adisababa' da devam edil-
mekte olan rnilıakerelerde 
ehemmiyetli hiç bir İnkişaf ıö-
rülmeıniıtir. İtrlyan metaılibinin 
sarih mahiyetine dair çıkan 
haberler •sılsııdır. İki fırkanın 
seferber edilmesi keyfiyetinin 
tedafüi bir tedbirden ihuet 
olduğu bir defa daha teyid 
edilmektedir. 

Btr Habq Tebllğl 
Adisababa 13 fA.A) - Roy-

ter Ajansı muhabirinden : 
Hudud hadiselerine dair n~

roJunan resmi bir tebliğde 
Gerlogubir Habeş garnizonunun 
hiçbir taarruzda bulunmamış 

olduğu bildiriliyor. Bu garnizon 

binaenaleyh 2 Şubatta Afdub 

da ltalyan kıtaatım kuşatmak 

teşebbüsünde asla bulunmamış
hr. 

25 Tarihinde Gerlogubi civa
vanndaki hadiselerden yana da 

Habeş tebliği şu malumatı ve
riyor! 

Yalnız tüfekle müsellih 25 
kişiJik bir Habeş devriye kolu 
mitralyözlerle mücehhez İtal
yan kıtaatımn taarruzuna uğ-: 
ramıştır. İmparatorun evelce 
vermiş olduğu emre tamamen 
riayet olunmuş ve herhangi bir 
devriye kolunun ıramizoo ka
rargahından üç kilometre öteye 
gitmeme.si emredilmiftir. 

Uluslar Kurumuna 
Ba91Yuracaklar 

Roma, 13 (A.A) - Habeşis
tan maslahatgiizan 8. Afvork 
Royter Ajansı muhabirine de
miştir ki: 

İtalya. ile Habeşistan arasın
da bir harp çıkacağına şahsen 
ihtimal vermiyorum. Bu mesele
nin muslihane bir tarzda halli 
mümkün olmalıdır. Mamafih B. 
Afvork hükumetinin bilcümle 
aykırı metalibi reddetmek az.
minde hıılundu.ğuuu da s.öyle.
dilden sonra şu suretle sözüne 
devam etmittir: 

Naziyet şudur: Eğer ltaıyan 
UaJual Yak' asından ötürü biz
den tazminat istemekte ısrar 

edecek olurlarsa ki {tarafımu:-

dan sebebiyet verilmiyen bu 
vak'a esnasında bir çok Habeş 
telef olmuştur) ve eğer İtalya 

hükumeti Ualual' a kadar olan 
arazinin kendi malı bulundu· 
ğuna iddia ederse bizim ba 
esaslar üzerinde uzlaşmamıza 

imkan olmıyacakbr. Ve o za

man tekrar uluslar kurumuna 
müracaat edeceğiz. 

Tazminat i2tedller 
Fakat ••• 

Londra, 13 (A.A) - Musıo
lini tararından Habeıista.na 
4 maddelik kati bir talepnam• 
verilınit olduğuna dair çıkan 
haberleri İtalya büyük elçiliği 
katiyen tekzip etmektedir. Bu 
şayialar geçen flkkinunda Ua

lual hadiselerini müteakip .ser
dedilen mctalibin mübalağalı 

akislerinden başka bir şey de· 
gildir. 

İtalyanın kendi bayrağının 
başaçık selamlanmasını istedi
ğine dair olan şayiaya gelince, 
esasen bütün Habeş: askeri 
ve kabile halkı baş açık gezer 
deniliyor. İtalyan tebaası yer
lilerden 5 neferin hayabna mal 
olan son hadiselerden ötürü 
şüphesiz tazminat istenildi· 
ğine dair olan haberin sıhhah 
teyid edilmektedir. 

Roma, 12 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

İtalya Habc,ista.ndan bir taz
minat ve İtalya bayrağma ta
zim resmi yapması talebinde 
bulunmuştur. Hiçbir ültimatom 
göoderihneıniş olmasınıt rağmen 
Adisababa hükumeti nezdinde 
şiddetli protestolarda bulun
muı oldup mubakkakbr. 

•• •uDat 1935 

Amerikanın 
Yeni Deniz 
Programı 

Vaşington, 13 (A.A) -Hüku
met deniz proğramınm tahak
kukuna sarfedilecek 38 milyon 
98 hin dolarhk tahsisatı kabul 
etmiştir. Bunun 15 milyonu Ha~ 
vay adalarında F carlharburdaki 
iissiibahrinin takviyesınc harca
nacaktır. Bu tahsisat 1936 büt 
çesinde bayındırlık bütçesi için 
konmuş olan 300 milyondan 
ahnacaktır. Bearlharburda ce
sim ve sahih bir havuzun in
şası için on milyon, Panma ka
nalt havzasında yapdaeak tev
ziat için 2 milyon ve harp gc· 
milerinin techızah için 6milyon 
110 dolar tahsis edilecektir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Hava Felaketi 
- Başlaıaf ı 1 ncı ~alıile<ie -

açıklarında kruvazörlerin ya
nında denize indirmeğe ça.lış
tımsada demzin yüzünü ancak 
pek yakma gelince görebildim. 
Suya temas eder etmez sefine 
ikiye bölündü. Mürettebat ka
uçuk sandallara hindiler ve 
nihayet Makon batb. 

Bay Viley ilaveten mürette
babn intizamı pek güzel mu· 
hafa:ı.a ettikerini ve tahliaiye 
kemerlerini tak.mağa vakıt bul
duklarını söyliyor. Yağmur~ 
rağmen deniz sakindi. Ve ç.ok 
muntazam ccryan eden kur
tarma işini kolaylaştırmıştır. 

Kaybolan iki şahıstan biri td
siz.ci öteki de metredoteldir. 

Güneş 
Ü zerinde Tetkikler 
Postdan: 12 (A.A) - Ulus

lar a.rası şuaat neşri komisyo 
nu tarafından güneş üzerinde 
tetkikat yapmak ve güneş ta
rafından yer yüzüne neşredilen 
şuaatın enerji miktarını tahmin 
etmek için yapılan komite bu
gün ve yaran burada Alman 
profesörü Sucrengin riyaseti al
tında toplanacakhr. 

Komıte İsveçli Angstrom, 
Fransız Vallosen ve İsviçreli 
Mohringofer vardır. 

General Fahreddin 
Berlinde 

Berlin 12 (A.A) - Alma11 
istihbarat bürosundan: 

General Fahreddin Altay 
Berline gel~tir. Sıhhatı düze
linceye kadar Almanyada kala
cakbr. 

Uluslar Ökonomi 
Konferansı .. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

Gazetelerin Stokholmden al-
dıkları haberlere göre 14 Şu
batta açılacak şimal ulusları 

ökonomi konferansında Dani
marka, FenJandiya, Norveç, 
İsveç ve Estonya bulunacak· 
lardır. Murahhaslar dünya tica· 
retinde veya Avrupa kadro
sundaki emtia mübadelesi da
hilinde şimal ulusları dış tica
retlerinin toptan kıymdine da
yanarak vaziyet almak çareJe
riai araşbr.ac.aldarclır. 
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ARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

LEOPATRA 
MISlR KRALiÇESİ 

Yeni Asır 
w: -

Kent Kurultayı Dün Son Italyanlar 
-· -Toplanbsını Yapb Bizd~n TazeBalık 

istiyorlar 
Muhtelif İşler Hakkında Encümen 
Mazbatalarına Göre Kararlar Verdi 

• 
Her iki mazbata reye konarak 
aynen kabul edildi. 

ltalyada bulunan yedi ser
mayedann balık konıerva fab
rikaları ltalya sahillerinde ba-
lığın az olması yüzünden it 
göremiyecek bir hale gelmiı
lerdir. 

-17- YAZAN: PAUL REBOULT 

Kent kurultayı dün öğleden 
sonra saat 16 da belediye baş
kanı Dr. Bay Behçet Uzun 
başkanlığı altında bu içtima 
devresinin son toplantısını yap
mıştır. 

Bilumum maj-azalar mustab
dimleri namına yirmi imza ile 
verilen ve geçen celsede oku
nan istida hakkında nizam en
cümeninin mazbatası okundu. 
Mazbatada müstahdimlerin ça
lışma saatlarının belediyece 
tahdit ve tespiti hakkındaki 
arzularının belediyelerin vezaifi 
dışında olduiu gösterilmekte 
ve bu işler ancak iş kanununu 
hazırlamakta olan Ôkonqmi 
bakanJıiının alakadar olabile
ceği tasrih edilmekte idi. Bu 
mazbata reye kondu ve aynen 
kabul edildi. 

Bu fabrikatörler her yıl Por
tekiz, İsveç ve Norveçten mü• 
bim miktarda bahk getirterek 
istihlaki karşılıyabiliyorlardı. 
Ankara Tiirkofisine müracaat 
eden bu sermayedarlardan ba
zılan Türkiyeden ltalyaya taze 
balık ithaL için Türkiyedeki 

opal a b·raz ya ıştı ve 
di. Kararsızlıklarını unuttu. 
et orada, Mısırda, sevgi
re.1rnen evlenecekti. &e-

01' için i ... kbal güven al
lirecek, kendisi de yıllar-
~t edebilecekti. 

a ce senin nasıl b:ısla
haber verdiler. Bir 
lcı.ıru'muştu. Bu mu

• Fakat suikastçılar 
)tPacaklarinı ıaıırmıt'ardı. 
edildiklerine ve ihanet 

rine emin idiler. Sezar 
&alonuna girdi~ zaman 
llıeclis ayaj-a kalkarak 

.ıkıtlamışdı. Korkulacak try Yokdut 
'

0Patra bu eyi haberi gc
lc&leye bir kese altın ver

le 0nu azad edeceğini va
d ŞiQıdi serbest nefes alık. Hava ne kadar eyidi. 

korku kalmayınca, yaşa
lıe zevkli idi! Sczar, ak-

tt ~r daha muvaffakıyetin 
lleş' e ile onen yanına 

keli, Kleopatra ona mü-
1 bir ziyafet çekecekdi. 
~ •evdiği çalj-ıcıları din

Vc bir kaç gün evvel ...:ti., oldup dansözleri 
,;ecekdi. Aşçı çağırıl-

etnek listesi bir bir 
edildi. Ağaçlar ara-

ı.!'1baların nasıl yerleşti
~ tenlijin bütün tafsi

Patrayı o kadar meş
~İfti ki iyi haber elçi

lonra bir saattan fazla 
leçtijinin farkında ol-

~ adamlanndan üçü 
~ 6nline çıktılar. Sanki 

'ti it Y~lnız başına meauli
lla ~l'llıe almaia cesaret 
· ~ gibi, beraberce gel
~ . 
lılcapaklan titriyordu. So
)o,~İa idiler. Baılanm 

....._ ~ ı, Kraliçe emretti: 
t Sa e var? Böyle dunnayı

Yleyinizf Ne oldu? anla-

Oç le • 
öle sessiz duruyorlardı. 

....._ l:~e düşen Kleopatra: 
....-er hemen ağzınızı aç
• ı ilçüniize de ceza ve

,._. • Haydi sen batla ha
' IC Buyuruyorum! 
ı~dretli karaliçe, Sezar 

•n sonra otunauftu. 
dı. :- •enatörler toplanmış

Unlann çavresi daral· 
'1 daraldı. O vakıt General 

ç'-Yltta ayağa kalkb man-
• le Yakaladılar onu ••• Çek-

'<aı ça •rdılar üzerinden .•• 
ı.ı,; •oluk aoluja bunlan 
ICJee lfb •unu. 
......, Patra aorclu: 

lla u...,;..; ki bu hakaretin 
Ya cezanm verdiler. Sezar 

O Pb? 
•.ıat :•-· . : aamcı savcı a&ze bat-

': 8-nn en çok llitaf flıl
~ laatta .. -- rGtbe 

· h __ bir aenatar, Kmkeca 
~~kti.. 

- Bir hançer mi? .. 
- Evet, kraliçem .. Ve efen-

dimizin boynuna hançeri sap
lamağa cür'et etti. 

Kleopatrada bet beniz kal
mamıştı. Ellerile yüzünü kapa
yarak: 

- Sezar yaralı ha!.. 
- Evet kraliçem ... ilk önce 

yaralandı... Kan akıyordu ... 
Öyle bir gürültü çıktı ki üçü
müzde salone girebildik ... Gör
dük ... Sezar Kasko'yu bileiin
den yakalamıJb. Hançeri tut
mu tu.. Kaskoya: "Sefil... Ne 
yapıyorsun?" derken, o sıra
da da ... 

- Çabuk anlatınız... Hale
candan öleceğim! 

- O sırada da yüzünden 
y.ıraladılar. 

Şimdi üç savcı şahidi olduk
ları müthiş s.:.hnenin tesiri al
tında, birbirini tamamlıyarak, 
birlikte hikayeye devam edi
yorlardu. 

- Sonra sırtmada bastılar 
kamayı ... 

- Son a kol altına bir kı
hnç soktular ... 

- Ah, kraliçem, ne korkunç 
şeydi!.. Suikasta el batırmamış 
kim varsa, hepsi dehşetten sa
rarmıştı ... Ne kaçmağa, ne Se
zan korumağa, nede söz söy
lemeğe cesaret edemiyorlardı. 

- Ve zavallının etrafında, 
avcılann kovaladıkfan bir av 
gibi, ona bir saniye bile nefes 
aldırmıyan bir aürü canavar 
insanlar vardı. 

- Sezar etrafında kendini 
tehdit eden sivri ve keskin çe
liklerden bqka bir ıey göre
miyordu .• 

- Kolunu, göğsünü deldiler, 
ellerini yırttılar, yanaklarını 
yardılar, gözlerini patlattılar. 

- O yırtıcı bir hayvan gi
bi çırpınıyordu.. Elinde tuttuj-u 
hançerile mukabele ediyordu. 
Üzerine kan akıyordu. 

- Ya Brütüs... Evet, onun 
sevgili Britüs'ü de ne yaptı bi
lir misiniz? Bunca iyilikler et
tiği bu adam tam barsaklanna 
bıçağı sapladı .. Sezar onu tanı· 
dı... " Sende mi, Brütüs, oğ
lum f " Deyebildi. 

- O dakikada efendimiz 
yerlere yuvarlandL 

- Sonra 6liinceye kadar unu
tamıyacağim bir manzara g6r
dllm... Kızıla boyanmış olan 
Pompe heykelinin eteğinde 
idi. Sezar orada muttasıl onu 
varmak isteyen, önlerinde boş
luğa darbeler indiren ve ii· 
renç aceleleri içinde birbirini 
yarahyan sayısız ıuikastçılann 

elleri altında glrlllmez ol
mUfhı •. 

- Sezar öldü, Kraliçem, Se
zar Bidil ••• 

Bu faciayı anlatmaktan bile 
arkmlf ve bunun kraliçe ile 
kendileri için neticeleriai apu• 
.. anlamıı pbi iç aU., tit• 
rİJerek, geri geri çekildiler. 

Kleepatra o.&an ayakta, 
dimdik dinlemifti. içindeki ko-

caman bir acıyı gösterecek en 
küçük bir tavır blle yapmadı, 
yüzünün bir çizgisi bile oyna
madı, gözkapakıarı inmiş, ağzı 
yarı açık, kollan sarkık, ken
disi de ayak üzeri ölmüş gibi 
orada hareketsiz duruyordu. 

Nihayet, sorabildi: 
- Sonra? 
- Sezar artık kımıldama-

yınca, suikastçılar bütün sena
törlerin kaçtığını gördüler. O 
vakıt Brütüs ve ona katılmış 
olan alçak insanlar binadan 
çıktılar ve kanlı silahlarını el
lerinde tutarak şehirde yürü
düler. 

- Etrafa koıuveriyorlardı ... 
Evler kapanıyor, tezgah
lar bırakılıyordu. Bu katiller 
gürühnü görmemek için herkes 
kaçıyordu. 

Fakat sonra, merak ve te
cessüs duygusu üstün geldi .. 
Brüks ve yanındakiler, sert 
sesle, hürriyetten ve cumhu-
riyetten bahsediyorlardı .. O va
kıt başkaları da, harekete iş-
tirak attikleri sanını uyandır
mak için onlara katıldılar .. Bu 
İfin ferefini kendi Üzerlerine 
çekmek için ... 

Kleopatra, artık işidilecck 
gibi olmıyan bir sasle sordu: 

- Ya Sezar? 
- Sezann cesedi Torum' a 

getirildi. Sadık Antuvan onun 
başında bekçilik ediyor. 

- Ben de gitmek isterim .. 
Diye inledi Kleopatra. 

Habercilerden biri ilive etti: 
- Kalpunnga bu dakikada 

orada, kocasının cesedi yanın
da olsa gerek. Teessürden bü
tün vücudunu kırıklık saran 
Kleopatra, birden kuvvetsiz, 
mesaisiz kaldı. Onu bir sıra 
üzerine kaldırmak kendini top
hyasıya kadar tutmak lizımgel
di. Biraz kuvveti gelince, KJe
opatra korkunç haberi getiren 
adamlannı savdı. 
Akıam geliyordu, Batan gü

neş tehrin üstünde gök yüzü
nü kızıla boyıyordu. Kleopatra, 
yavaı yavaı gecenin gölgele
rine bürünen bahçede kölesiz, 
nedimesiz, yapyalnız kalmak 
istedi, bitkindi. Alnını eline 
dayamıı, batım bir dul gibi 
aarmıı, bozulan ümitleri, kın
lan iatikbali üzerine uzun uza
dıya d6ftindü. 

Fakat ona en çok kaygı ve
ren hilkumet tlzüntGatl değildi. 
Orada Sezann kansı ona son 
bir sanıda bulurken kendiai
nin bunca HYdiği yibü aon 
bir defa pnaek bakkma ma· 
lik olamamuı idi. 

Alet Yılını 
Sezarm Yaaiyetnameai açıldı. 

Sezar Romah her vatandap 
bir miktar para bırakmlfb. 
Kleopatranın oturdaju kaşkü 
ve etrafındaki mua11am mali
kiDeyi mWete hediye e'mifti. 
Bu haher hemen fikirleri be
._ deiiltirdi. Şehirde hlyle 
auazzua alfterek dayal-. 
~ Mlkcotuyorda. 

- Sonu Yaı-

Geçen zabıt, azadan bay 
Kemal T alit tarafından okundu 
ve aynen kabul edildikten sonra 
müzakerata geç.ildi. 

Belediye muhasebeciliği, bir 
mazbata ile başkanlığa 933 
yılı kat'i hesap mazbatasını 

verdiğinden evveli bu mazba
ta okundu. Mazbata tayini esa
mi suretile reye konuldn ve 
27 reyle onaylandı. Bundan 
sonra 87 numaralı adadan ar-
sa almış olanların, geçen cel
sede belediye başkanlığına 
vermiş olduklan istidaya dair 
nizam encümenin mazbatası 

okundu. Azadan avukat bay 
Mustafa Münir 930 yılından önce 
taksitle arsa alanlardan borçlan 
nı peşinen vermek istiyenlere 
kolaylık gösterilmesi ve bu gi
bilere yüzde dört iskonto ya
pılması hakkındaki şifahi tek
lifi yazı ile yaptı ve reye ko
nulan bu teklif kabul edildi. 
Bundan sonra belediye zabıta 
memurlarından 61 numaralı bay 
Hamdinin, sanatoryuma gönde
rilerek tedavi ettirilmesi hak
kında sıhhat encümeni tarafın
dan verilen mazbata okundu. 
Belediye başkam h Hususta 
uzun izahat verdi ve imkansız
lıktan bahsetti. Fakat buna 
rağmen azadan mühendis bay 
Aziz, Göz doktoru bay Milat, 
doktor bayan Sada, bay Su
at ve bay Hüsnü söz aldılar 
ve bu memur arkadaşın mu
hakkak sanatoryuma gönderi
lerek tedavi ettirilmesinde ısrar 
ettiler. Bu hususta söz söyliyen 
azalar belediyenin, memurlan 
üzerinde çok hassas olması ve 
bunlann sıbhatlanna yakından 
alaka göstermesi lizımgeldij-i 
kanaatını müdafaa ettiler. Bu 
•özler üzerine 17 aza tarafın
dan imzalanmıt bir takrir 
okundu ve derhal kabul edile
rek 61 numaralı bay Hamdinin 
sanatoryuma ıönderilmesi ten
sib olundu. 
Müteakıbe etfaiyenin civar 

kazalarda çıkacak yangınlara 
gidip gitmemesi meselesi mü
zakere edildi ve nizam encü-· 
meninin bu husU1taki mazba
tası okundu. Nizam enc6meni 
1zmir etfaiyesinin belediye ka· 
nununda da tasrih edildiği üzere 
ancak lzmire mibahuır oldu
;unu ve fakat tehlikeli ve fev• 
kalide yangınlarda Wiyet ma
k•mınm göstereceği liinm &ze
rine buralara da etfaiyenin si•· 
derilebilecep izall ediyordu. 

Bunun &zerine seçen celHCle 
tarife enciimeninin buna dair 
olan mazbatuı ela mllzakere 
edildi. Tarife enclmeai bu sibi 
yanginlarcla itfaiyenia gaz ve 
benzin masrafı olarak kilometre 
batana 30 kunt ve yaDIJD de
vam ettiji m&ddetçe saat ba-
tma 1 O lin abnm•11 iıtenili· 
yordu. Bu ücret bay Aziz ta· 
rafından ve bay lluatafa ili-'. 
nir tarafındad da az slrlildL 

Bundan sonra yoğrutlann 
ıon zamanlarda sütlerin yağı 
alındıktan sonra yapıldığı ve 
bunlann gıda maddelerinden 
tamamen uzak olduğılgunu 

iddia eden bazı azanın verdik
leri müşterek takrirleri okun
du. Bu gibiler hakkında bele
diyece takıbatta bulunulması 
için bu gibi takrirlerin doj-ru
dan doiruya icra makamına 
verilmesi takarrur etti. 

Sebze hanlarının üat katla
nnda bulunan yatak odalan
nın otel tarifesine dahil olup 
olamıyacağı hakkında beledi
ye baıkanhğı tarafından geç.en 
celsede verilmit olan takrir 
ilzerine bütçe encümeninin tan· 
zim ettiği mazbata okundu. 
Bunda sebze hanlanmn 6st 
katlannda bulunan odaların 
herhangi bir yolcu için deji), 
sebize getiren bahçıvanlar ~n 
oldup ve binaenaleyh bu oda
lann ot~I odalan gibi sınıfa 
ayn)amıyacaj'ı kaydediliyordu. 
B&tçe enciimeni reiai izahat 
verdi ve mazbata kabul edildi. 

Bundan sonn, sokaklara ye
ni ad verilmeli için üç kitilik 
bir heyetin Kurultayca teşkili 
Baıkanlık tarafından istenilmiı 
ve rey işin ile &yeden Bay Suad 
Bay Muatafa, Bay H&snil 
ıeçilmiflerdir. Bu heyet Nisan 
toplanbaına kadar tetkikabnı 
yapacak ve raporunu kurultaya 
verecektir. 

Bundan sonra İzmir saylav· 
hjma •eçilmiı olan bayan Be
nal Nevzattan bot kalaa tele
fon tirketi azalıjl için seçim 
yapıldı ve taybai eaami auretile 
ve ıizli reyle Bay Ali Hallin 
seçilmiştir. 

Mlizakere edilecek bqka 
bir ıey kalmadııı İçİD Şubat 
toplanb devreaine nihayet ve
rilmittir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adliyeye Verilenler 
Bulgurca k6yünü oturan Ha

san ima lameti bet ıb itine 
mani olacak derecede dljen 
ve hakaret eden ayni k6yden 
kahveci Arnavut Rıza, birinçi 
beyler aokajuıda MU1tafa otla 
Ahmet Ş&krlnüa •Yine gece
leyia taarruz eden Nevzat oi
la Ruıh, birinci ..ıtaniye ma
hallesinin nezaket Mkajuada 
15 numarada oturan Şerif kızı 
Penbenin eYİDe zorla airmeie 
çahpu Ahmet haklannda liçihı
cü mlstantiklikçe tahkikata 
b8flanmıtbr. 

balıkçılık müesseseleriyle it 
yapmak istedikleri bildir-
mişlerdir. 

İtalyada taze balık fiat• 
ları çok yüksektir. Türkofis 
lzmir balıkçılar cemiyetini 
keyfiyetten haberdar etmiş 
ve gelen mektubun da bir 
auretini göndermiştir. 

Son günlerde İtalya iktisat 
nezareti ltalyadaki ton balığı 
konserve fabrikalannda ya!nız 
ltalf an g~milerile tutulan ton 
balığı üzerine İf yapılmaStnı 
kararlaşbrmıştır. 

lzmirden kaploga, trança, ton 
ve köpek balığı istemekte-
dirler. 

izmir balıkçılar cemiyeti kör
fez balık bırakmıyan iri kö-
pek bahklarile mücadele i~'! 
bankalardan sermaye temını 
hakkında evvelce ökonomi ba
kanlı&-• nezdinde teşebbüsde 
bulunmuştu. Cemiyet. İtalyan 
balık konserve fabrikatarle-
rinin • bu teklifi karşısında 
derhal iürkofise müracaat 
ederek istenilen kaplumbaia, 
trança Ye köpek bahkla.
Janmn ne mikdarda olursa ol
sun temin edilebflece;ini, an· 
cak bunun için bu fabrikat6r
lerin cemiyet namına bir ban• 
kada elli bin lirahk kredi te
min etmelerini teklif etmiı ve 
bu tekliflerinin fabrikatörlere 
l>ildiriJmeaini iatemiftİr. 

Esnaf Ve İşçi Bir
likleri Bürosu 

Çok Y akındaMerasimle 
Açılacaktır 

Cumhuriyet Halk Fırkası hi
mayesindeki ıehrimiz anaf ve 
itç.i birlikleri teıekklil6 tara
fından puaport karşıamda u
mumi bOro ittihaz edilmek 
llzere bllyük bir bina iaticar 
olunmuıtur. 

Binanın üat kab unaf Ye 
İfçiler birlikl.eri iç.in bilmeler• 
aynlmıı oldujıı gibi yamadaki 
genif bir yerde içtima salona 
olarak tefrik edilmiftir. 

Binamn alt kabnda Biriati 
Kordon cihetinde mevcut iki 
biiyiik mağazanın birisi emaf 
ve itçiler için eczahane diieri 
de dispanser olarak kullamla· 
cakbr. 

Diapansenle seceli gimdllzll 
bir doktor bulunacak ve işçile
rin iliçlan eczahaneden mec
canen esnafın iliçlan de msd 
llcretle verilecektir. Doktor 
gerek esnaf ve gerek işçi hu
talannı parasız bakacakbr. 
Teşekkül ölenlere ve çocup 

olacak olanlara muayyen mik
tarda yardımda bulunacakbr. 

Büronun açılma reami çok 
yakında parlak aurette yapıla· 
cakbr. 



..... ~· -•h••• ak••-_.. ,.._.,,, tarife 
~ lıOlima 1m• 

ba a 
aaktır. 

Gtlndellk IUaMilmlz 
Gündelik • filiN 

lid hah t~ H•yvbOa'ta 
,a.terilmeıe hqlaDmfbr, Ka
lifarnıyrtdakf ilon *~~ele mai

edifen .aylın namzetlerin• 



14 cubat 1939 . 

6-:.'- 35 Çarşamba sabahın
dan 12-2-935 salı günü akşa• 
mına kadar olan bir haftalık 
borsa satışları şöyle tespit 
edilmiştir: 

Satılan 

Eşya isimleri Çuval Fiatı 
Buğday Uş. 6827 4,15 4,875 

" yerli 25 4,625 4,625 

" Mersin 3 o 3 40 4310 ,4 1 

adi mal 
Fasulya 57 8 10 
Börülce 100 4,875 4,875 
Burcak 12 4,50 4,50 
Nohud 1 4,75 4,75 
Mısır darı 13 4,50 4,50 
Sısam 885 11 11,25 
.,amuk çe. 977SOK. 2,75 2,75 
Kendir to. 156 Ç. 4,25 4,25 
Tatlıbadem içi 801 K. 45 45 
Acı badem içi 150 " 39 39 
Koyun derisi 4391 " 40 40 

Arpa, bakla, pamuk, pala
mut, Afyon, zeytinyağı ile in-
cir ve üzüm mahsullerine ait 
borsa muameleleriyle odaca 
vaki neşriyatından ve Berlinde 
Türk ticaret odasınca neşre-

dilmiş olan en son raporda te
sadüf eylediğimiz malumat ile 
piya amızdaki alakadarların 
nezdindeki araştırmalarımızın 
neticelerini aynca a'lağıda gös
teriyoruz: 

Arpa 
Borsaca yapılan yevmi neş

riyata göre son hafta içinde 
bor aya tescil ettiriimiş olan 
arpa muameleleri berveciatidir: 

Nevi Çuval Fi ya ti 
U ak malı 946 3,50 3,875 
Yerli " 50 3,80 3,80 
Yekun 996 

Geçen hafta ise keza borsa-
1a aşağıda gösterilen arpa sa
tışları olmuştu: 
Uşak malı 397 3,875 4,00 
Yerli " 50 4,00 4,00 
Kalbur altı yerlilOO 3,00 3,00 
Yekfm 547 

Son hafta arpa muamelele
rinde geçen haftaya nısbetle 

hafif bir canlılık eseri görül
müş ise de fiatlerde bu nisbette 
düşkünlük kaydedilmiştir. Alel
fınıum nevile d fiat dü k""nlü
ğünü 20 - 25 ntim }rndar he
sab edilmekte bulunmuştur. 

Ticarot odasınca neşre-

dilmiş olan en son bir is
tatıstiğe göre 1934 senesi 
arpa mevsimi baş1angıcından 
son tarihlere kadar İzmir lima
nından ecnebi memleketler ih
raç edilmiş olan arpa m hsu
lümüzün miktarı gittiği memle
ket itibarile aşağıdaki surette 
hesap edilmiş bulunmaktadır: 
Gittiği yer Ton 
Almany ve yukarı 26,652 
Anuua 
1 • 
ıngih~r~ 

İlaly 
Frııtusa 
Mı.ıhteltf 

Yek.ün 

8201 
9947 

555 
32 

45387 

renr As ... sanne 7 

Piyasas 

Fiatleri n··ş ekte 

İhracat için mal mübayaasına 
elverişli olmıyan yüksek fiatlar 
karşısında bir iki hatadan beri 
piyasadan çekilmiş olan kuv
vetli ihraçat evleri fiatla
rın müsait veziye göster
mesi üzeine bu hafta piyasada 
görünmüşler ise de kuvvetli ve 
esaslı mübayeata girişmemiş
Jerdir. 

Önümüzdeki hafta içinde fa
aliyete geçecekleri tahmin edil
mekte ve fiatların bir miktar 
daha düşmesi beklenmektedir. 

Maamafih alakadarların söy
lediklerine nazaran bugünkü 
fiatlar rençberimiz için oldukça 
müsait bulunmaktadır. 

Mevsim bidayetinden son 
tarihe kadar borsada muamele 
görmüş olan alelumum arpanın 
yekunu 8,028 tondur. Bu he
saba nazaran ihraç edilen ar
panın 47,359 tonu doğrudan 
doğruya istihsal mıntakaların
dan tedarik ve borsadan ge
çirilmeden ihraç edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bakla 
Son hafta içinde İzmir bor

sasında satışı tesçil ettirilmiş 
olan bakla miktarı kilosu 5 
kuruştan 22 çuvaldır. 

Mevsim iptidasından son ta
rihe kadar İzmir borsasına 
48,611 çuval bakla satışı tesçil 
ettirilmiştir. Ticaret odasının 

· neşriyatına göre mevsim bida
yetinden son tarihlere kadar 
İzmir 'limanından yapılmış olan 
bakla ihracatı l!lemleket itiba
rile aşağıda gösterıldiği mik
dardadır: 

Gittiği yer Ton 
Almanya ve 
yukarı Avrupa 775 
Ingilterc 799 
İtalya 2913 
Fransa 127 
Muhtelif 470 
Yekün 5084 

1933 senesi mah5ulünden 
olup 1934 senesinin bu ta;;i
hine k.ıdar yapılmış o!an ihra
cat ise 10,5~3 ton hesap edil
diğine nazaran busene ihracatı 
geçen sene ihracatının ancak 
nısfı derecesinde bulunmuş de-

k•· me .. ır. 

Paın k 
Prese birinci h~:.ır 96 balya 

47 - 51, prese ikinci hazır 56 
balya 43-44, prese b"rinci va
deli 325 balya 48-48,50, prese 
birinci eski şatış 334 balya 
49-51, yekun 811. 

Geçen haftanın pamuk sa
tışları ise berveçti ati bulun
muştu: 

Prese birinci hazır 880 bal
ya 50-55, prese birinci eski 
satış 353 balya 53-60, prese 
birinci vadeli 25 balya 51-51, 
prese ikinci hazır 103 balva 

49-50,50, yekfın 1361. 
Son hafta pamuk muamele

lerinde satış miktarı noktasın
dan noksanlık görüldüğü gibi 
fiatJarda da yeni düşkünlükler 
kaydedilmiştir. 

Bundan üç hafta evvelisine 
nisbetle fiatlarda 10 - 13 ku
ruş geçen haftaya nisbetle 
3 - 4 kuruş kadar düşkünlük 
vardır. 

Stok miktarın günden güne 
azalmakta olmasına karşı ev
velce gayri tabii bir surette 
yükselen paıouk fiatları hergün 
biraz daha düşkünlük arzey
lemektedir. 

Bu günkü vaziyette ise da
ha düşeceği kanaatı tevlit ey
lemektedir. 

Alakadarlarca yapılan tah
minlere nazaran mevsim bida
yetten bu tarihe kadar borsa
dan geçirilmiş olan pamuk sa
tış miktarı beş bin tonu teca
vüz etmiş bulunmaktadır. 

Ticaret odaaınıp ne~riyatına 
göre ise mevsim iptidasıf\dan 

son tarihlere kadar İzmir lima
nından ecnebi memleketlere 
aşağıda işaretli miktar pamuk 
sevk<ldilmiştir: 

Gittiği yer 
Almanya ve yukarı 
Avrupa 
Japonya 
İtalya 
İngiltere 
Muhtelif 

Yekfın 

Ton 
2320 

466 
67 
27 

110 
2990 

1933 senesi mahsulü pamuk
lardan 1935 senesinin bu tarih
lerine kadttr yapılmış olan ih
racatın heyeti mecmuası ise 
1030 tan olarak hesap edilmiş
tir. Berlindeki Türk Ticaret 
odasından gelen 5 Şubat 1935 
tarihli raporda pamuklarımız 
hakkında berveçhi ati malumat 
verilmektedir: 

[Türkiyeden pamuk getirt
mek için yapılan müracaatların 
çoğu redolunmaktadı. Buna da 
sebep Türkiyece istenilen 
fiatların Alman kontrol da
iresince y ü k s e k görülme
sidir' . Şöyle ld tacirlerimiz 
100 kilo başına sif Hamburg 
920 - 925 mark istiyorlarken 
kontrol dairesi ancak 110 - 115 
mark müsaade vermektedir. 

Halbuki genel görüşten ba
kılırsa kontrol dairesinin mii
saade vermemesi, işleri güç
leştirmel.te veya iş y&:pılması
na mani o!maktan başka bir 
şeye yaramıyacak yani Türki
ye fiatlerini düşüremiyccektir. 

Çünki bir yerden Türkiyedeki 
pamuk istcku hergün daha çok 
küçülürken diğer taraftan da 
Japonya ve ıı:aire gibi alıcıla
rımız istenen fiatleri pekala 
ödemektedirler.] 
Yukarıda arzeylediğimiz gı

bi 38-40 kurus arasında bir 

temevyüç arzeden Pamuk 
fiatlerimizin bundan bir kaç 
hafta evvel kısa bir za
man zarfında altmış kuruşa 

kadar yükselmesindeki gayrı 

tabiiliğin aksi ehemmiyeti olan 
bugünkü ve bunu takip ede
cek vaziyeti hayret gözile gör
memek ve buna taaccüp etme
mek Iizımdır. 

Çünki dünya pamuk istihsa
latına nisbetle pek cüz'i bir 
miktara baliğ olan istihsalatı
mızı dünya piyasalarından çok 
yüksek bir fiyatla satmak hu
susunda bazı tacirlerimizin gös
terdiği inhimak mahsulümüz
den bir kısmını bu fiyatla sat
mak imkanını vermiş olmakla 
beraber müstahsil elinde kalan 
mütebakisinin eskisinden daha 
az bir fiyatla satılmasını intaç 
eyliyeceği şüphesizdir. 

Dünya pamuk piyasasından 
biraz yüksek fiyatla iyi ve kuv
vetli mahreçler bulmuş olan 
pamuklarımızın son fiyat te
reffüleri üzerine talep edilme
mekte olması gayrı tabiiliği 

alakadarlarca da kabul edilmiş 
olan son fiyat tereffülerinin 
bitmesidir. Maamafih dahili ih
tiyaçtan dolayı stoklar için 
tehlike görülmemektedir. 

Afyon 
Son hafta içinde uyuşturucu 

maddeler inhisarınca mübayaa 
olunub borsaya kaydettirilmiş 
olan afyon miktarı 608 kilo ve 
100 gramdan ibaret olub bu 
mikdar 643,5 ile 792 kuruş ara
sında fıatlarla muamele gör
müştür. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsaya ki

losu 24 kuruştan 10000 kilo 
yemeklik ve kilosu 24,50 - 25,5 
kuruş arasında fiatlarla 21, 700 
kilo sıra malı ki ceman 31, 700 
kilo zeytinyağı satışı tescil et
tirilmiştir. 

Geçen hafta ise borsaya 21,5-
28 kuruş arasında fiatlarla 
muhtelif nevilerden 182,837 kilo 
zeytinyağı satışı kaydettiril
mişti. 

Mevsim bidayetinden bugüne 
kadar borsadan geçirilmiş olan 
zeytinyağının miktarı 1700 to
na kadar olal'ak h!!sap edil
mektedir. 

Ticaret odası neşriyatına gö
re de İzmir limanından e~ağı
daki miktarda ihracat yapılmış 
bulunmaktadır: 
Gittiği yer Giden miktar 

İtalya 
İngiltere 
Almanya 
Mısır 

Yekun 

ton 
1146 

16 
88 

4 
1254 

Almanya Türk ticaret odası 
raoorunda ise zevtinva2larımu: 

a örül .. 
or. 

hakkında aşağıdaki maltimat 
verilmektedir: 

[Bu hafta içinde tacirlerimiz 
geçen haftaya karşı fiatları 

· biraz daha yükseltmişlerdir. 

Şöyle ki geçen hafta 100 
kilo başına sif Hamburg 61 
ve 62 mark üzerinden satışlar 
yapılmışken tacirlerimiz bu 
hafta 63 mark istemişlerdir. 

Alakadar Alman kontrol da
iresi ise 100 kilo başına sif 
Hamburg 61 mark müsaade 
etmektedir.] 

Son hafta içinde zeytinyağı 

fiatlarmda mahsüs bir düşkün
lük görüldüğü gibi muamelat
ta da ourgunluk kaydedilmiştir. 
Bu halin fiatlarımızın mal ih
racına müsait olmadığından ile
ri geldiği söylenmektedir. Şim
dilik piyasa durgundur. .. 

incir 
1934 Senesi incir mahsulü

nün idrak ve İzmir piyasasına 
arzı tarihinden 12-2-935 akşa
mına kadar İzmir borsasına 
kaydettirilmiş olan İnci::- mik
darı 7506 çuvalı hurda mallar 
teşkil etmek üzere ( 161,193 ) 
çuvale baliğ olmuştur. Bu müd
det zarfında İncirler nevine 
göre 19-4,5 ve hurdalar ise 
3,25-4,5 kuruş arasında satıl
mıştı. 

1933 Senesi mahsulünden 
olup 1934 senesinin bu tarih
lerine kadar satılanlar ise ki
losu 5-19,5 kurus arasında fi
atlerle muhtelif nevilerden 
150, 173 çuval İncir ve kilosu 
3,12-6 kuruş aruında fiatlerle 
19437 çuval hurda ki ceman 
169610 çuvala baliğ o muş bu
lunmakta idi. 

Son hafta içinde borsaya İn
cir ve hurda satışı tescil etti
rilmemiştir. 

İncir piyasası mevsimin icap 
ettirdiği durgunluğu göstermek
tedir. ihracat işi olmadığından 
Avrupa piyasası mevcut olma
dığı gibi dahili ihtiyacat için 
yapılan muamelatta da müste
kar bir fiat görülmemektedir. 

Üzüm 
1934 sene!linde ilk çekirdek

siz üzüm piyasasınin 14 Ağus
tosta açılmış olduğuna göre 
o tarihten 12-2- 935 tarihine 
kadar geçen müddet zarfında 
ızmir borsasında satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm miktari borsa 
kuyudatına nazaran 279,922 
çuval ve 971 torbadan ibarettir. 

Üzümler nevine göre kilosu 
5 ile 25 kuruş arasında mua
mele görmüştür. 

1933 senesi mahsullerinin 
1934 senesinin bu tarihine ka
darki satış mikdarı ise 273,044 
çuval ve 3141 torbadan ibaret 
olarak hesap edilmiş ve beher 

.kilosu 5.625 ile 23.43 kuruş 

arasında muhtelif fia larla sa· 
tılmıştır. 

Borsada son hafta içinde ya
pılan satışlar şunlardır: 
N. Ç. F. az çok 
Kalburalt 200 950-10,50 
Topon 146 1125-11,25 

No. 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Yekun 

26 
49 
90 

297 
74 

6 
888 

11,50-12 
13,25-13 

1325-1375 
14-1475 
15-1550 
16-1650 

Geçen hafta ise borsada 
aşağıdaki üzüm satışları ol-
muştur: 

Kalburaltı 2 
Tapan 139 

No. 
6 20 

127 
364 

46 
Yekfın 698 

8 
9 

10 

10,25-10,25 
10,50-11,50 

1150-1150 
1375-1425 

1425-15 
1525-17 

Şu hesaba göre hafta başı 
olarak kabul eylediğimiz 6-5-
935 tarihine göre 12-2-935 ta
rihinde görülen fiat düşüknlü
ğü berveçhi ati hulasa ed'le
bilir : 

Hafta başına nazaran hafta 
nihayetindeki düşkünlük mik
tarı : 

Nu. Az Çok 
6 0,25 0,25 
7 0,25 0,25 
8 25 0,25 
9 o 2 0,25 

10 0,00 0,50 
11 0,50 0,50 
Evvelki hafta fiatlaına göre 

de son hafta fiatlarında 0,50-
1,00 kuruş arasında düşkünlük 
görülmektedir. 

Bütün ümid ve tahminlere 
rağmen piyasadd son hafta 
içinde de hararet görülmemiş 

ve satışlar hemen hemen is
teksiz olmuştur. 

Berlin Türk ticaret odasının 
en son neşreylediği raporda 
üzümlerimiz hakkında şu ma
lümat mevcuttur: 

[ Iki hafta süren bir canlılık 
ve fiat yiıkselişinden sonra pi
sa bir parçe durgunlaşmış ve 
fiatlarda biraz değişiklik gö
rulmüştür. 

Bunun en mühim sebeplerin
den birisi Hamburg piyasasına 
Almanya dahilinden az talep 
gelmiş olmasıdır. 

Ancak talep başlar başlamaz 
piya~anın yeniden canlanacağı 
ve fıatların yükseleceği kuv
vetle kestir~liyor. Çünkü herşey
den evvel lzmirde pe kaz stok 
kaldığı gibi Almanyada parti
ler de haylı azalmıştır. Hafta 
sonunda İzmirded 100 kilo ba
şına çif Hamburg aşağıdaki 

fiatlar üzerine teklifler yapıl
makta idi: 

- /.üt/en çevifintz -
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Ha ife Genci Alnından Öptü Sonra Tek ifsiz B · r T avtrla 
Onun Koltına Geçerek Mahfilden Çıktı 

-----------------------------.... ~--------------------------
Allahın inayeti bu genç kah

ramanın üzerine olsun .. 
Baş teşrifatçının gür sesi, 

kıraetini bitirir bitirmez rütbesi 
yüksek bir zabitin camiin men
berine çıktığı görüldü: 
Yavaş yavaş ve tazim ile, 

lekrim ile çıkıyordu. 

Menberin üst basamağına va
rınca, hafifçe eğildiği görüldü. 
Sonra birdenbire doğruldu. 

İki kolunu göğsü istikame
tine kadar kaldırdı. 

Bakanlar, bu kolların yeşil 
bir atlas yasdık tuttuğunu gör
düler. 

Yeşil atlas yasdık üstünde 
hafifçe mukaddes kalın ve uzun 
bir kılınç vardı. 

Zabit gayet resmi bir tavırla 
dimdik merdivenleri indi. 

Koca camii dolduran mühim 
safların arasından geçerek ha
lifenin Mahafıli önünde durdu. 

Harunureşid: 

- Yukarıya gel. Diye söy
'endı. 

Aynı merasimli, yürüyüşle za
bi merdivenleri çıktı. Az sonra 

halifenin yanı başında duru-
yordu. 

Harun, azametli bir eda ile 
kdmcı tuttu. İki elilc kaldıra
rak halka gösterdi: 

- İşte hu... Seyfi fahrımız .. 
Ve sonra kılınca kınından çı-

kararak gencin iki omuzuna 
ayrı ayrı dokundurdu. 

Bu mükellef bir eserdi.. 
Som Altından bir kını vardı 

ki, üzeri baştan başa kıymetli 
taşlarla işlenmişti. 

Halife kılmcı tekrar kınına 
koyduktan sonra, kayışım kendi 
elile gencin boynuna geçirdi. 

Merasim bitmişti.Halife genci 
alnından öptü. Sonra onun tek
lifsiz. bir tavırla koluna geçerek 
mahfilden çıktı, merdivenler
den indi. 

Halkın takdirkar nazarları 
şimdi, halifeye değil, gence di
kilmişti. 

Az Sllnra alay, geldiği gibi 
azamet ve ihtişamla yola dü
züldüler. 

Gece ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

100 kilosu Cif li sarfiyat ve İzmirden gayri 

7 Numara 
Hamburg Florin iskelelerden ihrac edi1miş olan 

8 " 
21 miktarın da 40-45 bin çuval 
22 raddelerinde tahmin edilmekte 9 .. 

10 " ~~ olduğuna göre henüz elde mev-
~8 cut stok çekirdeksiz üzüm mik-l1 " 

Bir filorin 
olarak hesap 
çif Hamburg 
teklif edilmiş 
vechiatidir: 

vasati 85 ku. uş tarının 25 Ha 30 bin çuval ara-
edildiği takdirde sında bulunduğu anlaşılmakta-
beher kilo için dir ki bu takdirde önümüzde-

olan fiatler her- ki rekolteye kadar bunun ta
mamen sarf ve ihraç edileceği 

Cif Hamburg bir kilo fiati 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

Kuruş Santim 
17 85 
18 70 
19 55 
21 25 
23 80 

Ticaret odamızın neşrett~ği 
en son rapora göre mevsım 

iptidasından itibaren İzmir li
manından memleket itibarile 
yapılmış olan çekirdeksiz üzüm 
ihracatı aşağıdaki surette top
lanmıştır: 
Gitti yer Giden mikta ton 
Almanya ve yukarı 24362 
Avrupa 
lngiltere 
Fransa 
Amerika 
İtalya 
Mısı:
Muhtelif 

Yekün 

6732 
727 
110 

4374 
332 
123 

36760 
Geçen sene bu tarihe kadar 

vaki ihracat yekünunu 41183 
ton olduğuna göre bu sene 
4-5 bin ton raddesinde noksan 
mal ihraç eylemi~ olduğumuz 
anlaşılmaktadır. 

1954 Senesi çekirdeksiz üzüm 
rekoltesinin 360,000 çuval tah
min edilmiş bulundupna ve 
ıimdiye kadar borsa ve yapı
lan satışın aşağı yukan 280000 
ve inhisar mübayaatı ile dahi-

kuvvetle ümit olunmaktadır. 
Gerçi piyasada şimdilik ba

riz bir durgunluk mevcut ise 
de alakadarlar bunun muvak
kat olduğunu muamelatın İrgeç 
inkişaf edeceği kanaah açığa 
vurmaktadırlar. 

,Y-Z:Zi/.z:/7.7J..7.7~777Z/.7 /Z/./Y/.; 

~ Borsa Haberleri 
~ Dün Borsada (' 
~ ~ 

~şiar~ 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
243 Koo ittihat 
136 K A Kazım 

55 S Süleymano 
21 J Mikridis 

13 37 14 25 
14 50 15 25 
11 50 14 

16 M Sait 
13 75 14 25 
13 50 14 50 

471 Yekun 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
50 Koo ittihat 4 50 4 50 

Zeytinyağı 

Kilo Ahcı Fiat 
5000 Muh. Alıcı 25 25 

Afyon 
Kilo Alıcı Fiat 

73,700 Uy.Mad.İn. 70 70 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi 
781 Buğday 
172 Arpa 
277 Nohut 
306 Pamuk 

Fiat 
4 30 
3 87 
4 75 

146 

4 62 
3 87 
4 75 
48 

Bağdadın her t<lrafından top 
sesleri yükseliyordu. 

Vakıt epiy ilerlemişti. Sara 
ym kuytu bir köşesinde karan
hklar içinde bir adam bir iki 
dolaştı. 

Sonra bir ikinci adam daha 
beliriverdi. 

Birinci adam yedediğ,! atın 

gemini arkadan gelene verdik
ten sonra gayet serbest bir ta
vırla küçük bir kapıya yanaştı. 

Bir anahtar çıkardı cebinden. 
Açtı kapıyı ... 

Dışarıdaki adam bir köşede 
sinmiş kalmıştı •. 

Sokakta ne bir İn5an vardı .• 
Ne de bir köpek sesi işitili
yordu. 
. . . . . . . . 

Aradan yarım .saat kadar bir 
zaman geçmişti. 

Birden küçük kapının tekrar 
açıldığı görüldü. 

Bir el karanlıklara bir işaret 
verir gibi sallandı .• 

Atları tutan adam koşa koşa 
geldi. 

Bir saniye sonra bihareket 

bir vücudu sallasırt etmişler, 
saraydan çıkarmışlardı. 

Kapıyı dikkatla kapadılar. 
Ve atlara atlar atlamaz uzak
laştılar .. 

Kimdi bu adamlar? 
Nereden gelmişler; hiç bir 

merasime lüzum görmed n na· 
sıl girebilmişlerdi saraya? 

* •• 
Aynı saatta iki kişi sarayın 

harem dairelerine yol veren 
dehlizlerinden birinde bir kö
şeye sinmiş, bekleşiyorlardı. 

Amma ne kadar zamandanberi. 
Ayaklarına kara sular indi

ğine nazaran, epiy uzun bir 
zamandanberi bekleştikleri an
laş:lıyordu. 

Bunlar bizim iki genç c-.rka
daştaıı başfraları değiUerdi. 

Caf erin arbk canı sıkı!mışh 
galiba ki: 

- Ooof be! Diye mırıldandı. 
Bıktım artık .. 

- Ne yapalım? 
- Başka çare yok mu? 
- Yok ya ... 

Demek burada bekljyece-
w. 

gız .. 

Gideceğimiz yeri bilsek 
ne ala ... 

- Öyle, bilmiyoruz ki ... 
Sustular .. 1 
Beş saniye geçti geçmedi, f 

Cafer gene homurdandı: 1 
- Ne yapacağız? · 
- Ne bileyim ben.. l 
- Haydi gidel:m.. i 

- Nereye? 1 
- Nereye olacak, hareme.. 1 
- Bırak canım.. f 
- Sen kal.. 

1 

- Sonu Yar - . 

Şehirde Grip Salgını 
e Halde Bulunuyor? 

Sağlık Müdürü Doktor Bay Cevdet 
Saraç Oğlu İyzahat ·Verdi 

Muharrirlerimizden biri dün 
Sıhhat müdürü bay doktor 
Cevdet Saracoğlunu makamm
da ziyaretle grib hakkında hak
kında bazı izahat rica etmiştir. 
Aldığı karşılıkları yazıyoruz: 

- Grib salgım ne haldedir? 
- Grib devam etmektedir. 

Bununla beraber on gün evel
ki şiddette değildir. 

Yurdun birçok yerlerinde 
görülen hu hastalığın İzmirde 
seyri çok selim gitmekte ve 
vahim ihtilatları pek az görül
mektedir. 

- Gribin sirayet tarzları 
etrafında matbuatta çıkmış ya
zılar var. Hatta bu yazılar ara
sında salgının temas, izdiham 
ve saire ile alakası olmadığı, 
havada husule gelen Elektro 
manyatik tebeddülatla salgın 
husulü hakkında bir de maka
le görülmüştür. Bu husustaki 
mütaleamz nedir? 

- Sağlık işlerini alakadar 
eden her yazıyı azami dikkat
le okumaktayız. Hususi mahi
yette ve fakat ilmi karakterde 
olan bu yazıyı da okudum. Bay 

Ziraat Bankası 
Kazanç Vergisine Tabidir 

Milli bankaların vergi mua
afiyetlerinin kaldrrılmasma dair 
hükmü ihtiva eden kanun mu
cibince ziraat bankasının 1-7-
932 gününde itibaren kazanç 
vergisile mükellef tutulması 
Jazımgeldiği halde bazı yerler
de Ziraat bankası şubelerinin 
gerek vergiye ve gerekse ruh
sat tezkeresi harcına itiraz 
ettikleri görülmüştür. Maliye 
bakanlığından vilayete gelen 
bir bildirimde Ziraat bankası
nın kazanç vergisine tabi tu
tulması lazımgeldiği bildiril
miştir. 

Bir Cinayet 
Denizde Bulunan Ceset 
Etrafındaki Tahkikat 
Evvelki gün Alsancakta de

nizde buluna et takip memur-
larından bay Ali Rizanın cese
dine memleket hastanesinde 
otopsi ypılmıştır. 

Otopsi neticesinde kaburga 
kemiklerinden birinin kmk ol
duğu ve yüzünde de bere ol
duğu anlaşllmiştır. 

Bunlara rağmen bay Ali Ri-
zanm bir cinayete kurban git
tiği kanaatı hasıl olmamıştır. 
İntihar ettiği zannı kuvvetlidir. 

Dalak Aşısı 
Ziraat Bakanlığı dalak has

talığına karşı kullanılmak üzere 
baytar müdürlüğüne 12 buçuk 
litre şarbon serumu gönder-
miştir. • 

Para Piyasası 
13-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
İsterlin 614 617 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 90 79 30 
Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 66 10 71 
İsviçre F ran. 40 65 40 95 
Florin 84 70 84 
Kr.Cekoslov 5 20 5 22 

c 

doktor Abdi Muhtar esasen 
dairemizce halka konulan üğüt-
lere riayeti ehemmiyetle tavsi
ye etmektedir. Makalenin ka-
rakteri olması itibarile hea ne 
kadar böyledir, Deilmemişse de, 
salgının husulünün beh~mehal 
elektro manyetik tebeddülata 
tabı bulunduiu fikrini verebil
mesi mümkündür. 

Grip, benizleri veya herhangi 
bir hastalığın tekvininde salgın 
halini almasında amiller tek 
değil müteaddittir 

Bu müteaddit amiller meya
nında bu yazıda zikrolunan 
eletro manyetik amiller de 
vardır. 

Esasen halkın sağlık bakı· 
mından alması gerek olan ted
birler tarafımızdan resmen ilan 
edilmiş olduğuna göre hususi 
ve ilmi bir yazının bizim tav
siye ettiğimiz tedbirleri tekzib 
veya nakz mahiyetinde olmıya
cağı ve esasen makalenin son 
cümlelerine nazaran da olma
dığı aşikardır. Öğütlere ria
yetle hastalıktan kaçınmağa 

savaş ve bunlara rağmen has
talanınca hekimina müracaat en 
doğru bir bereket olur. 

Hilaliahmeır 
Karşıyaka Şubesinin 

Kongresi 
Hilaliahmer cemiytinin Karşı

yaka şubesinin 1935 yılı kon
gresi Cuma günü azaların hu
zurile toplanmış, Şube ve dis-
panser işleri görüşülmüş idare 
heyeti rapor ve hütcesi kabul 
edildikten sonra eski heyetin 
toplu olarak istifa etmeleri 
üzerine yeniden yapılan seçim 
neticesinde idare heyetine bay 

Hüsnü Tonak ve doktor bay 
Fikret Soydam ve bayan Dr. 
Sada Emin ve eczacı bay Ömer 
Saydam ve bay Avni Ozan 
müttefikan intihap edilmişler
dir. 

Afyon Kaçakçıları 
İhtısas Mahkemesince 

Tevkif Edildiler 
Hamburg tarikile Havanaya 

gönderecekleri 9 badem içi 
sandığı içinde (150) kilo kadar 
afyon kaçmrlarken yakalanan 
Davit Abolafya, Jozef Pardo, 
Leon Matelon komsiyoncu Os
man Nuri ve tenekec Bohor 
haklarında İhtisas karar ha
kimliğince verilen tevkif ka· 
rarı mucibince hepsi umumi 
hapishaneye koyulmuşlardır. 

Bunlardan Jozef Pardo ihti
sas mahkemesi müstantiğı Bay 
F adıla hapishaneden gönder
diği haberde komsiyoncu Os
man Nuriye atfı cürüm etti
ğini halbuki bu işte Osman 
N urinin sunü taksiri bulunma
dığmı bildirmiştir. 

Fuhşa Teşvik 
Genç kadınları fuhşa teşvik 

etmekle suçlu olarak hakkında 
tahkikat yapılmakta o)an Si
Sineklide oturan Meryem hak
kındaki tahkikat ikmal edllmif 
ve mevkufen asliye cezada 
vuruşmasın yapılmasına karar 
verilmiıtir. 

Yarınki 
Maç 

Lik maçları vaktın daralma
sından yarın değil o bir cuma
ya başlıyacaktır. Bunun için 
yarm takımlarlmız ve ekzersiz 
maçları ile hazırlık yapacak
lardır. Yarının en mühim kar• 
şılaşması Göztepe - K. S. K. 
arasında ve saat 15 de yapıla
cak olan maçtır. Bu maçın ol-
dukça heyecanlı olacağı şüp
hesizdir. 

Ökonomi 
Fakültesi 
• 
TalebelerDün De Bazı 
T etkikatta Bulundular 

Yüksek Ökonomi fakültesi 
mensuplarından 37 genç dün 
otobüslerle Menemene gitmiş
lerdir. Gençler orada Kubilay 
menkii taşını ziyarat ederek 
çelenk bırakmışlardır. Oradan 
Gediz köprüsüne giderek köp
rünün inşa tarzını görmüşlerdir. 
Talebeler Gediz köprüsünü 
gördükten sonra Bergamaya 
giderek oradaki asarıatikayı 
tetkik eylemişlerdir. 

Misafirler bugiin vapurun ha-
reketi vaktine kadar şehrimizde 
muhtif umumi müesseseleri zi
yaret edecekler ve akşam İs
tanbula döneceklerdir. ...... _. 

Zabıta Haberleri: 
Bıçak Taşimış / 

Büyük Salepçi oğlu hanında 
oturan Ödemiş 28 numaralı 
otomobil şoförü Nazmi oğlu 
Hilminin bıçak taşıdığı görül
müş ve zabıtaca alınmıştır. 
Diri Kuşları Tutuyormu' 

Mebmcd oğlu Ali adında 
birisi av mevsimi olmadığı hal-
de küçiik kuşları diri olarak 
yakalayıb beşer kuruş muka
bilinde müşterilerine ettirdiği 
zabıtaca görülmüş ve men e-
dilmiştir. 

Bir Hırsızhk 
Karşıyakada Salih paşa cad

desinde oturan mazbaha mü· 
dürü Bay Cemal Şahingirinin 
evinde marangozluk ile çalış
makta olan Karşıyaka Şayestf! 
sokağında marangoz Fevzi 
oğlu 27 yaşında Nazminin bir 
saat ile bir diş fırçası ve bir 
saounluk çaldığı !ddia edildi
ğinden Nazmi yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. Saat 
hırsızdan alınarak sahibine 
iade edilmiştir. 

Bir Sırkat Yakası 
Burnavada Osman Ganinin 

kahvehanesine girerek çekme
cesinin içinden 14 lira parasını 
çalmakla suçlu Mustafa oğlu 
Hilmi hakkındaki tahkikat ik
mal edilmiş ve asliye cezada 
mevkufen muhakemesine karar 
verilmiştir. --

Sar Meselesi etrafında 
- R~t~i 1 uci ,":J'ayfadrı -

Haker Sar sınaatınm baş1ıca 
mahreçlerini kaybedeceğini 
kaydetmekte ve tüccardan Sar 
müstahsilatmın satışını himaye 
etmelerini ve hassaten yerli sı
naata rekabet edebilecek Al
man emtiasını Sar havzasına 
yağdırmamalarını dilemektedir. 

Sarburk, 13 (A.A) - Alman 
başbakanı bay Hitlerin.bir kaç 
gün kalmak üzere 7 Martta 
Sarbuka gel~ceğini haber ver
mektedir. Hitler Sar hazasını 

zi:aret edecektir. 



Yeni Asır 

S yadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 

!Seviyor-muş 8~!;~:~.diBa~~~~l 
Onun için Aksoy dün İstanbuldan şehri-

Soyadı Defterinden Başka Bir 
Cedvel De 

Yeni soy adı almak için son 
Relen emir üzerine soyadı def
terinden başka bir de cedvel 
tutulrnağa başlanmıştır. Bundan 
sonra sayadı almak istiycnlerin 
adları evvela deftere yazılacak 
\te ccdvclc de geçirilecek ken: 

dilcrine iınza ettirilecektir. Bu 
uauı dünden itibaren yapılma
b başlanmıştır. Yirmi dört sa
~t içinde soyadı alanların ad
i.tını aşağıya yazıyoruz. 
Ahmetağa mabaUesi Basma

hane arkasında 181 numarada 
Bayram Altınbğ, Güzelyahda 
28 numarada Hüsnü Altaylı, 
Abdullah efendi mahallesi Ab
dullah efendi sokak 20 unma-

tada Mehmet Ajun, Hasta mes
tit hasta sokak 75 numarada 
lsınaiJ AtacJi. Elhamra sinaması 
•~llon m. Mustafa oilu Besim 
A.rda, Namazgah mahallesi 
Dündar sokak 14 numarada 
~uzan Aktav, Tepecik Hilal 
•stasyonu M. 9 numarada Meb
lllct Bahçesaray, 2 inci Süley· 
trıaniye mahallesi 67 numarada 
liüsrev Bekplnar, ashabı em
l~lctan T evfık •e Ali Büket, 
~eşadiye Şaban zade soka
R•nda 27 numarada Cemal Bay 
Pazar, birinci hukuk katibi Saip 
E.rakman, kızlisesi idare me
Gıuru Ali Göktürk, Mısırlı cad
desi 18 numarada Mehmet İr
fan Giriıkcn, suluhan cİYan 
civarı 38 numarada Ahmet 
Çinsar, Balcılar içinde 143 nu
lllarada Mbmct Ye Mustafa 
[)cmirhisar, Pınarbaıı Hüseyin 
bemiryazıcı, 3 üncü sultaniye 
ltıahallesi 21 numarada İbrahim 
'f ül, birinci tuzcu mescid M. 
'*tehmet Horapav, Balcılarda 
182 numarada Halit Ôzkirlinç, 
ICahramanlar 4 üncü sokak 8 
1llnıarada Ali Özcib, Keçcci
erde Hasan hoca mahallesi 
1124 numarada Avni Özçetin
tar, Göztepe tramav caddesi 
8Ş59 numarada Hasan Akif içer, 
lfal köyünde Mua kızı Se

def İçlek, birinci Abdullah Ef. 
lllahallesi meseraet sokağında 
672 numarada Hüseyin lldeç, 
l<abramanlar mektebi mual
ı· . 
•mı F aıilet Utkun, Alsancak 

Mesudiye mahallesi Bornova 
Caddesi 104 numarada Musli
bidd' .. h ı~ Unay, Çayırlı bahc~ ma-
allesı 31-1 numarada lsmaiJ 

l opuz, Pozaryeri yapıcıoğlu 9 
~Unıarada lbrahim ve Etem 

1 
Ierrnerci oğlu, telgraf memur-
iltından Abidin Suya batmaı:, 
l<arşıyaka alaybey 22 numara
!a. ~ümin Koçdoğan, ikinci 

Zızıye mahallesi Kamil efen
d' K sokak 15 numarada Ahmet 

4 
andur, Ta!at bey mahallesi 
S numarada Raşit oğlu Sü
K~y~ Karakaplan, Orhaniye 

arnıı efendi sokak 2 numara
da Halil Süleyman Kırgeç, Ka
rataş bülbül sokak 12 numa
;ada Haşım Yamaç, uzun yol 

6 numarada Mustafa Yücaf, 
tepecik Arslan sokak 10-11 
n~marada Ali Rıza Yarın, ikin
cı dolaplı kuyu mahaJJcsi kuyu 
•okak 232 numarada Halil yu
~arlak taş, hacı Mahmut mahal
lesi 267 11umarada Ali Y enitemel 

Tutuluyor 
İsmetpaşa mahallesi morahane 
sokak 29 numarada Ömer 
Turgul, Aydın demiryo:u kum
panyası kavaslarından Sadullah 
oğlu Rüstem Anbaç, Alsancak 
bahçeli sokak 19 numarada 
Sıtkı R~d Bayyok, Sabık 
ikinci noter memurlarından 
Mehmed Aziz Eren oğlu, Eş
refpaşa 13 numarada Hüseyin 
Yürek, Alireia mahallesi birinci 
Tash Çeşme sokak 20 numa
rada Zühtü Yükselir, Arif oğ· 
lu Mehmed Yelkenci, Karşıya
ka Bahariye 22 numarada Hü
seyin Yımturak, Kambiyo mü
dürü Celaleddin Yitancu, Ka
rantina bülbül sokak 12 numa
rada Haşım Yamaç, Urunyol 
16 numarada Mustafa Yücel, 
Bornova tarla başı mahallesi 
60 numarab evde Musa Özgü
neri, Bayraklıda 56 numarada 
Süleyman Özköncü, Dördüncü 
sultaniye tenezzüh sokak 36 
numarada Bayram İldiıi, Ah
met ağa mahallesi şamlı sokak 
10 - 33 numarada Ahmet Mit
hat Ünkaya, Bornova küçük 
cami 49 numarada Şükrü Ün
çeki, Bornova ikinci yaka ma
hallesi 51 numarada Hasan 
Vesek, Güzelyalı Halim ai'a 
tarlası teceddüt sokak 4 nu
marada Fahri Volğa, Alaybey 
17 numarada Kadn Şanlı 
er, Eşrefpaşa caddesi Eşref
paşa sokak Niyazı Salış, 
Birinci Aziziye mahallesi Si
nekli caddesi Mustafa Parlaker, 
Mes'udiye mahallesi 101 numa
rada İnet Perkir, 2 inci Sulta
niyede Saraç Ekrem sokağında 
82 numarada Sabri Odaman, 
Karataş Salhanede 35 numa
rada Mehmed Oğu:zlu, Dolapb 
kuyu mahallesi Makarna soka
ğında 82 numarada Ali Nur 
Metin, Namazgah mahallesi 550 
sokağında 10 numarada Tevfik 
Merdan, Arabderesi 35 numa
rada Numan Madranlı, 4 üncü 
Sultaniye mahallesi Tenezzüh 
sokak 36 numarada Bayram 11-
diri, Karşıyaka Nacibey sokak 
6 numarada Muhar.ıem Hızgi
der, Birinci mıntaka tapu sicil 
muhhafızı Fevzi Özin, soyadla
rını almışlardar. 

§ ızmir gümrükleri baş mü
düriyet memyrlarından Bal Sa
lih Türkgüler soyadım almıştır. 1 
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Akdenizde Fırtına ' 
Dün Akdeoizde şiddetli fır

tına vardı, onun için dün ls
tanbuldan sabahleyin gelmesi 
lazımgelen vapuru öğle 
gelebilmiştir. 

Bandırma treni de fazla kar 
yüzünden teehhürle gelmiştir. 

Gizli Doğum 
İstatistiği 

Şehrimiz Nüfus Çevirmenliği 
934 yılı zarfındaki doğum ve 
öliim vak'alarile gizli Nüfuslar
dan evlenme ve doğum vak'a
ları~dan şimdiye kadar kütüie 
kaydedilmiş olanlar hakkında 
bir istatistik hazırlamaktadır. 
Dahiliye bakanlığma göndcri
Jecektir. 

•• mize gelmiştir. 

Oldürecekmiş 
Taflan gazinosunda çalışan 

hnnendelerden bayan Nuriye 
emniyet müdüriyetine müracaat 
ederek kendisini 6 ~ene evvel 
ustura ile yüzünden yaralamış 
olan acem Mahmudun yine ta-
kib etmekte olduğunu ve dai· 
ma ölümle tehdit ettiğini söy
liyerek şikayette bulunmuştur. 
Mahmud bu fikayet üzerine 
yakalanmışbr. 

lf adesinde: 
- Evet ben Nuriyeyi alta 

senedenberi seviyorum. Ve ya-

lan deiil hakikaten kendisini 
öldüreceğim. Böyle yaşamak
tansa ölmek bana daha eyidir 
demiştir. 

Mahmud müşahede ve mua
yenesi yapılmak üzere nezaret 
altına alınmıştır. ....... 

Teşekkür 
Seevgili babam Fakirler ec

zanesi sahibi bay Ömer Lütfü
nün vefatı münasebetile evi
mize ve gerekse mezara kadar 
ihtiyan zahmet ederek refakat 
lütfünde bulunan zevatı kirama 
ayn ayn teşekkümame yazmak 
imkanım bulamadığımdan sayğı 
değer gazetenizle mumailey
bime teşekkürlerimi an ve ib
lğını rica ve devamı afiyetlerini 
temenni ederim. 
Merhum Ömer Lütfü mahdumu 

MECİT LÜTFÜ 

er Fiata Satış 
Azimet Dolayısile Acele 

Müzayede lle Sahş 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Şubatın on beşinci günü sabah
leyin alafranga saat on buçukta 
Karşıyakada Kemalpaıa cad· 
desinde İnltilap sokağında S 
numarada bir çok lüks mobil

yalar bilmüzayede satılacaktır. 
Gerek tek kanatlı aynalı do-

lap, dört köşe lake karyola, 
Sahibinin sesi gramofon plak

lariylc, 2 Amerikan koltuk, 1 
divan, 6 Amerikan sandalya

lan minderleriyle, kuşlu ayna, 

yumurtalı masa, saybor, dört 
köşe masa anahtarlı, lüks ya

zıhane, sarı karyola, 1 beyaz 

dolap, Hezaran sandalya. per· 
deler kornişleriyle, 1 lüks sı

fonyera lavaman tuvalet ma 

servisi, 1 tuvaletli komoclino 

1 elektrik sobası, halı, postuk, 

peşkirlik, kanatlı masa, bakır 

mangal, abajurlar, yataklar yor

ganlar, bir çok şişe takımlan, 

tabaklar, seccadeler ve sair bir 
çok lüks mobilyalar bilmüza
yede satılacakhr. 

Satıı peşindir. 
Büyük Kardiçalı İbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
2-2 (201) 

CMMS 

- 252 - Öz Türkçe karşılıklar 

=Ateş, hava, su, toprak) 12. Yardımca 
Nari - 1. Ateşli 2. Pat- Nasiye - 1. Alın 2. Ka-

lar 3. Tutu~ur 4. Yanar, bak 3. Menek 
Yanıcı Nasp - 1. Dikme 2.Ge-

Nara beyza - Akkor çirme 3. Kayırma 4. Koyma 
Nara - l. Bağırış, ba- S. Oturtma 6. Saplama 

ğınp çağırma 3. Carlama 4. Nasbetmek - 1. Atağ
Haykırış 5. Haykırma 6. lamak, atamak (tayin man) 
Kıygu 7. Süren (harp na- 2. Bitimek ( tayin man ) 3. 
rası man) Dikmek (rekz man) 4. Ge-

Narin - 1. Civlez 2.Çipli çirmek S. Kayırmak (hima-
3. Çöpten 4. İnce 5. Yepe- ye ve tayin man) 6.Koymak 
lek 6. Yinçek 7. Oturtmak 8. Saplamak 

Narkotik - 1. Uyuştu- (rekz man) 
rucu 2. Uyurtucu Nasbı nazar etmek-Gö-

Nas - 1. Cerge (askeri zünü dikmek 
kıta, asker man) 2. El 3. İl, Naş - (naış) 1. ulü 2. 
4. İlke O. Irk Ölük 

Nasıh - 1. Öğütçen 2. Naşi - 1. Dolayı 2. ileri 
Üğütçü 3. Üğüt veren gelen 3. Ötürü 

Nasıl - 1. Hancarı 2. Naşir - 1. Basan (kitab 
Kancaru 3. Neçük 4. Netek ve gazete tabi ve naşiri man) 
5. Ne yolda 6. Nice 7. Nite 2. Çıkarak 3. Dağıtan 4.Sl\

Nası- - 1. Kaparçuk 2. çan 5. Serpen 6. Yayan 
Katılan Natık - 1. Aykucu 2. 

Nasır - Yardımcı, yar- Söyleyen 
dım eden Natuk - 1. Geçen 2.Eyi 

Nasihat - 1. Dim 2. E- dilli 3. Sözü 4. Şeşen 
riğ 3. Öğüt 4. Oğütleme 5. Natura - Yaradılış 
Ômüklük 6. Ötleme Naz - 1. Baybanhk 2. 

Nasihat etmek, nasihat Sayınlık 3. Bicele 4. Erk 5. 
vermek - 1. Çöptemek 2. Erke 6. Kandış 7. Kanış 8. 
Eriğlemek 3. Öğütlemek 4. Kılın 9. Kınış 10. Şımarık-
Ötlemek lık 11. Yanı 

Nasip - 1. Alin yazısı Nazetmek, nazlanmak -
2. Bitik, bitme (kader, mu- 1. Allanmak 2. Baymlanmak 
kadderat man) 3. Düşclik 3. Baylanmak 4. Paylaşmak 
(hisse man) 4. Pay (hisse 5. Erinmek 6. lvırmak 7.Kı
man) 5. Üleş (hisse man) 6. lnnsımak 8. Şımarmak, tıma
Ülü, (hisse man) 7. Yazı nklık etmek 
(kader, kısmet man) 9.Ye- Nazlı - 1. Bayın 2.Bay-
terge (kısmet man) lan 3. Şımarık 4. Y anu 

Nuib olmak - Ele ıeç- Nazar - 1. Bakım 2.Ba-
mek kı~ 3. Bakma 4. Düşünme 

Nasir - 1. Elden tutan 5. Görü~ 6. Göz atma 7. 

Sahife e 

lzmir Yün ucat 
keti T··rkA • onm 

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 LİMITET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satm almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve te~isat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından i~letilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı PeştemalcıJar başında eski 01ozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43 

_ ~liye Vel,,iletindeo: 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan dört milyon liralık 

kİsmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmiş ola

cağından eski gümüş paraların bir şubat 1936 tarihinden itiba
ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanıla ... 

mıyacağı hilafına hareket edenler hakkında kanuni takibat 

yapılacağı 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 

ilan olunur. 6-8-11-14-17-20-23 (171) 371 

Meyve Fid~r~ları 
Türkiye ve Avnıpanın en eyi cins damızlıklanndan a:,ılı 

hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiş hernevi meyve fi
danlarile aşısız fidanlar İzmirde, Batoturakta İzmir meyve 

ve sebze satış kooperatifi tarafından sahlmaktadır. Fazla 
tafsilat almak isteyenlerin kooperatifimize müracaatları. 

c 5 
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Nafaka - 1. Azık 2.Gc- Cabık 6. Bev:-e 7. Cılız 8. 
re 3. Doygu 4. Doyumluk 5. Çelimsiz 9. Ehnez 10. Et~ize 
Ekmek 6. Geçim akçası 11. lnez 12. lneze 13. lrik 

Nafaka vermek - Bes- 14. Kadıksıs 15. Keperme 
!emek 16. Öhlez 17. Öl2'ez 18.To-

Nafi - 1. Asığlıi 2. ruk 19. Turuk 20. Yaşık 
Asılı 3. Aslamnu 4. Asu 5. Nahit - l. Çolbon, ço'· 
Elverişli 6. Onat 7. Ôktelik mon (Zührü yıldızı) 2. Çof-
8. Umulu 9. Yarar, yarayan pan 3. Çulpan . 

Nafi olmak - 1. Elver- Nahiye - l. Badguı, 
mek 2. Eyi gelmek 3. Sini- baygızı 2. Ercin 3. İlev 4. 
mek 4. Tusukmak 5. Yara- Tire 
mak Naht - 1. Oyma 2.Yon-

Nafile - 1. Bo~ 2. Bo- ma 3. Yontma 
şuna 3. Boş yere 4. Soma, Nahtetmek - 1. Oymak 
suma 5. Süme, sümeyi 6.Ti- 2. Yontmak 
mer 7. Utuksu 8. Yıtta 9. Nahv (Nahiv) - 1. Söz 
Yok y"re buruğu 2. Söz düzükü, söz 

Nafile :ibadet - Artıksı tüzüğü 8. Söz yoruku 
Nafile vakit geçirtmek- Nahvet -1. Benlik, hcn-

Evildenmek likçiJik 2. Kendini bcğcn-
Nafiz - 1. Delen, delici mişlik 3. Kurum, kurumcu-

5. Dinlenilen 3. Geçen 4. luk 4. Menmcnlik 
Geçer 5. Geçgel 6. Geçgil Nabvct göstermek - 1. 
7. İşliyen 9. Küce 9. Ötegen Beldenmek 2. Kendini be-
10. Ötkün 11. Ütkün ğenmck 3. Kurum satmak 

Nafiz nazarlı - 1. De- Nahvetli - 1. Diğrek 2. 
rin bakışlı 2. Ulaba Uluksar 

Nafiz olmak - 1. Erik- Nail - 1. Eren, erişen 
mek, eriklemek 2. Geçmak, erişmiş 2. İrkören, irkörücü 
sözü geçmek Nail etmek - 1. Erdir

Nafure - 1. Fı,kırdak mek 2. İrgürmek 
2. Fışkırık Nailiyct - 1.Erme, eriş-

Nagah, nageh, nagehan, me, irme, irişme 2. Tcğiş 3. 
nagebani - 1. Ansız 2. An- Yedim 
sızın 3. Apansız 4. Birden Nail olmak _ 1. Eriş-
5. Birdenbire mek ı' • '- 2 E , rışmeııı;: . rmek, ir-

Nag-me - 1. Arandak 2. mek 3 G" k 4 y . orme . itmek 
Ayalgu 3. Ezgi 4. lr, ırlayış Naim _ 1. Uyur 2.U)u-
5. Tavış, bvuş 6. Tıng yan 3. Uykuda olan 

Aranağmesi - Kesim Naip - 1. Atabey (E"'-
Nahafet - 1. Arıklık 2 kı' t .f. ··ı~k d . d .., · avaı ı mu u evrın e 

Cılızlık .), Çelimsizlik k" .. ı_ t k. h'.k" d N h'f _ uçu"- yaşa ı u um ara 
_ :a 1 1. Arbaz 2. vesayet eden vcur, naibüs-

An'I. 3. Ank 4. Ariku. 5. saltana mıın..\ 2. Köte.l (Ve-



Memurla-
fundan: 

diier alakadarlann ve irtifak 
bak sahiplerinin bu haklannı 

Hü yin Hüsniye borçlu Ha
san oğlu Ahmedin tasaraufunda 
kalma mülk olmakla tapu ko
misyonunun 29-12-934 günle
meçli ve 106 sayılı kararile 

ve bu hususla faiz ve masari
fata dair olan idd alarını evrakı 
müsbitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilile Sabit 

yeniden tescil olunan tapunun 
20-1-935 tarih 6 cilt ve 38 
aahıf ede kayıtlı bulunan Bal
çuv a Narlıkuyu mevkiinde 7964 
metre murabbaında porlakal 
abhçesi ve içinde mevcut bü
J&k ve k&çük olmak üzere 

olmadıkça sabş bedelini pay

laşmasından hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda art
brma bedeli gayri menkulün 
yfizde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son artbranm 

500 adet portakal beı turunç 
iki firenk elmuı beı dut iki 
ur bir ayva bir ıeftali ağacı 
balunduğu Ye bir arada 3 dam 

'bir kule yam b:ıı~ bir bahçe 
luyusu ve cliier bir k3tede 
m ltlr damı olan iı6u ıayri 
mt 11kul tamamı hin hq yüz 

lira kıymeti muhammeneli olup 
tam ıi illnclan itibaren otuz giin 
middetle açık artbrmaya çıka-

taahhüdü baki kalmak üzere 
artbrmamn on beı pn daha 
temdit edilmek suretile 6-4-935 
tarihine müsadüf cumartesi p
nü saat on birde ırayri menkul 
en çok arttırana ihale edile• 
celctlr. Sabı p8fİD para iledir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
edilemez.Mal bedeli verilmeue 

nlmıfbr. Talip olaa•nn loy
meti muh&111111eneaiain yilzde 
,.cif huçup niahetinde pey 
alr~ui 'feya milli bakanın te
mi.Dat melıtahtma wleri Ye 

arttırma 21-3-935 tarihine m&-

ihale karan feshedilir ve ken

disinden evvel en yibek tek
lifte bulunan kimse arzetmif 
olduju bedel ile almaja razı 

oluna ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veya bulunmaua 
icra dairesince hemen on bet 
f1bı mGddetle artbrmava pka
nlır. Bu artbrmaya allkadar• 

.Uif eden ,.,..._be rbii saat 
OD birde dairede icra oluna· 
caktar. Mlfterilere ait 114-930 
aumaralı dosya irae olunabile
eeği ıiW fazla izahab lbune 
dahi verilir. Talipler bu lıan-
1118 daireye talik olunan açık 
artbrma prbaameaiai 10-3-935 
farihinclea itibaren okuyabilir. 
Haklan tapu aicilile sabit 
olmayan ipotekli alacakhlar ile 

)ara tebliie hacet olmayıb yalnız 
ihale ile iktifa olunarak en çok 
artbraDa ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen kimH 

iki ihale arumdaki farkdaa 
ve diter zararlardan mea'al 
olduiu ve tapu harcuım bele
diye ve vakıf icranın ve yiizde 
2 buçuk delWiyenin miifteriye 
ait olduj'u ilin olunur. 

462 (211) 
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·a1ıd ve .albemet eden kin nakli halle man.) 7.Ga
man.) 3. Nakça (Kadmlarm çlirme 8. G&ttlrme (Bir yer
Yekili •• nedim man.) 4. den bir yere nakil man.) 9. 
Y eclek Jrıııma (Yerinden kaldırma 

Nika - 1. Anana 2. kımıldatma man.) 10. Kal
Arvana deve 3. Difi deve cbrma (Jrır yerden baıka 
4. Gaylak S. Gayla 6. inen yere nakil man.) 11. Tquna 
inpn (Bir ıeyi alıp bqka yere 

Nakarat - Kavuttak g&tlrme man.) 12. Taıınma 
Nüu - 1. Gartımq (Ev ve eıya nakli man.) 

(Ailkatinde bir noba•lık Nakil vaııtaaı - Binit 
elan, nlJm&lbilka m&11.) 2. (Merakip için) 
Ekaik 3. Eblklllk 4. Kahk Nakliye - 1. Mapa iti 
5. T eltildi 6. T elt&k 7. Usal 2. Tquna akçası 
8. Yanmb 9. Yetimaiz Nakliyeci - 1. ClkçG 2. 

Nalos kalmak - Aba- $aha 
mak Nakliyat - 1. G1ç it-

Naba - 1. Ekaiklik 2. Jeri, PÇiirme itleri ı. Sehk 
ibik 3. Uul Nakletmek - 1. Aktar-

Nlkil - 1. Anlatan (Bir mak 2. Anlatmak 3. AVQt
py hiklye eden man.) 2. turmak 4. C6rtmek S. Çe
Geçiren (Elektrik, hararet virmek 6. Getirmek 7• Gö
tibi kanetlerin geçmesine çOrmek 8. G6t&rmek 9. lr
mluid man.) 3. Gitüren pmak 10. iletmek 11. Ko
(Bir ıeyi bir yerden bqka tarmak 12. Kuçmdamak (Ma-
7ere nakJeden maa.) 4. Ku- ıai aaldetmek man.) 13Sağ
pllÇI (Hikiye eden maa.) lamak 14. Sinııek (Tahrik 
S. T8flyan (Eşya götilren etmek man.) 16. Tapmak 
man) 6. Yetiftiren (Haber Nakr - Oyma 
aakleden man.) Na)q - 1. İleçek 2. Be-

Nakkare - 1. Davul 2. der 3. Bediz 4. Bezek 5. 
Dümbelek Bizü 6. işleme 7. Pediz 8. 

Nakkat - 1. Bedizci 2. Sıflt (Dikit man.) 9. Snk-
Bezekçi 3. Pedizci ma 

Nakkat - Seçken Nakıetmek - 1. Bediz-
Naki - 1. Aktarma (Bir mek 2. Bezemek (Süslemek, 

kaptan üqka kaba nakil nakış iflemek man.) 3. Esir
man.) 2. Anlatma (Hikaye lemek 4. l11lemek 5. Oya
nakli man.) 3. Ayıtma (Söz mak 6. Sırlamak 7. Sırmak 
nakli man.) 4. Çevirme (Ter- Nakt - 1. A~a 2. Pul 
dine bir dilden bqka dile 3. Yarmağ, yarmak 
s&zn b bahisten bqka ba- Nakden - Akça ile, ak-
hise makil man.) 5. Geçirme çe olarak 
(Bir yerden baıka yere na- Nakdi ceza - l, Çayı 
idi DJan.) 6. Göc (Nakli me- 2. KıY1m 3. KıYJn (Ceza. 

1 

'9/enı Asır 

Bir Nişanlı Kızın ' 
SIRRI 

Bir Erkek Arzu Eder ... 
Hakikatte 18e kadının gayri 

kabili mukavemet cazibesidir. 
Gilzel bir vücudunuz,mütenasip 
bir endamınız şık giyinmiş ola
bilir, sevimli bir karakteriniz 
ve iyi bir evkadmı da olabilir
aİllİz. Fakat, teniniz ·güzel, be
yaz ve yumutak dejilse tehay
yül ettiiiniz erkejin yamnda 
diier bütün evaafllıızı ırastere
memek ihtimali vardır. Bir er
kek, evelemirde kadmm cazip 
ve muhteşem teni ile teahiıı 
edilir, Esasen arkadaflanma 
a6ylerdim. Taze, )'tlmuıak ve 
gilzel bir t"ne malik olmak ko
laydır, Senelerdenberi (yafsız) 
beyaz rengindeki Tokalon Tue
mini kullanınm. Kunetlendiri
ci ve beyazlatcbncımr. Aym 
zamanda milnbeait muamab 
siyah benJeri ve y~uk bu
nıpaldukJannı perir. En es• 
mer cildi bile l>eyazlabr. Emi
nim ki beyaz rengindeki bu 
Tokalon kremi •:resinde her 
kadın arzu ettiii erkete nail 
olmak için en uulı bir yar-
dımcıdır.. ( 212 ) 

lzmlr Slcllll Ticaret 
MemurluAundan: 

(Jak S. Amado] ticaret un
vanile İzmirde Şalvarlı oğln Ha
nında 6-7 numarada manifatura 
ticaretini yapan Jak S. Ama
donun itbu ticaret unvanı ve 
(Amado ve Danon) şirketinin 

1-2-935 tarihinden itibaren ri
zalariJe fcsholunduğuna müte
dair sirküler ticaret kanununun 
hükümlerine tevfikan sicillin 
1337 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 

468 (209) 
Sicilli Ticaret memuru 

F.Tenik 
1 Sirküler 

Bay 
1-3-926 senesinde Şalvarlı 

oğlu hanında No. 63-10 da 
manifaturacılık ticaretile ittigal 
etmek iizere tesis ettiğimiz ıir
k~tin bu kerre 1-2-935 tarihin
den itibaren keneli rizamızla 
fesheylemi, olduğJımuz 

Amado Ve Danon 
Unvanlı kollektif şirketimizin 

bilanço ve defterler mucibince 
tahakkuk eden biittin alacak 
ve borçlan ıürekldan Jak S. 
Amado efendi tarafından kabul 
ve deruhte edilclijini arzeyle
riz Bay. 

Js. Amado e Danon 
Umumi No. 1407 
Huıuai No.1-19 
Dairede okunan ve anlablan 

ifba 12 Şubat 935 tarihli air
kller albndald imzalana zat ve 
hlviyetleri dairece maruf ve 
lzmb.de Şalvarlı otıu hanmda 
63-10 numarada mukimler bay 
Jak S. Amaclo ve Eli A. Dano-
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azap mu.) ı•iilmek maa) 
Naima - 1. Cetirgi 2. Namaz Jolan - Ylldl-

Çan mci 
Nakz - 1. Bozma 2. Namaz kılmak - Y&· 

Kuma 3. Suna ldmmck 
Nakzetmek - 1.Bormak Namdar - 1. Adanır 2. 

2. Kırmak 3. Sımak 4. Sıy- Adh 3. Ac:lhğ, adhk 4. Çav
mak S. Sakmek 6. Ome- dur 5. Çavlı 6. Çavhm 7. 
mek Klllli 8. Öktem 9. Ôkttlltlk 

N~kzı aht - SUD1Zdı 10. Şavlut 11. Tapkaç 12. 
Nakzı ahdetmek - 1. Onek 13. Onl& 

Sımızmak 2. Tanmak Namdarhk - 1. Çavmak 
Nal - 1. Taga, daga 2. 2. Kettelik 

Taka 3. Taka• 4. Toıa Namdar olmak - On 
NalJamak - 1. Kayar- aalmak 

lamak 2. Tagalamak Name - Bitii, bitik 
Nalband - Takacı Namlu-Y•l•an 
Nalln - lnliven, inil- Namus - t. Ayat 2. 

diyen Onur !. Ut 4. Y&z ala 5. 
Nalin olmak - 1. inle- Yilz akhtı 6. Y&z ...,_ 

mek, inildemek 2. Kakp- Namuslu - 1. Ani (te-
mak miz, pak, afit ma11) !. Çafh 

Nale - 1. Afıt (Meni- çatlı, çavh (meşhur, namh 
ye man. m: 2. Bagürme 3. man) 4. Çek 5. Onat 6. Ôk
Cıi, Cıtv'i 4. lçlorma 5. tem 7. Utlu 
İni 6. inil 7. inilti 8. İnleme Namuum - t. Alaşa 2. 
inleyiş 9. Kıçgınn 10. Koğuı Anlmz, Kaltaban 4. Oynak 
11. Sağın, ıaiu 12. Sıjıt 13. (namusu fiipheli man) 5.S&r-
Sıjtama 14. Sıklama 15. tük (bilhauakadm hakkında 
Yoğlama 6. Vapur 7. Yırtlaz 8. Yön-

Naim - 1. Ayaklaman süz 
2. Tabandırak 3. Takırak Namu8*uzluk - l. Çaba 

Nam (isim man.) - Ad 2. I(aJtağhk 3. Yüz 1cara91 
Nam (Şöhret man.) - 1. Namzet - 1. Adakh 2. 

Atağ, atak 2. Aatav, atav, Oruntak ( yerine geçecek 
ataAu 3. Ad ıan 4. Dan 5. man) 3. Terldll 
KG 6. On 7. On sün Nan-Ekmek 

Namlı ·- 1. Angun 2. Nankör - iyilik bilmez 
Ataklı 3.Atakb 1. Adluanh S. Nir - 1. Ateş 2. Kvı 
Kaldı 6. Kette (nüfuz sahibi (yanmıf, kızıl hale ırdmiş 
man) 7. Küliğ köm&r veya odun parvası 

Namn nişam kalmamak- man) 3. Ot 4. Ôrt S. Saçu 
Adı batmak, yeri hatmak (es.ki hikmeti tabüyeden ana-

Namaz - Yükünç (ri- sın erbaadan sayılan ateı 
kiia ft cecdeye \'anr gibi man) "Saçu, Y'' ~ii, Kok 

olup DJünderecabnı tamamen 
kabul ve ikrardan sonra l.izzat 
vazeyledilderini tasdik ederim. 
Bin dokuz otuz beş senesi Şu
bat ayının on ikinci Salı gilnü. 

f zmir üçüncü noteri Hasan 
Tahsin resmi mührü ve vekili 
Ali Raif imzası. 

Umumi No. 1407 
Hususi No. 1-19 
Bu ıirknler nüshasınm dai

rede saklı 1407 umumi No. lu 
aslına uygun olduğu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz beş 
senesi Şubat ayımn on ikinci 
salı günn. 

İzmir &çündl noteri Haıan 
Tahsin resmi mührü ve vekilli 
Ali Raif imzası 

Bay 
Kaqıdaki sirktilerde yazıl

dığı veçhile 1-2-935 tarihinden 
itibaren fesh ve tasfiyesi kıh
nan AMADO ve DANON ,ir-
ketinin alacak ve borcunu ka
bul ve denıhte eyliyerek bu 
kerre 

Jak S. Amado 
Unvanı altında y\lle Şalyarh 

oğlu hanında No: 6-7 de batlı 
baıım manifaturacıhk tiearetile 
meırul olduğumu bildirmekle 
kesbi teref eylerim. 

Senelerdenberi hakkmuzda 
g6sterilen itimat ve teYecc&ha· 
bmzm bundan l,öyle dahi d ... 
vam edeceğinden iimitvar ol
du;unu ve muamelibmda kul· 
landıtnn imzanm nazan clikka
bmza arz ve •ygılanmı saa-
nm. 
Şu nretle imza edecep: 

J•. Amado 
Umumi No. 1308 
Hususi No. 1-20 
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lıbu 12 Şubat 935 tarihli 
küler albndaki imzanın zat 
hüviyeti dairecenıaruf, l.zm" 
Şalvarlı oğlu hanında 6-7 
da oturan bay jak S. Amad 
nun olup bizzat vazeyledi" • 
tasdik ederim. Bin dokuz 
otuz beş senesi Şubat ayı 

on ikinci salı pnü. 
lzmir üçüncü noteri H 

Tahsin resmi mührü ve ve 
Ali Raif imzası 

Umumi No. 1408 
Huıusi No. 1-20 
Bu sirküler nüshumın 

rede saklı 1408 umumi No. 
ashna uygun olduju tasdik kr 
lmdı: Bin dokuz yüz otuz 
senesi Şubat ayının on ikiD 
ıalı günü. 

lzmir üçilncli aoteri 
T alısin r••mi mllhrii ve •• • 
Ali Raif imzası. 

Doktor 
A. Kemal Tona 
llalderl~olog ve bul• 
tık ile ••l111n hllstahk.-

ler birinci S1nd 
mutehueıeı 

Bumabanede Mlvedd 
salonu iatiinde Dibek sokak 
30 numarah ey ve muayene• 
baneainde gece glacltb Ur 
talann1 kabul eder. 

Veremliler ile mira 
eden dlter hutalara ya 
mw Jkungelea aair talıHIAt 
ve mikroakopik muayeneleri 
yapalacaktır. 

10 - 15 lı-3 ( 

Anneler Çoealdarınız 
için Dk Mamaya 

L.1.KTİI 
ile başJayınız 

Çocuk llutahklan •atehum• Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti h•uaiyede hazarlaaan 

Likt. Çocakta ha11-·hlr, JD una, ialaal Ye b~·l~r 
vana .ıan pdenr. 

Kemikleri knnetleaclirir. 
EDeri .... lljbnr. 
Aileyi iaek .. clerdindea kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza~ 

Gripi önlemek için 

K a"tasr tp 
TABLETLERi 

Bat Agnaa, Nezle Ve Vlicat Kıipahğmı 
Te:mamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

a adeUlk kOtu• 7,11 kutuftur 



KREW.~ 
Ba l.; a111İ ıı 

' . l • ~" nzu " • 
Y egttne cidL'i 

1.ellık kreınidır. 

Ten~n zin dai
taze l iğini 

valnız ~'RE~l .., 

BALSA ~l t N 
Korursu· F o..L, . ... 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksürenlere Pe1esenldi Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

Alameti Farıka 

Cevat Algopan 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancılan 

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

neden araymız. 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri fstanbulda Bahçeka-

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

ALGOPAN 

lznAir Vilayeti Kadastro Mü-
d •. , •. .., .. d ur u~·un en: 

~ 

Selimiye, Mecidiye, Mahmudiye, Fatih, Birinci Süieymaniye, 

Birinci, İkinci, üçüncü Karataşlar, Akdeniz, Çorakkapı, Salhane, 

birinci, ikinci Karantina, Köprü, İmetkaptan mahallelerinin ka

dastrosu yapılmış ve yapılmaktadır. Bu mahallerde g:ıyrimenkul 
nıa] bulunan veya gayrim,.enkul mallar üzerinde ayni hakları 

bulunanlar ilan tarihinden itibaren mayıs 935 sonuna kadar her 

hafta sah ve çarşamba günleri lzmir kadastrosuna müracaatla 

ne gibi ayni hakları varsa bildirerek kayt ve tescil ettirmeleri 

veya yapılan kadastroda bir yanlışlık veya noksanlık varsa dü-
zeltilmesini istemeleri bildirilir. 462 (206) 

lzmir Vili)~eti Kadas:ıo Mü
,·Ürliiğünden: 

DoJapkuyu, Tuz<.'.U, Hasanhoca, Mecidiye, Karataş, Memduhiye, 

Suvari mahallelerindeki gayri menkul malların kadastrosu bit

rniş ve kütüklere de tesçil edilerek maliklerine senet ve çapları 
da dağıtılmakta bulunmuştur. Bu mahallelerde gayri menkulü 
bulunup henüz senet ve çaplarını almıyanların gelip almalan ve 

ınüklerinin kadastrolarında bir yanlııbk varsa en çok ilan gü
nünden sonra iki ay içinde komiıyona müracaatle düzeltilmesini 

•itemeleri bildirilir. 463 (205) 

Yeni Asır 

Umum Hastaların : azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru_ 

neticesi lüzurc gösteri!en pitot1u, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztaban!ar için taban korsalan gayri tab
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ilıtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsaJar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
8- 20 (355) s. 7 

PLATT 
· Makina Fabrikasının 

aşağıdaki 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Bristoı Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
fzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 
Dı.kkat • Bütü~ Egelilere Hristo) s.irke-

• Beyoglunun cıde 
Osmanı· ,,e otelini tavsiye 

ederiz (541) j 

M 
.. · ı u-lzmir ithalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
Ellerinde İsviçre eşyasına ait beyannamesi olan tüccar ve ko

misyoncuların bunları 14-2-935 günü akş:.mına kadar gümrüğe 
getirmeleri aksi halde kontenjan haklarını kaybedecekleri ilan 
olunur. 465 ( 207) 

Torbalı tap-q dairesinden: 
Çakal1ar köyü içinde sağı 

Yahya çavuş ve Osman solu 
yol arkası Deli Ali önü yol ile 
mahdut bir ev Himmet oğlu 

molla Osmanm 40 yıldan beri 
bila senet tasarrufunda iken 
vefatile veresesi namlarına ye
niden tescilini istemektedir. 
Bu evin tasarruf sicilli buluna
madıgından . 22-2-935 tarihinde 
mahalline gidilecektir. Bu evde 
alakası olan varsa 10 gün 
içinde belgesile birlikte Torbalı 
tapu dairesine müracaat eyle-
meleri. 460 (210) 

* N.:'ay:n;hc:'n~N:Skli!E .. j 
Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka•antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Sahire tt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~SIHHAT BALI YAGI 

Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SüzülmUştUr 

Yegane Deposu 
Ba~durak 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanes. 
·······················~·············································· 

~ .... ._ ........... , · ~~~~ımnmuırn~.-~--... 

ı Göz Hekimi 
Bayan ar f 

Daima ve katiyen bozul- lu" t' 1 KırJar 
maz ondüleleri, yalnız ve U 
yalnı! dip1omalı MiNİK 
Kadın Berberi SITKinın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarmda elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telefon: 3101 
4-26 (193) 

İzmir Birinci İcra Memurlu-· 
2'undan: 
Ayşe saadet hanımın Şaban 

efendiden ödünç aldığı paraya 
mukabil alacaklıya ipotek ey
lediği Karantinada askeri has-
tahanesi arkasında İzzet efen
di sokağında kain c5ki 18 ye
ni 20 numarala kapıdan içeri 
girilince yine bir sofa sağanda 
bir oda solunda bir mutbah 
ve arkasında genişçe bir havlu 
ve havlunun sağında kapalı 
bir kuyu ve solunda bir hela 
mevcut ve istimale gayri .salih 
bodrumu havi 1100 lira kıy
metli bir bap hanenin mülki
yeti açık arttırma suretiyle ve 
birinci arttırması 21-3-935 ta-
rihine müsadif Perşembe günü 
saat 11 de yapılmak üzere sa-
tıhia konuldu. Bu arttırmada 
satış bedeli tahmin olunan kıy-
metin % 75 şini bulursa en 
çok arttırana ihalesi yapılacak 
aksi takdirde en çok arthranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 
satış onbeş iÜD daha uzatılarak 
ikinci arttırması 6-4-935 tari
hine müsadif Cumartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Bor
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
marah kanunun mer'iyete gir-
diği tarihten sonra müsadif 
olması hasebiic ikinci arttır
mada satış bedeli ne olursa 
olsun kıymetine bakılmıyarak 

en çok arttırana ihalesi yapı

lacaktır. l,bu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar yed
lerindeki resmi vesaiki ile bir
likte yirmi gün nrfında birinci 
icraya müracaatları lazımdır. 
Aksi takd;rde hakları tapu si
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. Müş
teriden ayrıca % 2 buçuk res
mi delliliye ister. Satış pesin 
para iledir. •Şarlname 9-3-935 
tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Talip
lerin % 7 buçuk teminat ak
çesi veya banka itibar mcktu~ 
bu ve 933-18625 dosya numa
rası ile birinci icraya müraca· 
atlan ilin olunur. 

461 (208) 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte-
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi " 5125 

746 s. 7 
-~ 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 
en güzel tamircisidir-
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F ratelli Sperco 
V apıır Acentesi 
ROY . .ı\LE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
1 lHEPMES vapuru şubattan 

14 şubata kadar (doğru) Anvers, 
Rottetdam. Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 Şu
batta gdip yükünü boşalttık
tan sonra Burgas, Varna ve 
Köstencc için yük alacaktır. 

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

FROST vapuru 17 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
bage, Dantzig, Gdynia, Go
tebı:rg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 
~ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 2 şubatta bekleniyor. 

ULM vapuru 18 şubatta bek 
)eniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 

Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LiNE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu-

batta bekleniyor. Liverpu1 ve 
Anversten yük çtkarıp Burgas 

Varna, Köstcnce, Galaç ve 

Braila için yük alacaktır. 
ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 

ve Anversten yük çıkarıp Rot

terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMıNıSTER vapuru 20 su-

İzmir - Nevyork arasında bata doğru hekJeniyor.Nevyork 
ayda bir muntazam sefer için yük alacaktır. 
. T AMESIS vapnru 12 Martta EXARCH vapuru 2 martta 
lzmirden (doğru) Nevyork için bekleniyor. Nevyork için yük 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARiTİM ROUMAİN alacakhr. 

Garbi Akdeniz için ayda V urut tarihleri ve vapurlann 
bir mµntazam sefer. isimleri üzerine mesuliyet ka-

PELES vapuru 15 şubatta bul edilmez. 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar- N. V. W. F. Hanri Van Der 
sdon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden ac~nta mes
u "iyct kabul ei:mez. 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

J)ol'-tor 

A. Hiza Unlen 
Fazla tafsilat için İkinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi Kestelli caddesı No. 62 
binası arkasında FRA TFLLl Doktor Ali Riza l.Jnlen 
S DOGUM VE CERRAHI 
~ERCO v~pur . a~enteliğine KADIN HASTALIKLARI 

muracaat edılmesı rıca olunur. 1 MUTEHASSISI 
Telefon: 2004-2005 _ı:;nr:. ..... M .. . _ 

Gripin 
Niçin Daima Tercih Edilivor? 

Çünkü "°' _ ,er?/, 
fü·velki gün soğuk almıştı, ~ ~ ~"(fff.&.. 
dün yatıyordu, bu sabah ~ .... -

dipdiri avagv,.a ka'ktı '~ ~ 
., . '-' ............ 

GRiPiN 

Bütün ağrı, 
sızı ve san
cılan dindirir 

GRiPiN 

Soğuk algın
hğına, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nir, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir· 
dir. 

'-~ 

GRİPİN. 
• 
1 

t ecrübe ediniz 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
· LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRİNCİ 

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

kannnda Hull Londra 1te An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a!acaktır 
ALGERIAN vapuru 6 şubatta 

Liverpol ve Swanseadan gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
verstcn gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yitk alacaktır. 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGATİON Co. LTD. 
ED JUT ART vapuru 5 ~ubatta 

beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamburg, Bremen v~ 
Anvcrsten gelip tahliyede bu· 
lunmuştur 

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

JAD~ANSKA I 
PLOV.IDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

dk hareketler: 
6121935 S. S BEOGRAD 
13121935 S. S. BLED 
2012/935 S. S. SRBıN 

2712/935 BEOGRAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedeaiaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pire, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacakbr. 

AYAZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacakbr 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ iÇi GAZLI 

Lam bala.-ı Temin Eder 

. Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEl\1ALCILAR 
MHlzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

AKSIRIK 
T ehJikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

• ·y 
~-·~_/ 

Nez!e ilacından kullanınız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
o u mevsim hastalıklarına tutulmazsımz. Yalnız isme dikkat. 

Selamet Ferit Ve S. Ferit 
ŞiFA ECZANESi 

Hilaliahmer Cemiyeti iz mir 
.. . ' mer.'A ez•n ~en: 

Hilaliahmer esas nizamnamesinin 83 ncü maddesi mucibince, 
yıllık kongra 16 Şubat 935 tarihine rastlıyan Cumartesi güoü 

saat 17 de Ulus evinde yapılacağından cemiyete yazılı azanın 
ogün kongrede bulunmaları ilan olunur. 407 ( 194) 
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TELEFON: 3ad2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürii• 

Hilil Eczaıiesi 
Bu i lacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Nezleye, gribe Korizol Kemal 

30 KURUŞTUR 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYüK· FIRSAT 
Topan Halis Zonl?uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Salıf mahalli : Kestane . pazarında No. 10 
(885) T ele~on 3937 
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