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Haraççı 
KARDK5LER 
Mamulab Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmııhr. 

l1mtisad<1 inşa ttlilml'Jde ıılu11 ımyiJc ermin krolmtı 

Manisada Büyük Bir 
Sağlık Evi Kuruluyor 

ICuınhuriyetin Bu De~erli Eserinin Te'?el 
Atma Merasimi Halkımızı Sevindirdı 

Manisa, 14 (Hususi - gecik
mittir) - Manisa valiliği ma· 
kamını iıgal ettiği gündenberi 
ağır ve fakat hesaplı, ölçülü 
işlerle hepimizin yüzünü gül· 
düren Bay Murat bugün de 
Manisanın en büyük ihtiyaçla-

zı Muhtar, Sıhhat müdürü, def· 

terdar, vilayet encümeni aza· 
lan, fırka ve ıehir merlısi 

azalan, belediye reisi ve daha 
birçok mülki ve askeri rüesa 
hazır bu1unmusl8l'dır. 

1 emel a/Jmı menı~iııı iııılcn bir kcıç inlıba 

nndan birini teıkiJ eden mem- ı nesi baş hekiminin bir _söylevi 
leket hastahanesinin temelini ile başlanmış ve bu soylevde 
uğurlu elile atmıtbr. yüz yataklı memleketin en büyük ihtiyacı 
olacak olan bu sağlık evinin olan hastanenin az bir günde 
temel atma meaasimi buiÜD başarılması için bay vali Mura• 
Ôileden sonra saat 15 te par· dm gösterdiji hassasiyet ve 
lak tezahüratla yapılmıtbr. gayret takdirle anılmışbr. Vali 
Merasimde viliYetimiz fırka bay Murad da cevaben söyle· 
itlerini tanzime memur edilen diği bir nutukta; hakkında 
latanbul mebuau bay Ziya, ma- gösterilen itimad ve RVfİY• 
arif müdilrll bay Naili Eren teşekkür ettikten aonra demir 
Nafia bq m&bendiai bay Haf- tir ki: 

Merasime memleket basta- Smıu 9 UNCU Sa/ada -

oltlmatom 

Baba - Yumurcak •• ~e ıeldin .• 
Çocuk - Anaem tliyor M timdi hemen ne ıdi-• da,U 

""-· y •ba.... ~ 



Sahife 2 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 

~~~~~--------...... --
Fatih mahallesi Mahmutağa 1 Avykat Ferit Hazım Yapar, 

sokağında 247 numarada Hakkı Eşrcfpaşa Hacı Meylut sokak 
öztemiz, Birinci Sultaniye ma- 27 -1 numarada Mehdi Dü-
hallesi 22 numarada Hasan Al- nar, Karantina Komiser Dilaver 
tınoymak, Orhaniye mahalle.si sokak 24 No. Refik Doğru 

f'enı Asır 

Kızılay Kongresi 
1 r. umarada Hasan Açıkkol, Karşıyoka Bahariye mahallesi , Di·n Ha 

Yeni 
evinde Toplandı 

Kahraman)ar mahallesi 172 Bahariy sokak 17 numarada 
numarada Sait Akun, Alsancak Aabdullah Förlay, Fettah ma-
Babçeler sokak 19 numarada hallesinde Aziz İşkan, Turan 
Sıtkı Reşat Karataş Bayram Cafer Sar sokak Arif Baydı-
eğlu sokak 14 numara.da Ab- ran, İkinci kordon 259 numa-
dullah Başoğlu, Tepecik Kağıt- ralı evde Şevket Sunna, Pazar 
hane caddesi 11 numarada yeri Hanbey sokak 34 numa-
Hu.an Böyükçakırlar, Geri tü- rada Mehmed Nusret Siber, 
tün şirketinde Kadri Beriş, Bayraklı S numaralı evde Ha-
Mezbaha müdür sabıkı Ahmet san Kerim Urman, Bornova 
Başvardar, Birinci Karataş Ye- doganlar köyünde 56 numa-
ni Tür ki sokak 17 numarada M. ralı evde Hüseyin oğlu Emin 
Rüştü Baydın, Seferihisar Mu" Atunç, Yahya Hayah Bo-
hasebei hususiye tahsildar Kadri ratay, Murad Hasırcı oğlu, 
Edem, Karşıyaka Alaybey şi- Hasan Sabri Tan, Fatih mahal-
mcndifer caddeıi 21 numarada lesi dcğirmendağ caddesi 111 
Musa Enginkaya, Karşıyaka numarada Halil Cavbasan, Kar-
Celil bey sokak 6 numarada şıyada Salih caddesi 84 numa-
Mehmet Kitipoilu, Hacı Ali rada Fuat Kolpav, Cumaova-
efendi mahallesi 297 numara- sında Keıoalpaşa caddesinde 
da Huan Özerce, Karııyaka çıkmaz sokak Hüseyin oğlu ha-

cı Hüseyi Kırca, Bayraklıda 5 
Dojancı inkılap sokak 11 nu- numarada Hasan Kerim Urman, 
.marad• Hüseyin Ôzadah, Mer- Karşıyakada 6 numarada Nes 
iye mahallesi 9 numarada Ah- sibe Oska, Pasta ve telgraf 
met Tosun, Mısırla caddesi fiş memuru Cavid Erbengi, 
102 numarada Kizım Polater, İkinci Süleymaniye M. Ruhi 
Sepccik Borkoran sokak 17 baba sokağında Recep Ölçer 
numakada Muarrem Pekmez, soyadım almışlardır. 

•••• 
Komiserlerin 
imtihanı 
Dün Vilayet 
Salonunda Yapıldı 

Dün terfi etmek istiyen polis 
üçüncll ve ikinci komiserlerin 
imtihanları viliyet salonunda 
mümeyyiz heyetinin önünde 
olmuıtur. 

İmtihana on üçüncü ve bir 
de ikinci komiser ~rınit ve 
mümeyyiz olarak müddeiumumi 
bay Asım, emniyet müdürü 
bay Feyzi Akkor, emniyet 
müdürlüğü birinci kısım reisi 
bay Yaşar Albaraz bulunmuı
lardır. 

Saylav Mazbataları 
Yeniden seçilen saylavları

mızın vilayet idare heyetinde 
hazırlana.o intihap mazbataları 
kendilerine tevdi olunmuş ve 
bazı saylavlarımız Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Bornova Bele
diye Meclisinde 
Bornova belediye meclisi 

evelki akşam Bay F ehminin 
bqkanlığ-ında toplanarak kır 
bekçilerinin esaslı bir şekilde 
it görmelerini ve muntazam 
para almalarının temini için 
belediyeden ve zürradan beş 
kiıiden mürekkep bir heyetin 
teıkiline ve bu heyetin bekçi 
ücret ve işlerile daimi surette 
alakadar olmasına karar veril
mi,tir. 

Bornovaya gelmekte olan su· 
yun yağmurlu havalarda bula
nık ve çamurlu olmasından bu-
nun da derhal önüne geçilmek 
için lazımgelen tetkikatın ya
pılması kararlaştırılmıştır. -
Hükumet Postahanesi 

Bir haftadır memurların has
talığı yüzünden kapalı bulunan 
hükumet posta ve telgraf mer
kezinin havale ve paket şubesi 
dünden itibaren açılmıştır. 

ELHAMRA !o~İ~~İNE sineması 
PERŞEMBE Gününden itibaren 

2 BÜYÜK FİLiM BİRDEN 

ilkbahar Resmigeçidi 
Zengin dekorlar içinde Macar dansla ı ve şarkılan 

Başrolde " Şeytan Kız ,, filminin şen ve oynak yıldızı 

FRANSIZKA GAAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Oldüren Aşk 
Tamamen FRANSIZCA sözlü aşk ve heyecan filmi 

Ba9rolde : FREDERIG MARCH 
İlaveten : PARAMOUNT JURNAL No.4 
DIKKA T : Cumartesiden itibaren Jurnal yoktur 

Bu haftaya mahsus seans saatleri : 
İlkbahar : Öldüren aşk 

14 30 - 18 - 21 30 16 - 19 30 
Perşembe giinü 13 te talebe seanıı, cuma günü 11 

ve 13 te ilive aeanaı 

Seçim Yapıldı 
~---------------.. -----------------Hilali a hm er şehrimiz merke- Jira 85 kuruş verilmiş, 881 yok- nire Avni Doğan ve Doktor 

bayan Sueda ekseriyetle se
çildiler. 

zi kongresi, dün öğleden son- sul için 1849 lira 12 kuruş 
ra saat 17 de Halkevinde top- sarfedilmiş ve kurumun açtığı 
lanmıştır. aş evlerinde fukaraya 560 lira Bu tasnifin neticesi bildiril

dikten sonra bay Avni Doğa
nın teklifi veçhile idare heye
tinin ipkası it~ifakJa omw'andı. 

Hilaliahmer kurumu başkanı 6 kuruşluk yemek yedirmiştir. 
hay dokter Cevdet Fuat, kon- İcraat ve kat'i hesap rapor-
gre başkanlığına C. H. F. vilayet Jarı onnv':ı.,d •k'-an sonra ni-
idare heyeti başkanı v ... Yoz
gad saylavı bay Avni Doğa
nın geçirilme.sini genel heyete 
teklif etti ve bu teklif ittifak
la onaylandı ise de bay Avni 
Dogan, heyetin kendisine karşı 
gösterdiği teveccühünden do . 
layı teşekkür ederek yerini, Dr. 
8. H. Yusufa bıraktığını, bunun 
onaylanmasını rica etti. Bay 
Avni Doğanın tekJifi üzerine 
kongre başkanlığına doktor 
bay Hasan Yusuf geçti ve 
kongreyi açtı. Usulen iki ka
tibin seçimi yapıldı ve kong
re katipliklerine doktor bay 
Fikret ve bay Kemal Salih 
seçildikten sonra Hililiahmer 
İzmir vilayetinin bir senelik ic
raat raporu bay Fikret tara
fından okundu. Rapor hakkında 
genel heyete söz verildi. Dok
tor bay Bahtiyar söz aldı ve: 

- İcraat raporunu teşekkürle 
kabul etmekten başka söyle
yecek sözümüz yoktur, dedi. 

Başkanlık, bay Bahtiyarın 
teklifini reye koydu ve mütte
fikan onaylandı. 

Bundan sonra kat'i hesap 
raporu okundu ve onaylandı. 

Bu rapora göre geçen yıl 
dispanserlere müracaat eden 
20239 hasta için 11,157 lira 
31 kuruş sarfedilmiş, 3 ayak
sıza yapma ayak yaptı
rılmış ve bunun için 390 
Ji:a verilmiş, 318 çocuğa 
bayramlık almak üzere 862 

lzmirde -
Difteri Salgını 

Yoktur 
Bazı gazeteler Ankara - İs

tanbul ve bu meyanda İzmirde 
Difteri salgını olduğu hakkında 

yazılar yazmışlardı. Öğrendiği
mize göre İzmirde ve mülha-

katında son Kanun içinde altı 
musab görülmüştür. 

Bir Şubattan 16 Şebata ka-: 
dar ise tek bir vak'a olmamış 
muhitimizde Difteri salgını ol-

1 madığı a~laşılmıştır. 

ı 
Bay ilmi 
Ankaraya Gitti 

Nafia müesseseleri komiser 
vekili ve Aydın hattı bayındır
lık müfettişi bay İlmi Bayın
dırlık Bakanlığından aldığı bir 
emir üzerine Cuma gunü tek
rar Ankaraya gitmiştir Bay 
İlmnin Aydın hattının satın 
alına müzakeratının son safha
lannda bulunmak için çaj"ırd
dıiı zannedilmektedir. 

llil<lliafttııcı · llc!Jeti lzmfr Merkezi (ızalm·ı 
zamname mucibince heyetten Bundan sonra umumi kon-
çıkması lazımgelen bet iza için grede İzmiri temsil e<lecek 
kur'a çekilmesine başlandı. beı zatın seçimine geçildi. ve 

Cumhuriyet Halk Fırkası baş- rey işarile İzmir saylavların-
kam bay Avni Doğan, saylav- dan bay Hamdi Aksoy, bay 
~ğa seçil~." .bay Şükrü Osman Kamil Dursun, bay Rahmi, bay 
~le. bay L~tfı ~·~darı~ ~e~e!ten Lütfü Kırdar, ve gizli reyle de 
ıstıfa ettıklerını ve ıkı azanın 
yerlerine genci heyetin müna
sip göreceği iki azanın seçi-
minden sonra e5ki idare heye
timn ibkasmı teklif etti. Ve 
nizamnamenin buna müsaıt ol
duğunu ilave etti. Bunun üze
rine saylavlığa seçilen Dr. Bay 
Şükrü Osmanla Bay Lütfü 
Kırdardan boş kalan azalıklar 

için yapılan seçimde Bayan Mü-
• ..... 

idare heyeti azasından avukat 
bay Baha seçildiler, Bunu mü
teakip Atatürke, başbakan Ge-

neral ismet lnönüne büyük ulus 
kurultayı başkanı general Kazım 
Özalpa ve sıhhat işleri bakanı 
B. Dr. Refik'e tazimat telgraf 
ları çekilmesi teklif edildi. Ve 
bu teklif alkışlarle kabul edil
dikden sonra kongre bitti . 

Otomatik Telefon şirketi 
Tesisat İçin Halktan Ald1ğı Elli 
Bin Lirayı Halka İade Edecek 

Telefon Şirketinin tesisi za
mam olan yedi s~nedenberi 
mukavdenamesi _hilafına olarak 
fazla aldığı tesisat masrafının 
tutarı olan elli bin l.ra kadar 
parayı dört senede halka 
iade etmesi Bayındırlık bakan
lığından emredilmiıtir. 

Komiserliğin yaptığı tetkik
ler neticesinde şirketin bidayeti 
teessüsünde 70 lira olarak alı
nan ve bir müddet sonra 57 
liraya indirilen telefon tesisat 
masrafının telefon santralının ya 

Bornova Köyle
rinde Tetkikler 
Halkevinin köycülük şubesi 

reisi bay Rahmi Balaban ve 
üyeden Bornova Ziraat mektebi 
ıarapçılık mütehassısı bay Re
fet ile Cuma günü BomoYa 
köylerinde tetkikatta bulunmuş-

• :ardır. 

kın bylunduğu yerlerde iki li
raya, biraz uzak bulunan yer
lerde de azami 12 - 13 liraya 
kacfar indirilebileceği anlaşıl
mış ve bu da şirkete kabul et
tirilmiıtir. Bundan sonra tele
fon alacak olan yurddaşların 
müracaatları üzerine şirketçe 
keıif yapıldıktan sonra tahak
kuk edecek masraf Komiser 
tarafından vize edildikten son
ra halktan alınabilecektir. Ko
miserin vize etmediği masrafı 
şirket alamıyacaktır. 

On Bir Silo 
Yapılacak 
Ziraat VekAleti ilk baharda 

her biri 35 bin ton buiday 

alabilecek 11 silo yapılmasına 

karar vermiıtir. Bunlardan baş

ka Akıehir ve Denizlideki An
trepolar ela renifletilecektir. 

•• 
KOŞEi\IDEN 

Bizde Söz 
Vermek 

- Sizi falan gün saat bil
mem kaçta şurada bekleriın· 
Buluşalım. 

- Muhakkak azizim muhak· 
kak o iııi görürüm ve size ba· 
ber veririm. Şu gün cevap 
bekle ... Ve bir çok misaller. 

Bunlar hayatımızda heıneıı 
her gün yer tutan vaatlan teŞ"' 
kil eder. Lakin yerine getir 
mekte asla samimi ve ciddi 
olamayız. 

Sizi bekliyeceğini vadeded 
bir arkadaşınız randevu yerind• 
buluşulacak saatte gelmez ve 
gözleriniz saatlarca gcleniDı 
geçenin yüzüne baka bak• 
ağrımağa, acımağa başlar. 
Nihayet karşıdan sökün eden 
bu nazenin gülerek elinizi sı"' 
karken: 

- Birader az kalsın unuiı:· 

yordam, daldırmışım gibi ma: · • 
yani mazeretlerle kusurun'1 
bağıılatmağa çalışır. 

Hele hiç gelmiyenler, verd' i 
sözü kamilen unutup; eğer sin. -
siz ve sabırlı iseniz sizi akşan: 1 

kadar bekletenJer insanın lııı· 

fakandan canını buğazına tıkr.• 
. cak garip mazeretlerle işi ertc'j 

günü savuşturmağa gayret eder· 
· ler. 

Bunlar ylnız buluşma bekle .. 
me halinde tecelli etmez, bizde 
söz veripte sozünü yerine ge
tirmiyen ne kimselerin ne çe• 
ceşitli halleri vardır. 

Öyle zannediyorum ki t• 
yazıyı okuyanların içinde inti• 
zar ateşinin cehennem ateıio· 
den bedter iztırab verdiğ'iılİ 
hissedenler, o iztırabı çeken• 
ler olmakla beraber başkasın• 
verdi&'i sözü tutmayıb, tuta"' 
mayıb da ezaya sokanlar v• 
hatta beklemenin verdiği öf
keden küfür alanlarda vardır. 

Yaşayışımızın en lüzumlü ,,e 
çok göz önünde tutulması la"' 
zım olan hareketi . verdiiiınİJ 
sözü yerine getirmektir. 

Yerini getiramiyeçeğimiz sö· 
zü vermiyelim daha iyi ederiS. 

Hayatta muvaffak olmak. 
mesut olmak, iyi nam bırak· 
mak için, yaşayışta intizaını, 

ahengi ve gönül rahahnı bul· 
mak için yapacağımız en mi.i· 
him iş verdiğimiz sözü yerinde, 
saatinde işimizde, gücümüzde 
tatbik etmek hünerine sahip 
olmalıyız, olmağa çabşmalıy.ı· 
Bunun verdiği netice her sahada 
hayırlı muvaffakıyetle' sevgi!~' 

ve kuvvetler, iutizamlar do· 
ğurur. 

TOKDIL -. . _, 
Kent Kurulta
yının Kararları 

Kent kurultayının Şubat :-;· 
tima devresinin Çarşamba gü· 
nü son toplantısının yapıldığı· 

nı yazmıştık. Kurultayın bil 
devrede verdiği kararlar kent 
başkanlığından vilayete bildi· 
rilmiştir. Vilayetin tasdikinden 
sonra kararlar katiyet kesbe· 
decektir. 

Belediye 
Encümeni 

Belediye daimi encümeni diill 
6j'leden ıonra doktor bay Bela"' 
cet Uz'uQ batk•nlaiııula.topl•• 
"'1fbr. 
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Onıın için en iri~ilmez mut
lu b;r d , ·imi reddcttiirimi, bir 
yıl ikimize de zindan olan 
bu r, •nül ym a'iında s~na cek
tircl,k:erimi diişündükçe ben
den ikrah etmediğine şaşıyo
rum. 

Gerçek beni affettin mi?. 
Bilirim sen yüksek gönüllüsün. 
Suçumu bağışlamaktan çekin
Dıeıain. Fakat ben kendimi 
affetmiyor, kolumun acısından 
bin kat iistün sancılarla yüre
jim ıızlıyor Oğuz .. 
Oğuz karısını teskin etmek 

)nandırmak için koJlarını boy
Duna halkaladı, kızgın nefes 
~ıilnde dolasırken: 

- Çok ıstırap çektiğim ger
çektir Ülgen.. Fakat madem 
•cı yiyen tatlının lezzetini, ka
r~nlı(ı gören doğunun değeri
bı anlar. Biz de çektiğimizle 
•ıkın zevkini duyalım.. Artık 
leçmişi unutalım .. 

Y • en çok buldum dediğim 
b~ zamanda seni kaybetsey
~m?. Seni mecruh ve baygın 
ıordüğüm dünün heyecaniyle 
hal' titriyonım .. Ben de şaşır
~ıştım. Ülgen.. Niçin o kadını 
O ınledım, seni yelnız bıraktım 

lren?. Çünki ben hodbin bir 
·~~nıım. İkinci bir c!enemeye 
r1ntmek istedim .. Bunun ceza
~nı :.e kadar ağır ödiyorum. 
d •e:t senin düımenden bu ka
k •r kaybetmekten, kolunun 
ırılmasından asıl suçlu ben 

'Yal · · ' 01ı benım Ülgenim. 
L Bilsen doktor lvrem bana 
u karanlık perd~yi, muhake

~tleri ve görüılerile açarken 
en nasıl çıldırıyor, ona gönül 

•cılarımı haykırmak istiyor
dum .. 

b. Gtizel kadının mahzun yüzii 
ır tebessümle gerildi: 

0 :- O, zaten herşeyi biliyor 
auz ... 
- Nasıl?. Demek sen?. 
- Evet ben, da'lıa biray geç-

~e~en relinlik duvaiım, g-e
ınlık tuvaletimle kapandıj'ım 
odamın boıluj'unda yalnız onu 
kendime dert ortaiı bulmuı
tum. Bu sevgili arkadqımın 
ruhi telkinleriJe tHelli buluyor, 

sana yaklaşmak için ondan 
kuvvet ahvordum .. 

Fakat ..;nun da bilmediği ve 
henden bugüne kadar gizli 
tuttuğun bir hakikatı da öğ
renmelidir. 

- Senden gizli, hangi ha
kikat?. 

Genç kadının soluk yüzü 
biranda kızardı. Gözleri yağ
mura hazırlanan dolgun bava 
gibi karardı. Titrek bir sesle: 

- Asıl onu söylemek isti
yorum Oğuz. Sen daha ilk ge
ceden benim budalaca guru
rumu ayaklann altında parça 
parça edecektin. Bu elinde iken 
niçin sustun? 

Niçin peşkeş çektiğim apar
tımanı kendi paranla satın al
dığmı söylemedin?. 
Oğuz da kızardı. 
- Yalvarırım sus.. Kendini 

hoş yere yoruyorsun.. Sana 
bunları? .. 

- Sımu Var-

Bir Çocuk 
B.oğuldu 

Ödemişin Kiraz nahiyesinin 
Kadınderesi köyünde Hasan 
oğlu on yaılarında İsmail, l:ö
yün önünden akmakta olan çay
dan geçmekte iken kendini 
akıntıya kaptırarak boğulmuı
tur. 

Bjr Kaza Oldu 
Mümin oğlu Emin adında 

bir .p.hıs bindiği beygiri şe
hitlikteki derede sularken 
hayvanın ayağı kaymıştır. 

Mümin yere düşerek aiır 
surette yaralaamıştır. Yaralı 
memleket haıtahanesine kal
dınlarak tedavi altına alın
mıştır. 

Birbirini Dövenler 
Gaziler mnballesinin Fıkat 

ıokaiında Halil oğlu Aziz ile 
Mustafa oğlu Hüseyin ve ar
kadaşı Ali birbirini dövdükle
rinden zabıtaca haklannda 
tahkikata başlanmııtır. 

İki Klflyl Yaraladı 
lsmetpaşa bulvannda koltukçu 

Edip oğlu Mehmet, kavga ne
ticesinde Mustafa oilu Samiyi 
arkasından ve Sait oilu Meh
medi elindeş hafif surette ya
raladığından zabıtaca tutul
muştur. 

SiNEMASI 
Telefon BUOUN Telefon 3tsı 

iki Büyük Filim Birden 

Patron Olsaydım 
Fernand ~revey'ln temsil ettiği gençlik aşk ve •i· 

lence filmidir. iki saat kahkaha 

BUy!!~~~!!!!!: SŞM~~.~J~! edici 
tagannileri ve şahane bir muzik ile süslenen hazin bir atk 
macerası. 

Dikka tHer iki filim İstanbulda büyük bir ragbet 
görmüş olduklarından on beş güu gösterilmittir 

Ayrıca F oks . dü~ya havadisleri .Ye İnkilizce sözlü 
renklı Mıke Mavuz 

Seanslar Cumartesi ve Pazar g-iinleri saat 15 de 
"Patron olsaydım,, filmi ile Pazartesi, Salı 

gönleri saat 15 de "İlk bahar tarkısı" ile baılar. 
Her filim iki saat devam ettiiinden son 9,15 Seansında 

sona kalan filim &rlllür 

. ~ .... • ,, ,ı . 
... ı· .... ~ ... • . . ' ...... ·--

Silifkede Göksu Taştı 
Arazi Su Altında Kaldı 
T rabzonda İlk Kar - Erlzurumda 
Yağmur Hayretle Karşılandı 

ERZURUM, 15(A.A) -Dün 
akşamdanberi şiddetli bir yai
mur yağmakta ve kuvvetli lo
dos fırtınası esmektedir. Euzu
rumda bu mevsimde yağmur 
hemen hemen görülme
diii için hayretle karşılan
maktadır. 

KARS, 15 (A.A) - İki güu
denberi şehir ve civarma şid
detli kar yağmaktadır. llkka
nundan timdiye kadar yağan 
karın kalınlığı bir metreyi geç
miştir. Bu yüzden gidip gelme 
hayli güçleşmiştir. 

TRABZON, 15(A.A)-Trab
zon ilk karı dün gördü. Saba
ha kartı yağmaya başlıyan kar 
devam etmiştir. Fırtınadan te
lefon telleri bozulmuştur. Şid
detli kış birdenbire bastığm
dan Bugünkü Y eniyol gazetesi 
alakadar teşkilatları yoksullara 
yardıma çağırmışbr. 

ANKARA, 15 (A.A) - Zi
raat vekaleti meteoroloji ensti
sünden alınan malumata, göre 
son 24 saat içinde doğu ana-

do!u tamamile orta anadolu ve 
cenubi anadolu ve karadeniz 
kıyılarınm şark kısmı yer yer 
yağışlı geçmiştir. En çok ya
ğış gören yerler . dogu anadolu 
ile cenubi anadolunun dogu 
kısmı ve Rize Trabzon çevre
leridir. Kars ve Sarıkamış çev
relerine son iki gün içinde dü
şen kar suyu 55 milimetredir: 
Karın kalınlıiı, Karsta 120, Sa
rıkamışta 79 santimetreyi bul
muştur. 

Hava suhuneti düne nazaran 
dogu anadolu ve Karadeniz 
kıyılanndan maada yerlerde 2 
ila 5 derece daha sogumuştur. 
En düşük suhunetler sıfırın al" 
tında Edirnede 12, Y ozgatta 
11 Afyonda 9, Sivasta 7, Kars
ta 6, Çanakkalede 5, Ankara 
ve Manisada 4, İstanbul ve 
lzmirde 3 derecedir. En yük
sek suhunetle 17 derece ola-
rak Adanada kaydedilmiştir. 
Son yağmurlarda Silifkede 
Göksu taşarak bir çok yerlar 
su altında kalmıştır. .......... 

Trabzon Kadınları da 
Çarşafları Atıyorlar ·-·-·-

Trabzon 15 ( A.A ) - Dün 
burada tombul fındık 24 kuruşa 
arzedilmiş ve 23 kuruıa talih 
bulmuıtur. Fiatlar müıtekar 
bir haldedir. Satıcılar piyasaya 
mal arzetmiyorlar. Esasen mal 
mevcudu çok az olduğundan 

piyasanın yükselmesi bekleni
yor. 

Trabzon Kadınları 
TRABZON 15 (A.A) -Şeh

rimiz gençlerinin teşebbüsü ile 
dün yapılan bir toplantıda Türk 
kadmının aaylav aeçtiği ve ıe
çildiii belediye ve umumi mec
lislere aza olarak girdiği bu
günlerde kadınlarımızın hala 
çarşaf ve peçe taıımalarının 
doj'ru olmadıiını kararlaıtırmıı 
ve bu yolda hazırlanan dilek 
kağıdı hali içtimada olan bele
diye baıkanına verilmiıtir. 

Belediye meclisi başkanı bu 

dileği belediye meclisinin ruz
namcsinc almıştır. Dilek idare 
encümenine verilmiş olup bele
diye meclisinin ilk toplantısın
da müzakere edilerek bir karar 
alınmıştır. 

Tayyare Cemiyeti 
Kadınlar Dernell 

TRABZON 15 (A.A) -Tay
yare cemiyeti kadınlar derneii 
faaliyetini genişletmiş fırka teş
kilatı gibi mahalle ocak ve 
yuva teıkilitına başlamıştır. 

Kadınlarımız bu tetkilata seve 
seve girmektedirler. Az za
manda pek çok iza kaydedil
miıtir. 

Trabzonda ilk Mekteb 
TRABZON 15 (A.A)- Hu

susi idare beş bin lirAya büyük 
bir ilk mekteb binası satın al
mıştır. Yakında yeni mektebin 
aç1lması yapılacaktır. 

Gaziantepte Bir Facia 
Bir Ev Yıkıldı - Bir İhtiyar Kadınla 

Bir Ç9cuk Öldü ... 
Antep: 16 (A.A) - Dün gece Alaybey mahallesinde yaimur

ların tesirile iki katlı bir ev yıkılmıştır. Üst katta yatmakta olan 
ihtiyar bir kadınla bir çocuğun alt kattaki ahırda bulunan 2 deve 
ve bir merkebin ölümüne sebep olmuştur. Bir kadm polis tara
findan kurtanlmııtır. Bu evin yıkılmasile çöken arkadaki evde de 
beş yaııncla üç kız enkaz altında kalarak ölmüş ana ve babalan 
kurtarılını,tır. 

Tayyare Cemiyeti 
On Yılda Elli Milyon Lira Topladı 
İSTANBUL, 16 (Hususi) - Tayyare Cemiyeti kurumunun 

onuncu yılını kutluluyor. Cemiyet on yılda, Türk ulusun yüksek 
yurtseverliği sayesinde 50 milyon lira toplamışbr. 

Hitler Ve Pilsudeski 
Lehistan Hududunda Görüşecekler 

PARİS: 16 ( H.R. ) - Akşam gazetelerinin verdikleri du
yumlara göre, Mareşal Pilsudski'nin bu ay sununa doiru hu
dutta Hitlerle mülakatı tekarrür etmiş iibidir. Siyasal Alman 
ve Leh çevreleri bu görüşme etrafında büyük gizlilik muhafaza 
etmektedirler. Almanya'nın doğu andlaşması üzerindeki bakımı 
bu görüşmelerden sonra daha esaslı ·olarak anlaşılacakbr. 

Istanbul Mektepleri 
Gripten Yeniden Kapadılacak Ve 
Küçüklere Difteri Aşışı Yapılacak 
İstanbul, 16 (Hususi) - Şehrimiz vilayet sıhhiye komisyonu 

gripten mekteplerin tekrar k~padılmasına lüzum gö.ster?1işti.ı. 
Yalmz iki yaşından 12 yaşına olan kadar çocuklara dıften aşısı 
yapılmasına da karar vermiştir. 

ltalya U.Erkinı Harbiye 
Reisi HabeşHududunda 

Londra 16 (H.R) - Royter 
ajansının verdiği bir habere 
göre İtalyan umumi erkanı 
Harbiye ikinci reisi general Ür
yani Eritreye hareket etmiş
tir. Bu harekete askeri büyük 
bir ehemmiyetveriliyor. 

Habeşistan hükumeti İtalya-

lzmir Liman 
Şirketi 
Ankara 16 (Hususi) - İzmir 

liman ıirketinin tasfiye işi bit-
miştir. 

Fransız Sefiri 
İstanbul: 16 (Hususi - Hari

ciye bakanı bay Tevfik Rüştü 

Aras bugün [dün] Fransız se

firini kabul ederek görüşmüş

tür. ......... 
Faşist 

Kongresinde Mussolini 
Beyanatta Bulundu 
ROMA 15 (A.A) - Büyük 

Faıist meclisinin kış içtima 
devresi celsesesinde Düce bey
nelmilel siyasetten bahsetmiş 

ve bilhassa ltalyayı alakadar 
eden meseleleri tetkik eyle

miştir. Büyük meclisin hararetli 

alkışlarla karşılamış olduğu 

rapor üzerine meclisin azasın

dan bir çoj'u söz almışlardır. 
Müteakiben bay Mussolini İtal
yan Fransız itilaflarının ehemi-
yet ve mahiyetinden bahsey
lemiştir. 

ROMA 16 (A.A) - Büyük 
Faşist meclisinin ikinci toplan

tısında B.Mussolini içeri vazi
yeti anlatmıştır. Maliye bakanı 

ltalyanın para ve ökonomi du

rumu ve fırka katibi de fırka
nın ve teşkilatlarının çalışma
ları hakkında izahat vermiıtir. 

nın seferberlik hareketini pro
testo etmiş ve bu hareketin 
iki hükumet arasındaki görüş
meleri bozacağını bildirmiştir. 
Habeşistanın Londra elçisi So
malı ve Eritrc hudutlarında Ha
beşistanın tahşidat yaptığı hak
kındaki haberleri kat'i surclt• 
tekzip etmiştir. 

935 Bütçesi 
Ankara, 16 (Hususi) - Ma· 

liye bakanlığı 935 bütçesi üze
rindel;i tetkiklerini ikmal etmek 
üzeredir. Bakanlar heyetinin 
yarm [bugün] biltçeyi tetkik 
etmesi muhtemeldir. 

Yeni Kontenjan 
ANKARA, 15 (Hussi)-Ye· 

ni kontenjan kararnamesi al ı 

aylıktır. Çerşamba günü çıka· 

cak olan resmi gazetede neş
redilecektir. 

Bolu Kadın Say-
lavı İstanbulda 
BOLU 15 (A.A) - Konya 

saylavlığına seçilen ilk kadın 
saylavlardan Bolu belediye üye-

. lerinden bayan Bediz Aydilek 
bugün şehrimizden lstanbula 

ritti. Kadın ve erkek bir çok 
kimseler tarafından uğurlandı. ..-·····-·· 
Amerikanın 

Müdafaası için 
Londa, 16 (H.R) - Vaşing

tondan gelen haberlere göre 
Birleşik Amerika l!lusal korun-

ma planı için yeni hazırlıklar 
yapıyor. Havayi adalarında de-

niz üssülharckesinin inşasına 
hemen başlanacaktır. Bilhas~a 
Amerikanın sahiilerini müdafaa 

meselesine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. Ordunun baştan 
başa çotörlaşması, teslihatının 
yenileşmesi içie 408 milyon 
~ar aarfedilecektir . ... 
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Öileden sonra şövalye Ro
m~ya girerken saat dört ol
muştu· Kendisinin en sadık yol 
arkadaşı gibi sevdiği hayvanı 

(kaptenı) daha fazla yormamak 
için yaya yürümeğe başlamı§ 
geçmiş günleri gözünün önün
den geçirmeğe dalmıştı. 

Şövalye Doragastan hayatını 
ıöyle hatırlıyordu. 

O ne annesini ve ne de ba
basını tanımamışb. Anası ken
disini doğururken hayata gözü
nü yummuştu. Aslen Gaskon
yalı olan babası da varlıklı ol
mıyan iyi bir ailenin çocuğu 

idi. Para kazanmak ümidile 
Parise gelmiş yerleşmişti. Fa
kat yoksulluk içinde Ragastan 
süt annesinin kucağında iken 
babası açlık iniltileri arasında 
öldü. 

( Pastil ) kalesinin büyük ka
pısı karşısında ( Sent Antuvan ) 
sokağında csk\ elbiseler satan 
Süt Anne Ragastana karşı 
hakiki bir evlat scvgisile bağlı 
ldi.Anasız babasız. elinde kalan 
yavruyu büyütmek ve mağaza
sını ona bırakmek ülküsünü 
taşıyor bu uğurda elinden ge
leni yapmaktam çekinmiyordu. 

Çocuk yedi yaşlarına bastığı 
vakıt eski elbise satıcısının da 
kocası ölmüş dul kalınca bir 
rahip yamağı ile sevişmişti. 

Kadın bir aşk hayab gcçiriken 
rahip yamaiı Ragastan'ın ter
biyesilc de alakadar oluyor. 
Bildiklerini çocuğa aşılıyordu. 
Ondört yaşına bastığı vakıt 
Ragastan bir rahip kadar bilgi 
edinmişti. Elbiseci kadın çocu
iun zekasını bilgisini görerek 
seviniyor, onun büyük adam 
olacağına inanıyordu. Gelecek 
için oldukça büyük projeleri 
gözü önünde canlandıran ka
dına da talih gülmedi Salgın 
halindeki çiçek hastalığı onu 
da kara topraklara serdi. 

Ana olarak tanıdıj'ı süt ni· 
ıesini göz. yaşları ile ıslatbğı 
topraklara gömen Ragastan 
eve döndü. Ağladı, ağladı. Ni
hayet kendisine yeni hayat 
proğramı çizmek için gözyaş
lannı sildi. 

Analığının bıraktığı dükan
dan kendisine bir elbise seçti. 
Beline de uzun bir kıhnç ku
şandı. İşte bu dakikadan 
itibaren Ragastanın nasıl 
bir hayat geçirdiği bilinmiyor. 

Bilinen şudur ki Ragastan 
on sekiz yaşına bastığında ars
lan gibi bir yiğit olmuş orta
hğı yıldırmış, bütün meyhane
leri titretmiş, yan kılıncı kı
nından dışarı duran kılıncı ile 
berk si ürkütmüştü. Buna rai
men kabadayılığı edebsizlik çı
karmak için değildi. Hırsı :dık, 
haydutluk aklından geçmemiş
ti. Elinde, avucunda olanlan 
fakir ere yidiriyor. 

Erkekçe dövüşmeleri hep za
ifleri korumak güçlüleri yenmek 
için oluyordu, 

" Uzun kılınçlı Şövalye ,, adı
nı alan Rarastan Bastil kale
sinden " Luvr ,, e 1'adar büyük 
bir nam salmıt ıerseri fak at 
y6kıek kalpli bir Jitit olarak 
tanınmıtta. Ukia bir - uaı· 

zm ortadan kayboldu. Bu va
ziyet bir çok dedikodular do
i'urdu. 

Kimi bir kabahat işliyerek 
kaçtığını,kimi zengin bir adamın 
karısını kaçırdığını söylüyordu. 
Halbuki bunların biç birisi doğru 
degildi. Şövalya F ransada bir 
2ezintiye çıkmıJ ve bu seyabatı 
bütün Avrupayı dolaşmak için 
uzatmıştı. 

Genel Siyasa Hakkında Beyanatta Fırk~la; İiejimi 
Bulundu- Fransız Matbu&tı Alman Dönecek Midi 

Cevabından Meyustur 

Bu gezinti onun bayt> bilgi
lerini arttırmış donemelerden 
aldığı bilimlerle olgun, aklıba
şında bir yiğit tavrını kazan- · 
mıştı. 

Arhk o kendi kendini bir 
centilmen sayabilecek bir hale 
gelmişti. 

Kahraman genç yeni bir is
tikbale doğru ko1arken geç
mişteki hayatmı böylece kafa
sında dolaşbra dola~bra Roma 
şehrinin kapısından içeri 2irdi. 

Geçmişi kapının dışında bı
rakarak şimdi kafasının içinde 
iki azıh düşmanı olan sinyor 
Astorre ile papas Garkonyoyu 
düşünüyor ve bunlardan daha 
kuvvetli olan hamisi Sezar Bor
jiyamn hizmetinde yakında 
bir bölük kumandanı olabile
ceğini de zihninden 2eçiriyordu. 

İşte kafasının içinde dolaşan 
i§ler üzerinde kendi kendisile 
konuşurken bile unutınağa sa
vaşhğı halde bir türlü kalbini 
gıcıklamaktan uzak kalmıyan 
" bir ~örüp bir kaybettiği ,, gü
zel kızı da unutamıyordu. 

Deliler gibi kendi kendine 
konuşan bu adam içten kopan 
derin bir ah çekti : 

- Primver .. Ah o güzel kız. 

Paris: 16 (A.A) - işsizlik 
müzakeresi esnasında 8. Flan
dcnin söylediği söylev genel 
siyasa hakkında beyanat ma
hiyetini almıştır. B. Flanden 
dış emniyet iç.in hükumetin Sar 
Roma ve Londra anlaşmaları 

ile yapmış olduğu gayretleri ha
tırlatmıştır. Bu anlatmalar uius
lar kurumuna bütün ulusla
rın nazarında eski değerini 

verdirmişti. iç siyasada B. Flnn
den hükumetçe adliye, ökono-
mi ve tasarrufun korunm;ısı 
için yapılan idari tanzimatı 
bütçe müvazencsi için sarfedi
len gayretleri hatırletmışhr. 

Başbakan hükumetin şimdi faiz 
nisbctini azaltrİıası ye sermaye
lerin faal bir hale ıı-etirilmesi 
mcselelcsini ele aldığını söylc
miıtir. 

Çok alkışlanan B. Flanden 
itimad reyinde elde edilecek 
ekseriyetin hükumete iltihak 
edeceiini söylemiştir. Celsede 
124 reye karşı elde edilen 444 
reyJik ekseriyet hükumetin is
tikrarı lehine büyük bir mana 
ifade etmektedir. 
PARİS, 16 (A.A) - Paris 

matbuatı ilk haberlerin tahmin 
ettirdiğinc1en de gayri müsait 
bulunan Alman cevabından 
meyus olmuştur. Gazeteler bu 
cevabın ihmal ve sükut cihe
tinden belig bir vesika oldu-
iunu ve Paris - Londra cephe
sini boımağa açıktan açığa 
cehdettiğini kaydetmekte müt-
tehittirler, 

Bay blmıclen Ve Bmı Laral 
Londra, 16 (A.A) - Royter ca~ı tahmin ediliyor. Fakat 

Ajansının siyasi muhabiri di- cevab menfi sayılırsa yeni bir 
yor ki: vaziyet ortaya çıkacak ve bu da 

Fransız - İngiliz tekliflerine muhakkak Fransa - İngiltere 
heyeti umumiyesi itibariyle ne aruında yeni münakqalara se-

bep olacakbr. 
dereceye kadar memnuniyet ve· Londradan resmi bir müta-
rici bir cevab olub olmadığı lea elde edilmemiştir. Nazırlar 
hakkında karar verilmek için Alman cevabını henüz dikkatle 
Alman cevabını derinden derine tetkike vakıt bulamamışlardır. 

tetkik etmek muhakkak lazım- Pek tabii nihai vazivetlcrini 
dır. Müsbet bir cevab ise pro- bildirmeden evvel Parise .1ora-
jenin heyeti nmumiyesi üze- caklar ve bu yeni müzakere-
rinde müzakereler yapıla- leri icabettirecektir. 

Acaba bir kerecik olsun ken
disini tekrar görmiyecekmiyim? 

Acaba o menfur papas neden 
onu kovalıyordu. Ne olursa ol
sun. Bu kadın için Sezar Bor-

jiyadan himaye yalvaracağım. 
Elbette benden esirgemiye-
cektir. 

Muharebeden Korkuluyor 
_ "'onıı l'ar _ •••• •••• • • • • •• • • ı • •• • • • ı ıc •• • • • • ı ı ı •• • • • • •c:.,,,,,,.,. • • •,, ••,, ••• ••••••••••••• •••• 

Bir Japon Planı Habeşliler Bir ltalyan Askeri Mevki
A~erikatııar Mü_t~lea Yü- ini işgal Etmişler Italyanlar Ne oı·yor 
rutmekten Çekınıyorlar • 

Vaşington, 16 (A.A) _ Ja- PARIS 16 (H.R.)--:. Roma- r ·-· - -... ·-;· 
ponlarıo Şakoda kendi tcbala- dan gelen haberlere gorc Ha-
rını yerleştirmek hususunda beşistan'ın Somali hududunda 
hazırlamış oldukları plan hak- tahtidat~ devam. ediyor. Habeı 
kında hükümet mahafili her askerlerın yem taarruzlarda 
ne kadar mütalea yürütmekten bulundukları sö~_leniyor. Hatta 
çekıniyorlarsa da bunu soğuk bu haberlere g~re, ~ta.lyanlar 
k _ . tarafından tahkim cdımış olan 
arşı!adıktan garluyor. Bır- S'lli . Hab k 1 . 

1 'k d ı 1 · C .. ı areyı eı uvvet en 
eşı ev et erın enubı Ame- . 1 . 1 d' R 'da H 
'k d k" J ışga etmış er ır. oma a-

rı a a 1 apon yerleşme ha- bcşistan hadiseleri bü ük h -
reketine karşı gösterdikleri yecanle takib olunm~ktadı~ 
hus_umet Brezilyanın bu hare- İtalyan vapurlan Somali v~ 
ketı durdurma hususundaki Eritreye mütemadiyen asker 
karanna he halde müessir ol- top ve tanklar nakletmekte~ 
muştur. Halihazırda harbiye ne- dir. Buradaki ftalyan hava 
zareti birçok Japonlarm Pana- kuuvetleri de takviye olunu-
ma civarında yerle!JDlit olma- yor. Vazi~tin daha ziyade 
larından ötürü bu devletlerle vahamet peyda etmesinden 
rucvcut andlaşmaların tadiline korkuluyor. 
şiddetle muhalefet etmektedir. Harp B•fhyor Mu? 

Sar Madenleri ls~anbul, 16 (Husuıi) -: Ha-

Sarbruk 16 ( A.A) - Neı
redilen bir tebliide Sardaki 
bilumum maden ocaldanmn bu .. 
ıusi ıirketlere kiralanmayıb 

.. uJuı he•bma ifletecekleri bil
dirifiYor. 

befliler İtalyanların keneli top-
raj'ı aydıkları Sillireyi itıal 
etmiılerdir. Bu hidiıe Pariıte 
büyük endİfeyle karşılandı Zi
ra ulliare ıevklllceyı bakımın
dan bUylk ehemmiyeti olan 
aıkeri mevkidir. ltalyanlar Ha-

H<ı/Je~ impamlorıı 1·e 
beıistan sınırlarına acele u
ker rönderiyorlar. Muharebe
lerin baılanmaıındm korku
luyor. 

Habeıiıtan hik6meti Habet 
1,lusuna hitaben aearettiii Wt 

mai 11eti ltat boywıda 

beyapuamede son hadiseleri 
bildirmekte olup: "Hududumu-

zu şiddetle mlldafaa edcej'iz", 
diyor. 

ltalyanlar Ne Dlrorlar? 
Roma, ıs (A.A)- HabetU-

Sofya, 15 ( A.A) - Bul 
kabinesinde bazı tebeddül 
yapılacağı hakkında bir ta 
şayialııtr ortaya çıkmış old 
bu şayialar hakkında şimdi 
dahiliye nezareti bir tcb 
neşretmiştir. Bu tebliğde a 
bu gibi şayiala:-a kulak as 
maya davet edilmekte bun 
rın bazı eski fırkalara mens 
kimseler tarafından çıkarılma 
ta olduğu ilave olunma 
tadır. 

T cbJiğdc eski fırkalar m 
sublannın eski fırkalar reji 
nin yeniden tesisi gayesini 
mekte oldukları beyan e 
dikten sonra şöyle deniyor : 

Eski fırkalar rejimine katiy 
rncu cdilmiyecektir. Zlatef b 
kümeti 22 kinunusanide geç 
sene 19 mayısta çiz.ilmiş ol 
yolu sadakat!a takip etm 
için teşekkül etmiştir. 

Sofya, 15 (A.A) - Sogu 
ların şiddeti artmıştır. B 
mıntakalarda sıfırın altında 
derece kaydedilmiştir. Tu 
nehri' donmuştur. 

Sofya, 15 (A.A) - Bund 
böyle askeri makamlar tarafı 
dan mahkum edilenlerin kr 
tarafından affedilebilmcleri i 
harbiye nazırının buna lüıu 
göstermesi ve bunu fayd 
bulması lazım gelecektir. 

Rusyanın 
Planları 

Moskova, 16 ( A.A ) - Hal 
komiserleri meclisi ile kom 
nist fırkası merkezi komite 
1935 yılı ilkbaharına ait eki 
planını tasdik etmişlerdir. 

Yunan - Bulgar 
Sınırında 

- Baştara/ı 1 nci ~ahiledt -
geçenki beyanatının mübaleğ 
ile nakledildiği ve bu sureti 
hududda öyle bir şey olmadı"' 
halde sanki bir harp tehlike 
varmış gibi alelacele müdafa 
tertibah alınmakta olduğu ze 
babını verdiği söylenmcktedi 

Büyük erklniharbiye sulh 
müemmen olduğu kanaahnd• 
dır. Bununla beraber vazife 
kabı olarak tatbiki hükiimet 
ait bulnnan her türlü emniye 
tertibabnı nazarı mütaley 
almaktadır. 

B· Çaldaris aynı tarzda be 
yannatta bulunmu.Jtur. 
············· · ·······•••ı•••········ •• 
tan ve İtalyan Somalisi budu 
dunda yeniden bir takım hid"* 
seler çıkmış olduğuna dair olaıl 
haberler tekzib edilmektedit 
Gerçi 150 Habeşli Valval ya 
kınında klin Silan işgalle 
altında bulundurmakta iseler d 
Habeşiler bu mevkii Afdoul b" 
disesinin vukua geldiji , .. 
işial etmişlerdi. 1926 seneıill" 
denberi İtalyan idaresi albad 
bulunan Silarda garnizon yok 
tur· Binaenileyh kan dökühn 
miftir. ltaJyamn protestol 
aruında Siların işgali keyfiye 
tinin de bulunmakta olda" 
.iteJ.U edilmektedir. 



-' -
SEZARL~R DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES .• 

İCLE'Ö. PATRA 
MISlR KRALiÇESi 

-18- YAZAN: PAUL REBOULT 

Geçen Sayıların ÖzU 
llaaır kralı Xll1 Ptolemc'nin 

kıza Klcopatra, küçüklüğün
deaberi erkinliii ve uslu
J•iu ile göze çarpardı. Ro
.. ıeneralı Sezar'le birle
terek, Mısır kralhitnı yeni-

l dea ele geçirdi. Sezar ile 
Kleopatra 'nın sevgilerinden 
Sezaryon isminde bir çocuk 
doğdu. Az sonra Sezar 
Kleopatrayı Romaya alarak 
kendi zafer şenliklerinde 
laaZll' bulundurdu. Mısırlı 
kadının Roma'da oluşu,Sena
törJer'den bir çoğunu kız
~rdı ve bunlar Sezar aley
hinde suikasd yaptılar. Se
zar' Senato toplantısında 
öldürüldü. Zabitlerinden An
tu9aa KJeopatra'nın yanına 
ıitti. .. 

Yeniden dojuf 
Bu 24 Y•fllldaki genç kadın

da f&fılacak bir aksülamel kud
reti vardı. Bir hafta bitkin gibi 
:unnuştu. Köşkün bahçeJein-
ea çıkmamışb. Bütün gün 

orada kaldı. Çenesini elleri ara
~lına almış, müphem bakışlarla 
~ri bakıyordu. Sezaryon da 
be ç~k Yavru ru~uuda, dramk 
~ b.e~niz duymuş gibi idi. 
. eauua yadında kum üze
rınd la e ~turmuş duruyor, çakıl-
. rı hır elinden diğerine geçi

hYGrdu. 
Sezar lldlkten sonra, kral 

Çocuğu kim koruyacakb. 
Antuvan, belki .•• 

Iİ~vet, hiç ıüphesiz, Antuvan, 
rbazlar 'Ye falcı kadınlar 

6k ' r )'lztınde bir kuyruklu yıldız 
~&ziktüitinii bildiriyorlardı. Bu 

ezaryon'a tanlı bir i'elecejin 
'olunu ghtermek iizere g6kte 
P•rhyan Sezarın rubu deg" il mi 
ıdi? 

Kleopatra Sezan ilk tanıdıit 
~man ihtraılan belirsizdi. O. 
bu kadmda siyasi zeklvetia 
~rp~lmeıine yaramışb. Şimdi 
Jl~ı Leı yapnda olduj'u için 
~er feyi aydınlık i'ÖrOyordu. 

enmek ibtiyacile yaııyor, yo
lub nu açmak gliclinü kendinde 

aluyordu. 
itte baylece, Romanın dur

lflln havasında, ilkbahann gli· 
ıel kokulan içinde hulyaya dal
IUfb. 

Bir kaç gOn sonra Mısıra 
ılinmeğe karar verdi. 

Mark-Antuvan 
Antuvan'ın hasmı olan Çiçe• 

ron, bu adamın sert çenesi, 
k~n ensesi, genit omuzlarile 
bır Kartal avcııına veya bir 
canbazhane pehlivanına benze· 
dijini YUIDlfbr. 

Bu gösteritli zarf içinde, be
niz açılmamıı bir ruh vardı. 
ca rtli" · -me gı, otedenberi zen-
ain olmasına engel olmuştu. 
~e 9'ylenirıe inanır, bu daki-

adan lteaini dllflinmez. Ge-
1c:celı ı&nlerden flltur ıetirmez, 
ltar Janu aıDi avare yaprdı. 
Fakat bu )'avnuau damndak 
luıclnti varda. y apdıf, _ sar-

düğü memleket kadınlan, yıl
larca sonra hala kendilerini 
titreten bir ana ile anarlardı 
onu. 

Sofrada onunla boy ölçiife
cek yoktu. Her kesten çok yir 
ve bir fıçı gibi içki yutardı. 
Bu da zararsız ıeçer değildi. 

Al'kadaşlanndan Hipyos ismin
de bir aktor evlenirken, evelki 
geceyi içmeld~ ıreçirmiş olan 
Antuvan kendisinden bir nutuk 
bekliyen davetlilerin 6niine zor 
çıkb ama davetlileri, ıöz dal
gası yerine, başka bir dalganın 
tiksindirici bir dal.anın altında 
bırakb. 

Bununla beraber bu ıeneri, bu 
obur, bu aarhot- lizım olduğu 
vakıtk ahraman olmuını ve ken
dini tutmaaanı bilirdi. ltaatlı olan 
midesi, ziyafetler için ıenifler, 
fakat bir parça ekmek ve bir 
yudum su ile geçmek zamanı 
gelirse, fikiyet etmeden büzü
lürdü. 

Debdebenin, göaterifin aııkı 
idi. Yerinde söz söyler, yerinde 
ta91rla. yapardı. Sezana kanlı 
ve delik defik elbiselerini mil
lete nasıl göstermif til y anınd~ 
soytarılar ve çalgıcılar olduj-a 
halde dolapnas1DJ, miikeUef 
çadırlarda yatmas1D1 severdi. 
Bir danıüz olan metrelini, önü
ne iki arslan koıulmut bir ara-
bada dolqbrmlfb. Umumi ef
klra kulak asmaz, ıebep ol
duğu rezaletlerden aıkılmazdı. 
Garip tavırlanna rağmen eyi 
kalpli ve cömert olduğu için, 
bu halkın çok hOfUna giderdi. 
Misafirperverliii meıhurdu. Ver
diii hediyeler unutulacak teyler 
deiildi. Düımanlarını affeder, 
hasımlarını uymak inceliğini 
i'Ö•terircli. Cimertliji aon had
dine çıkardı. Bir gün, bir zi
yafette yemekten çok memnun 
olduğu için, atçıya biltiin mef
ruptile mükellef bir ev hedi
ye etti. Vakıa ev kendinin de
ğildi amma, ne zaran var 1 

Mısıra doiru fiden meıhur 
cenıiver İfte bu idi. Genç dul 
Kraliçenin ıöaleri hine, hem 
phaımn güzelliii, hem de Ro
manın bqmeti ile tekrar pb
cak olan rGçlG ordu kuman
danı, ıliriikleyid ~tib, dinç_ 

fatih işte bu idi. 
Bir Ev Kadını 

Sezann yeğeni ve varisi olan 
Oktav ile Anbıvan arasında, 
cinayetten lfODra, ilk görüşme 
pek o kadar durıun geçme-
mifti. 

B&y&k hir manevi mirasın 

bu iki varisi karşılıklı olarak 
birbirinden şüphe etmekte idi
ler. Birbirinden korkuyorlardı. 
Herkesin önnnde iki doat gibi 
öpüıttlkleri gün, birinin veya 
diğerinin elbiseleri altında gizli 
bir hançer var mı, yok mu diye 
ilk önce birbirini yoklamı, 
idiler. 

Oktav, Mark Antvvan'ın 
Kleopatraya mütemayil oldu
ğunu duyuyordu. Kendisi ise 
ondan nefret ediyordu. Şarkta 
hakimiyet kurmak için besle
diği ihbrasa bu kadının ne 
kadar engel olacağını anlı
yordu. 

Para meseleleri, Antuvanı 
genç ve güzel •müttefiki Kle
opatranın bükmn albna aoku
yordu. Onun aayeainde borç
larını ödemiı, )>aşmı kaldıra
bilmifti. Romada yüksek 
alınla bir adam gibi görünmü~
t&. Şimdi, yeniden, Kleopat
ranın kendisine bağladıit ihtı• 
raılan dütünüyordu. Afrika ve 
Habefistan kumandanlığının ken 
diline verilmesini elde etti. 
Senato tanfından prk ha· 
valisine memur edilerek, Mısı
ra hareket etti. 

- Sonu Yat -' ...... ,. 
Çıldırmış Mı? 
Kanya Ve Kocasına 

Saldırdı 
Dibekbqında Morahane ıo

kağında İzmirli Mustafa oğlu 
Kenan, idris oilu Cemal ve 
kaısı Nazmiye evlerine gider
lerken Nazmiyeye biçalda btı
cum etmiftir. Cemal ile Naz
miye o dvarda Ahmet oğlu 
Mahtann evine kaçmıf)ardar. 
Kenan bu evede taarruz etti· 
find• hamile bulunan Namiye 
bayalmıf ve vaziyeti tehlikeli 
slrllerek hntaııeye kalclınl
llllfbr. Vakaclan aonra kaçan 
Kem aabıtaca aranmaktadır. 

Sent- Vehme iş Başında 
Mühendis Formis'in Korkunç ölümü 
Etrafında TahkikatNeNetice Verdi? 

Seııt - Vehme Ölüm Şualanndan Korkuyor 
"Proger Tageblat" gazetesi 

yazıyor: 23-34 Son Kanun ge
cesi olub bitenler bir gün unu
tulsa bile, Pragdan 60 kilometre 
kadar uzaktaki Zahori kiyi
nün hancıu hunlan her ••kıt 
titreyerek anacaktır. 

Bir Handa Bir Dram 
Bir kaç dakikaya kadar rece 

yar111 çalacakb. Oda bizmeqiai 
Kore) Fliger lokanta aaloaaada 
iıkemJeleri mualar &zerine istif 
ederken patron Ye ranoala 
hesab ılrfiyorlarda. Odalara 
geçid veren merdnen aaban
lığı kap1S1ndan reçerken, Fli
ger yukan kattan gelen boğuk 
bir ses duyar jibi oldu. Kulak 
kabartarak yiridü. Hertey 
durgun görünüyordu. Hizmesçi 
aşağı enmeğe hazırlanırken, 

ansızın, karanhk içinde bir 
adam belirdi. Korku içinde 
kalan hancının ii:ıerine taban· 
casını çevirdi. Boğuk bir ses 
emrcdiyoru : 

- Dur ! Ve kımddarscn 
beynini patlatırım. Hele birşey 
görmüş olma, sakın 1 Anladın 
mı? 

Aynı dakikada 4 numaralı 
oda kapısı açılarak daha ogün 
hana gelmiş olan bir çifte yol 
verdi. Bunlar cansız bir vflCu
du sürükli.\yordu. Hancı bunu 
da kolayca tanıdı. Üç hafta
danberi haııda oturan mühen
diı F ormis idi. 

Oda hizmetçisini görünce, 
kadın kızgın kızgın batırdı : 

- Burada ne anyonuauz, 
ıiz? Haydi defolunuz 1 

Zangır zangır titreyen Fli
ger, hali tabancanın tehdidi 
altında orada duruyor, ne ya
pacağını bilemiyordu, Patron ve 
diier iki ganon da, gürültüy& 
itiderek, birinciye çıkmıılardı. 
T abancah adam hepsini ~oı bir 
odaya tıkadı. Bununla beraber, 
kapı Üzerlerine kapanmazdaıı 
evvel, çiftin cesedi 6 numaralı 
odaya attığım gördüler. 

Bir kaç dakika aonra, haııda 
aert bir iftial ıesi duyuldu. San
ki bir bomba patlamafb. 
Odaya kapablanlar, derin bir 
korko ile balofblar. Hiç 
birilİDcle olup biteni rlrmeie 
aitmek cesareti yoktu. ilk ifti
ali, çok ıeçmeden, diğerleri 
takip etti.Fılger ,bittibı yiğitliği
Dİ tophyarak, kapıya dotru 
aitti Ye mandalı çevirdi. Bey
hude zahmet! Kapı kilitlenmifti. 
Bir lahza IOnr&, bir otomobil 
mot6rlnln ilrtlltiiaa duyalclu. 
Sonra her te1 yenidea aeuizlife 
daldı. Bununla beraber, dlrt 
mahpus ancak ertesi aabah kapı
yı zorlamağa cesaret ettiler. Dk 
hareketleri. en yalwı mevki olan 
Sin karakoluna kopak oldu. 
Y etiten jandarmalar ancak 
mlihendis F orbia'in öldüjibıD, 
bombalann odada yapbğı tah
ribab ıarebildiler. Katiller or· 
tadan kaybolmuttu. 
Radyo-Slyaul Bir Meslek 

Tahkikat hemen meydana 
çıkarcla ki cinayetin kurbanı 
Hitler it batı•• ıeçtiktea soma 

Mulhaker - Şhitıort Radyo yeri buldular ve yukarıda an· 
istasyonu mlidürlüjiine tayin lablan tekilde haydutça hare-
edilmit olu eski nuyonal - ket ettiler. 
aosyalist eleha11lanndan biri AnlBfl)an katiller ilk önce 
idi. Fakat, aluaJ olmaktan si- mn.hendisi kaÇU1Dak iatemiş
yade 909yaJiat olan Nazilerden lerdi odalannda bulunan uyutu· 
oldup için, kunetli bir kafa cu iliçlar da buau iabat ediyor. 
oldapnun farkına ftl'U tefle- Fakat F orbia kendini aeTIDidane 
rinin huaumetini kau••ııtı. müdafaa etmif Ye ilk taban• 
Rantaı yaaguu ıecai, bunun cayı çeken de o olmattur. Mü
idareaindeki radyo merkezi tearizlerden ıenç kadmı ha
oJup bitenleri re1mt bildirme- fifce yaralamlft fakat sonunda 
lere pek te aypn olmı:yan hir l.endisi de öldüriilmiiftür. Bun· 
biçimde anlabmfb. Banu affet- dan aonra. katiller mübendi-
tiler. Fakat Flihrer tara- sia oduuadaki iatuyonu tah· 
fınclan radyoda 81ylenen bir rib etmek iateaüşJerclir. Fakat 
nutuk, Miilhoker merkezinde hakikatta bu nqir istasyonu 
ıüpheli bir makina bozukluğu olmayıb sadece bir işitme ia-
yilzlinden yanda kalınca, ka- tuyonu idi l .. 
zadan mesul tutulan Forbis he- Bent-Vehme ÖIUm 
men azledilmiş ve bir tahşit ka- Şualanndan Korku~or 
rarglbma kapablmqt. Bununla Bu radyo meselesi mühendis 
beraber herif buradan kaçarak Forbis'in ilümline aebeb olan 
Çekoslovakyaya geldi ve bura- biricik İf midir ? Mühendisin 
da, nasyanaJ .oayalizmin diğer buı dostları b1111& inanmı-
bir kaçağı olan Otto Strauerin yorlar. Bnale•a bakılırsa, 
kurduğu karacepheye yazıldı. AJman erkaaı harbiyesinin 

Blzll Bir Propaganda elinde olan ve muayyen biı 
istasyonu aaha içinden bütü.p motörleri 

Fonnis Çekoslovakyaya gel- durdurmak kudretini haiz bu-
dikten birkaç hafta 10nra, hman mefhur ölüm ıuaının ki· 
Alman hiik6meti aleyhinde fillerinden biri de, kıymetti bir 
fiddetli tenkitleri •e kara mühendis olan, F orbis İmİf. Al
cephe kumandanı Otto Stra- man erkanı harbiyesi çok gizli 
sser'in nutuklannı Almanyaya tuttuiu bu icadın ortaya çık
yayan esrarmriz klA mevceli mamua için mühendisi iJdürt
birer idyo emisyonu Alman hü· mDt-
kümetinin nazan dikkabnı Vakıa bu tefrika romanına 
celbetti. Bu dalplann Çeko- benziyorsa da t·inayetin ken• 
ılowakyadan gelcliii anlqı)ı- cli8i de iyle dejil mi? Herhal-
yonlu. Alma Sefareti Prag de Çek pzeteJeri Almaalarm 
hlktmetiaden izahat istedi. keacli topraldanada blJle d· 
Verilen ce•apta banua gizli nayetler yapmalarmclu pelc 
bir istaıyonclan çıkbfı •• luzmıılardar. Almaa llAkame
kapablmaıı için tahkikat ya- tiaclea btilleria te.ıi•i iatea• 
pılacajı bildirildi. Almaalar mit İle de fimdiye kadar ya• 
-kim bilir nereden 6trenmifler- palan buna benzer tepbblale
iatasyonun Zahori kaytlnde ol- re iyi cewap alınclıfı glrllmlt 
dujunu bildirdiler. Fakat Praı dejilclir. ~t Vehme'ain tanı .. 
etrafında bu adda alb köy var- dıiı biricik kanun yabp GnDU 

dır. Yapılan arqtumalardan kanunudur. 
netice çıkmadı. ----.-·-

Bugiia aalqılmlflırki usta Bı·r Hırsız 
bir radyocu olan mühendis 
Forbis emiıyon ( nqr ) iataı· 
7onunu Sim dwanndaki Zabori 
ote6ade yıkık bir ku.IGbainde 
kmmut ft bir icad için İfİae 
yaraclıjmı iddia ettiji bir çok 
aletleri buraya 7erleftirmitti. 
Nqriyabnı &yle yapıyordu ki 
200 kilometre yalmahğmdan bir 
teJ duyulmıyor, Ancak 200 ki
lometre ateden duyuluyor. Bly
lece bu nqri~at Almanyaya 
mikemmelen vanyordu. 

~~ Adam ÖltlUren 
!"J Sporcular 

Tahkikat neticuiz kalınca 

lalktmeti gllgede bırakarak 
harekete ıaçen ıayri muul 
tefkİ)lt - Ge11eral Şlayterin 
lllimibıde olduğu aibi - bu
rada da faaliyete geçtiler. 
Bu teıkillt Sent • Vemes 
adını tapyan korumdur. Ge
çen 13 son klnunda iki erkek 
Ye bir kadm dai aporcuau kı
yafetinde ıeluek Prag etrafında 
claı ıezintillbi yaptılar. Bir çok 
arqbrmaJardan IODra banlar 
•tlbendia Forbia .. m sizlendiji 

Cürmü Meşhod 
Halinde Yakalandı 

Arastada 1araf Yasef Peço
nun 313 numaralı dtlkklmncla 
bir hımzlık nk'ua o.lm .. tur. 
Saat dlrt raddeleriade dlkkl· 
mn kepengine anahtar ayda· 
ran bir adamın içeri girdiğini 
ıören çarşı bekçisi derhal ka· 
rakola haber vermiftir. Alınan 
tedbir lizerine polialer relerek 
dikkina rirmiıler ve hırsıza 
yakalamıılardır. Bunun Malat
yalı ipiz takımından deli op
Janndan Mehmed otlu İbrahim 
olduğu anlaıılmıştır. 

lbrahim maymuncuk ve sair 
aletlerle dükkandaki kaıamn 
anahtar deliğiyi kurcalar bir 
halde iÖrülmüştür. 

Kasa hırsızı adliyeye veril
miştir. 

Yafllar Çahnmlf 
Balcılarda Arap ham hllnde 

makinist luetin iç life yaiı 
çahnllllfbr. Hil'llZ ıabataca 
aranmaktadar. 



Hava Andlaşması Teklifi Cenevre 'Görüşmeleri 
Almanyanın Cevabı Etrafında Alınan Silah imali tını Ve Ticaretini T anziıiı 

ilk Haberler Müsait Sayılıyor Komitesinde ~m~rikan Pr~jt?~~ . 
Londra, 15 ( A.A) - Bay 

Fon Norat tarafından İngiliz ve 
Fransız sefirlerine tevdi edil-
miş olan notanın muhteviyatı 
ile merbutu olan şifahi izahat 
hakkında dün akşam pek az 
malumat mevcut idi. Bununla 
beraber ilk haberler notanın 
gayet nazikane bir lisanla ya
zılmış olduğunu, Alman hüku
metinin hüsnü niyetinden ve 
sulhun tahakkuku için teşriki 
mesaide bulunmak arzusundan 
bahsolduğunu bildirmektedir. 
3 Şubat tarihli beyannamenin 
üç noktasında . bilhassa hava 
taarruzlarına karşı himaye mu
kavelenamesi Almanlarca esas 
itibarile kabul edilmektedir. 
Alman notasında bay Laval ile 
bay Mussolini tarafından yapı
lan Tuna misakile Şark misakı.:. 
ki Versailes mualıedeıinin as
keri ahkimı yerine Almanyaya 
hukuk miisa•ab verecek askeri 
bir mukavelenamenin ikamesini 
temin için beraberce tahakkuk 
ettirilmeleri Londra itilaflarmda 
derpiş ed.ilmiftir. Hiç bir tel
mih bulunmadıiı zannolunmak
tadır. 

Be:lia, 15 (A.A-) Alman
,_nm Franaız ve İngiliz se
firlerine vaki tebliğatı hakkın
da mütalea ve tefsirlerde bu
lunan CorrHpandana diplo
matik diyor ki: 

Almanya sillhlann tahdiai ve 
harp tehlikesinin önüne geçil
nesi için teıriki mesaide bu-
İunmıya her zaman amadedir. 
Londrada yapılan teklifler 
üzerinde durulması ve serbeşt
çe konuşulması icabeden bir ta
kım noktalan ihtiva etmekte
dir. Bir çok noktalara ve bil
hassa Şark misakı ile Tuna 
havası misakına müteallik mü
zekkerelere daha şimdiden 

başlanmıttır. Coğrafi vaziyet 
itibariyle Almanya için pek 
n ühim olan bu meselelerin 
m ~mnuniyete şayan bir hal 
suı etine iktiran edeceği ümit 
oluı ur. En mühim nokta hava 
taar. -uzlanna karşı bir himaye 
misa :eı akdine dair olan tek
liftir. Bu misakın hareket nok
tası ıhiren Fransızlarla İngi
lizler arasında yapılan müza
kere! !r olmuştur. Almanya bu 
iki d,:vlet arasındaki müzake
releriıı mümkün olduğu kadar 
ıüratl ! neticelenmesi için elin
den ,Jeleni yapacaktır. 

No..chtousgap gazetesi di-
yor kı: 

Londrada yapılan diploma
tık müzakerelerden sonra or
taya çıkan müşküiler arasında 

hava taarruzlarına karşı hima
ye mukavelenamesi en az ma
ni arzetmektedir. Çünkü Al
manya kendisinin hukuk mü
aa vatı mutlak surette kaybe
dilmek şartile müzakerelere 
girişmiye hazır olduğunu ilan 
etmiştir. Belçika ile İtalya bu 
misakı kabul arzusunda ol
duklarını daha şimdid~n bil
dirmiılerdir. 

Silahlar meselesi daha ziya: 
yade müşkülat arzetmektedir. 
Devletlerin Almanyanın ukeri 
bakımdan muta•abnı kabul •e 

l 
teslim etmek suretile teslihat yapılması için İngiltereye hitab Rusya Nasıl Bıı" Mukaveleye Gırehılır? 
deliliğine bir nihayet vermek etmektedir. Cenevre, 16 (A.A) - Silah si silah imalatına karşı alına- bazı s:mf silahlar ve bilhasJI 
iç.in sarfctmiş olduğu mesaıyı PARİS 15 ( A.A ) - Alman- imalatını ve ticaretini tenzim cak tetbirlere hasretmekte ve barut ve patlayıcı maddeler 
hesaba katmaları memuldur. yanın Fransız - İngiliz teklifle- komitesinin toplanytısında Sov- hususi silah sanayiini tahkik hakkında daha müessir oları 
Şark ve Tuna misakları Lon- ;ine cevap olarak vermiş oldu- yet murahhası Ventzof Sovyet için Amerikan ayanınca teşkil tedbirlerin alınmasını, kimya "e 
dradş çok mühim birer rol ğu nota emn~yet arzusunun ifa- heyeti murahhasımn silah ima- olunan komisyanda fezlekesinde yangın harbine münhasır olall 

B. lliller Ve Goebels Beı·lin Jı1·ausız Seffri J,le Gü1·iişi4.yot·l<w 
oynamaktadrrlar. Almadya is- desile başlamakta ve Avrupa 
temiş olduğu mal\ımat ve iıa- siyasetine müteallik olan ted-
hatı almamıştır. Beynenmilel birlerin heyeti mecmuasını Al-
bir konferansın İçtimaa dave- manyanın coğrafi vaziyetinden 
tine dair ecnebi gazeteleri ve silah yarııı tehlikesinden 
tarafından ortaya çıkarılan ilham alarak ve derin bir su-
şayilar birer tahminden başka rette tetkik edeceğini ihsas ey-
bir ,ey deiildir. !emektedir. 

Berlin 15 (A.A)- Almanya- Londra, 15 (A.A) - Siyasi 
nın Fransız - İngiliz notasına mahafil Almanyanın Fransız -
verdiii cevabta deniliyor ki : İngiliz tekliklerine vermiş ol-

Almanya sulhu ihlale teıeb- doğu cevabı 3 Şubat tarihli 
büs edecek olanları korkutmak beyannamedeki üç noktayı bir 
veya tevkif etmek hususunda birinden ayırmaya matuf bir 
yardımda bulunmak için hava teşebbüs m~iyetinde telakki 
kuvvetlerini angaje etmeğe etmektedir. Ve fakat bu Uç 
esas itibariyJe amadedir. No- noktanın birbirinden ayrılmaz 
tada eyice hazırlanmış olan olduğunu söylemektedirler. Ay-
birçok devletler arasında ya- ni mabafil Almanyanın bu te-
pılacak olan müzakerelerin bir şebbüsünde muvaffak olması-
takım mütkülata tesadüf ede- nm pek zayıf bir ihtimal oldu-
ceği beyan olunmaktadır. Bi- ğunu ilave eylemcktedirler. 
naenaleyh bu gibi müzakere- Paris, 15 (A.A) - Alman-
lere iştirakten evvel hususi yanın Fransız - İngiliz teklif-
mükalemeler yapılması temen- lerine vermiş olduğu cevap saat 
niye şayandır. Nota doğrudan 19 da Paris - Berlin ve Lon-
do~ruya noktai naza?' teatileri drada neşredilecektir. 

••••• 
Uşak' da Atlı spor 
Ve Sürek Avı 
UŞAK : ( Hususi ) 

Birisi Uşak ve ha
valisi avcılar kulü-

bunun ve biri~ de 
Şeker fabrikası şeker 
kulübunun şubeleri 

o)ub baytar bay Ali 
Riza idaresinde ça
Jışmağa başlıyan atlı 
sporcular dört haf
tadanberi cirid oyun- 1 

larına devam etmekte 
idiler. Geçen hafta 
bu şubelerin 40 atlı 

ve 30 yaya avcı üyesi 
Güre nahiyesine gide
rek bir sürek avı 

t -

yaptılar. Uşak 'claıı iki ma 11.:ara 

Güre nahiyesi Uşak'm dört j ğinden birinci Öeneze de beş 
buçuk saat babsında eski bir ve ikinci Ônezede dört kurd 
nahiyedir. Gelen haberlere ve bir tilki vurmak suretiyle° 
göre burası fazla mikdarda bir günde dokuz kurd ve bir 
öremiş olan kurtların sık, sık tilki öldürmüşlerdi. Böyle bir 
baskınlarile epiyce zararlara hasılattan Güreliler ve etraf 
uğramaktadır. Uşak avcıları köylüler adeta bayram yaşı-
esasen bunları mahvetmek yarak biraz olsun bu derdden 
içiıi iki ıenedenberi uiraııyor. kurtulmuşJardı. 
Hatta. 2eçen sonbahar ıüre· Ru sef~rki sürekde havanın 

!atım ve ticaretini tanzim ede- bu sanayiin zarar verici hare- maddelerin ve aletleric iınab 
cek olan bir mukaveleye işti- ketleri meydana koymaktabr. memnuniyetini tamamiyle yerine 
rak eylemeğe amade olduğunu Binaenaleyh Amerikan heyeti gerilmesini bir takım iptidai 
<:ncak böyle bir mukavelenin murahhasassmı ve bizzat komi- maddeler ve yarı mamul eşY' 
umumi silahların azaltılması tenin husui silah s:ınayii hak- hakkında tanzim edid kararla 
mukavelesine dahil bulunması kında tamamile müsavı bir re- verilmesini ve nihayet silib 
icabettiği mütale:ısında bulun- jim tesisi keyfiyetine iştirak ticareti, müsellah ihtilafta bu· 
duğunu söylemiştir. edecekleri ümidindeyiz diyor. lunan devletlere karşı konul•~ 

Vetzof Amerikan projesini diğer taraftan müzakere edil- ambargo mürakabesinin takf:. 
tahlil ederek demiştirki: n.ekte olan mukavele meselesi yesini teklif edecektir. 

Dünya silah imalabnda baş- kat'i surette hal değil olsa olsa Ventzof, Sovyet RusyanllJ 
lıca rolü oymyan hususi sana- suiistimalleri tahdit etmektedir. ancak yukariki tadilatı ihti"' 
yie bu projede devlet sanayi- Bu suiistimallerin tamamile edecek bir mukaveleye iştir~ 
ine nisbetle bir takım müsa- önüne geçmek için siiah istima- edebileceğini ve aynı zamanci' 
mahalarda bulunmaktadır. Bu- latını Sovyet Rusyada olduğu bu mukavelenin başlıca devlet• 
nun sebebini anlamak güçtür. gibi münhasıran devlete tevdi lcr ve bilhassa Rusyanın koıır 
Hususiyetle ki uluslar kurumu etmek lazmdır. şuları tarafından kabul edilme.I 
konseyi bütün dikkatım hU5u- Sovyet heyeti mürahhasası lazı~ııgeldiiini söylemiştir. 

Bir Netice Çıkmıyacak 
Alman Cevabı Londra Mehafilinde 
De Gayri Müsait Tesir Uyandırdı 

Londra, 16 (A.A) - B. Eden deiildir. Fakat Almanyamn 2'ısızhk oldu2"u tebarüz ettirU· 
Roma anlqmalanndan ve 2 inci Avusturya ve şark misakları ile 1 mektedir. . 
kanundaki uluslar kurumu kon- uluslar kurumuna dönüşü hak- Diplomasi yollarıyle Ingilter' 
seyinden sonra Londra görüş- kındaki niyetleri d-: öğrenilmek ile Fransa arasında derhal istİ' 
melerinin Avrupanın yeniden isteniyor. Bu münaeebetle şarelere başlanacaktır. Netiıe• 

kuruluşunda ve itimadın yer- 3-2-935 planının unsurlarının de eğer bir İngihz diplomatı' 
leşmesinde yeni bir devre ac- birbirine tabi oluşu tekrar nın Berline gitmesi lüzumu ba' 
tığını söylemiş ve demiştir ki: teyid edilmiştir. Tekliflerin di- sıl olursa B. Edenin gönderil• 

Londıa görüşmelerinin bir ier kısımlerı kabul edilmediii mesi muhtemeldir. Bununla bt' 
devamı vardır. Ve daha da takdirde bir neticeye bağlan- raber şimdilik böyle bir ibfr 
devamı olacaktır. B. Eden söz- mıyacak olan hava andlaşması- mali zannettirecek bir şey yolr 
larini bitirirken uluslar kuru- na da ayni şeyin tatbik edile- tur. 
munun şimdi altı ay evvelkin- ceii ilave edilmektedir. İngiJi~- Londra 16 (A.A) - HariciY' 
den daha kuvvetli olduğunu ler için bu şart hava işinde ol- nezareti Almanyanın cevabın· 
söylemiş ve kollektif bir sulh duğu gibi diier işler üzerin- dan yana herhangi bir mütale' 
sisteminin hiçbir vakıt sulhu de de noktai nazar teatisine beyanından çekiniyorsa da si· 
zanıan altına almamış olan mani olmaz. Şark andJaşması yasal mahafilden ihsas olundı.ı• 
kuvvetlerin muvazenesi siste- hakkında ise şunlar söyleniyor. ğuna göre, Lon ... ra beynnaıne• 
mine şayanı tercih olduğunu Andlaşma, imzalıyanları mü- sinin bir bütün sayılan muhte· 
ilave etmiştir. tekabil yardıma esas itibarile lif noktalarını birbirinden avıtl 

LONDRA 16 (A.A) - Al- mecbur etmekle beraber eri- etmeyi istiyecek bir cevabıll 
manyanın cevabı tamamen gayri şilmek ist~nilen gaye elde edil- iyi karşılanması müstebattir. 
müsaid bir tesir uyandırmışbr. mek şartile yazılış ve tatbikat Londra, 16 (A.A) - Seçici· 
Cevabın Fransız ve İngiliz hü- tarzı alakadarlar arasıda mü- lerinin karşısında söylemiş ol· 
kfımetlerine derhal bir istişare nakaşa edilebilir. duğu bir söylevde ha a and· 
emrettiği söylenmektedir. Çün- Londra, silahların azaltılması laşmasına dokunan B. Nevillt 
kü İngiliz kabinesine göre 3 hakkındaki Versay muahede- Çamberlain demiştir ki~ 
Şubatta karar altına alınan gö- İngiltere girişec ~ gv i teahhüt· sinin şartlarının galip devletler 
rüş birliğinin muhafazası lazım- Jcrin h&?kkiyle altından kalka• 

tarafından tatbik edilmediğine 
dır. Ve Berlinin nihai cevabı bilmek için türlü ihtiyaçlar• 

dair noktadaki imtihanları şid- b h k b' Fransa ve İngiltere ile müşte- uygun ir ava uvvetine sa ıP 
detle karşılamakta Fransız - İn-

reken mutabık kalınarak tesbit o1mak gerektir. 
giliz tekliflerinde Almanyanın B ç b ı d edilmelidir. Böyle bir ccvab el- . am er ain ayni zaman a 
muahedeyi ihlal eden hareket- h 1 v t · li b'I -zem telakki edilmektedir. Çün- avacı ıgımızı esır yapa ı e 
lerinden bahsetmekten içtinab k k d · k ti · • kü Alman notası bir red demek ce · ara ve enız uvve er• 
olunduğunu hatırlatmaktadır. miz de olmalıdır diyerek sö· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fazla yağmurlu olması yüzün- Bunun teessüfe değer bir say- zünü bitirmiştir. 
den güçhal birinci öneze ya
pılabilmiş ve bu önezede üç 
domuz sürülerini gören avcılar, 
ikinci bir öneze yapılmasına 
muvaffak olamadan avdan 
dönmüşler, ve bayrama doğru 
büyük bir kalabalıkla bir sü
rek tertibine daha karar ver
mişlerdir. 

İkinci sürek avına etraf köy
lüler de gelecek ve 550 kitilik 
bir av yapılacakdır. Güreliler 
sevinçle bu avi bekliyorlar. 

·AH 

Mısır Tahvilatı 
Kahire 16 ( A.A ) - Yüzde 

3 faizli Mısır kredi fonsiye tah
villerinin 1512 günlcmeçli çeki
li,inde aşağıdaki numaralar 
kazanmışlardır : 

1886 Tarihlilerden 162,065 
No. tahvil 50,000, 1903 tarih
lilerden 422,780 No. tahvil 
50,000, 1911tarihlerden30,009 
No. tahvil 50,000 frank kazan
mıılardır. ~ 

Tabii İpek 
Mensucatı 

Paris, 15 ( A.A ) - Resllli 
gazeten.in neşretmiş olduğu bit 

kararname mucibince tekr•' 
menşe memleketlerine ihraÇ 
edilmek üzere Fransada boya
nacak ve nakışları yapılaca" 
olan tabii ipek mensucatın plll"' 
rllktıen muafiyeti muvakkat bit 

· müddet için kal>ul edilmiıtir· 



l& fUDat 1935 

Kurultay Başkanı 
Ispartayı Ziyaret Etti 
General Kazım Özalp Şerefine 

Belediyede Ziyafet Verildi 

ls]Jfl11adruı Bfr Jfauzm·a 
DENiZLi, 15 (A.A) - Ku- Şehre girirken askeri kıtalar 

rultay bqkanı general Kaz.ım okullular sporcular ve halk 
Özalp beraberlerindeki zevatla muntazam saflar halinde ken• 
saat 20 - de şehrimizi teşrif dilcrini selimlamıılardır. Bq-
etmişlcrdir Kendisini saylavla- kan kendilerini bekliyen halk-
rımızla, vaJi, C. H. F. başkanı la san'atlanndaki çalııma ve 
ve garnizon kumandanı Sa- kazanma ve yapma prtlan 
rayköyden, ve çok kalabalık üzerinde hasbıhaller yapmıt· 
bir halk kütlesi de durakta lardır. Başkan doöruca hiikt-
karşılamışlardır. • met konağına gittiler. Vili-
Kizım Özalp istikbale gelen yeti, belediyeyi, fırka kuman-

hcr kurumun önünde durarak -danlığını, Halk fırkasım ziyaret 
iltifatta bulunmuştur. Akc.am 

fi 
y ettiler. Başkan lıparta halı fab-

fere erine ulusevinde bir su- · 
rikaıını ve fabrikadaki daimi 

vare tertip edilmiıtir. 
Isparta, 15 (A.A) _ Kurul hah meıherini rezdiler. Fabri-

tay başkanı Kazım Özalp be- ka~ın çalııması ve ~vlemui 
f.•berinde bulunan zeyatfa bir- ve halılarımızın dıı piyasalara 
ıkte bugün saat 15 de Ispar- satışı üzerinde izahat aldılar. 
l~ya geldiler. Kizım Özalp Başkan halkeYinin ç&lıtmalan 
vıliyet sınınnda Isparta say- üzerinde tetkikler yapmıılar ve 
lavları, vali, fırka kumandanı halkevi üyeleriyle hasbihaıterde 
belediye ve C. H. F:' başkan~ bulunmuılardır. Bu akf81D bq-
ları tarafından karşılandılar. kan ve diğer konuklar beledi-

Isparta, kurultay başkanını yede ıereflerine verilen ziyafette 
·' tezahüratla karşıladı. bulunmuşlardır. ........ '4• 

. ıilista istihsal Vaziyeti 
Cesaret Vericidir 

)il/ ri si rt ıı 11 fr J/tl 1 :anı 

MiLAS ( Husu'i) - Kaza
.nız evkaf dairesi işleri çok 
muntazam gitmektedir. Yeni 
memur Bay Osman Nuri bü
y~k bir dikkat ve çalışkanlıkla 
bır çok gayri tabii işleri yolu
na koymuş, muamelata düzen 
ve~miştir. Kazamızm vakıf iş
Jde~ oldukça . e~emmiyetli ol-

ugund"n bu ıntızam ayni za-
manda varidatın artmasına da 
yardım etmiştir. Senelerdenbe-
ri Akhisar evkaf memurluğun
~·. da çalışmış olan Osman Nu
nyı buradaki muvaffakkıyetle-
rinden dolayı da kutlulanz 

Milh ( Hususi ) - MiJİsan 
~d husuaiyeti ı...ı buhraa
aan ~ u mDt, .. ;, caN biı 

memleket olmasıdır. Muhitın 
ötedcnberi varlıklı bulunan hal
kı, toprak iirünlerinin yardımi
le, mali durumlarını koruyabil
mişlerdir. 

ZeytincHik çok ileridir. Bazı 
s.eneler altı milyon kilo yağ is
tıhsal edildiği söylenen Milas 
toprakları ayni zamanda her 
sene vasati bir milyon tütün ve 
ekseriya beş milyon sayıya yük
selen· portakal çıkarmaktadır. 
Revac bulan satış metaları ara
sında yer alan " Balmumu 
son seneler elli bin kiloya ka·: 
dar ç.ıkarılmışbr. Yalnız mumun 
bu kadar çıktığına göre kasa
bama bal istihsalinin ne kadar 
o~bilecejinin tahmini pç ola
maz. 

Trakyada Yeni Teşkilit 
~ ~~----------------------------------

Kırklareli Viliyet Merkezinin Lüle-
burgaza Nakledilmesi Muhtemeldir 

··············~············································· Ziraat Teşkllitl yap lığı z.arar mikdan 11,331 başlanmıştır. Evvelce Tekirda-
Edime, 16 (Hasusi) - Ge- Lira olduğu anlaşılmışbr. ğından getirilen ve vilaye-

çen yıl ilk defa olmak üzere Edirne 16 (Hususi) - Trak- timi~ fidanlığında yetiştirilen 
vilayetimizde yapılan ziraat teş- ya genel müfettişlik emniyet köprü Amerikan çubukları 

kili tının Trakyanm diğer vila- müşavir muavinliğine birinci ge- ihtiyacın yarısını bile karşı-

yetlerine de teşmil edileceği nel müfettişliği emniyet müşavir Jayamadığı için bu hafta için-
öğrenilmi~cir. muavini bay izzet tayin edil- de daha 200,000 çubuk geti-

Köylülerimiz bu teşkilattan miş ve iki gün evvel şehrimi- rilerek yerlerimi hazırlamış o-
geçen yıl çok faydalanmışlar- 2 e gelerek yeni işine başla- lanlara parasız olarak dağı-
dır. Vilayetimizi sekiz ziraat mıştır. tılacaktır. 
mıntakasına ayıran ve her vi- EDiRNE, 16 (A.A) - Kırk- Evvelce Edirne'de 70,000 
liyette bir ziraat memnru bu- lareli vilayet merkezinin Lüle- dönüm bağ vardı. Son 20 yıl 
lunduran bu teşkilat memleke- burgaza nakledileceği ve bu içinde Edirne'nin geçirdiği fe-
timizin henüz hiç bir tarafında vilayete Ergene vilayeti ismi liketler yüzünden 40,000 dö-
yoktur. Mıntaka memurlan verileceği hakkında kuvvetli nümü harabolan bağlarımız 
hepsi de Ziraat maktebi memu- ıayialar var isede alakadarlara düşe düşe 20,000 dönüme ka-

rudurlar ve mıntak•lan içinde henüz resmi bir haber gelme- dar düşmüşt4r. 
mütemadiyen dolaşarak köylü- miştir. Bu sene vilayetimiz z'raat 
yü tarlası başında ·ad etmek- Mecliıin toplanbsından sonra müdürlüğü tarafından toprak· 
tedirler. bir karar verilmesi tahmin lanm hazırlamıt olanlara şim-

Edirne, 16 (Hususi) - Ken- edilmektedir. diye kaüar 176,300 çubuk dağı-
timiz belediye başkanı bay Ek- EDiRNE. 16 (Hususi) - tılmıı ve bu miktar ihtiyaca kifi 
rem iıtifa etmiftir. Perıembe Umumi ntius yazımı hamhk- gelmediiindee yukarda bildir-
ıtlnil vali Ôzdemir Gündayın lanna temel olmak üzere ıehir- diğim ıibi Tekirdağından daha 
bqkanhiı albnda fevki.ilde de aumarataj baflanlDlfbr. Bu 200.000 çubuk iınemiştir. Bu 
bir toplanb yapan ıehir mec- İf için belediye otuz memur çubuklar bir dönümden aşaiı 
liai bay Ekremden açık kalan almışhr. ve üç dönümden yukarı ol· 
yere eski lıtanbul polis müdil- Edlrnede Balclldl mamak prtile bai dikmek 
ıil bay Şerifi seçıniftir. llerllyor istiyenlere verilecektir. 

Bay Şerifin Edirne belediye Edime: 15 (Hususi) - Ken- Bu hesaba göre bu .ene 
baıkanhtına seçildiği villyet timiz nilmune fidanhiında ye- Edi.-ne vilayetinde dikile~ ve 
tarafından iç itleri bakanhtına tiftirlmit olan bat çubuklarile dikilecek olan bağ mıktan 
bildirilmiıtir. Tekirdai .niyetinden getirilen 1300 dönümü geç,.cektir. Hal-

Edime 16 ( Hususi ) - Son bağ çubuklan ziraat mtidürl6- buki Edirnede evvelki yıl 130 
su bulamadan yıkılan evlerin ğG taraffndan metkeze bağlı geçen yıl da yalnız 200 dönüm 
adedi 59 olarak teabit edilm~- köylere daiıblmlf ve yeni ame- bağ dikilmiıtir. 
tir. Su baıkımmn bahçelerde rikan bağlan yetiftİrİ}mesine R. y AMANLI 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pınar başında Cum ......................................... .. 
Muhtar Seçimi Yapıldı a Maçlan 

Cuma günü Burnavanın Pı· G •• t K k 2 4 Al d narbatı köyünde yeni muhtar oz epe - arşı ya aya - ' tay a 
ve köy meclisi azalan seçimi Ş k ı· • M h J • • yapılmıştır. ar spor, zmırspor u te ıtıne 

C. H. Fırkası Burnova nabi- 3 4 M .., l A b QJd 
yeıi reisi bay Cemal Kavukçu - ag U U 
ve nahiye üyesinden Hüsnü Cuma ırunu lik maçalnnın Bu maçtan sonra hakem Al-
Atacanın nezaretleri altında yapılmaması dolayısile Alsan- taylı bay Fehmi'nin idaresinde 
yapılan bu seçimde Pınarba- cak ve Halk sahalarında hu- cereyan eden (A) takımları 
şuıda bugün bütün halk ve ka- susi maçlar yapılmıştır. maçı da bunun aksine olarak 
dınlar serbestçe reylerini kul- Alsancak sahasında karıı- Karşıyakalılar yedikleri 2 gole 
lanmı•lardır. 1 G" karş att ki 4 il l'b 

y • aşan oztepe - Karşıyaka (A) 1 1 arı go e ga ı 
Yapılan tasnif neticesmde gelmişlerdir. 

kah' b' k · ti k" h ve (B) takımları maçı iki mü-

tarllıg~ ır e k~erıyel te oBy muI. - tevaıin kuvvetin karşılaşması Halk sahasında da Şarkspor 
ma es ı mu ı ar ay s- ve İzmirspor kulüplerinin teşkil 

mail, köy ihtiyar meclisi az.:ı- dolayısile çok zevkli olmuştur. ettiği muhtelit Altay takımiyle 
lıklarına hoca İsmail Süreyya, Saat 13 de yapılan (B) takım- karşılaşmıştır. Bu maç ekzersiz 
Mehmet Ali, bakkal Fehmi, ları maçında Göztepe küçük- mahiyetinde olduğu için Altay-
Mustafa oğlu Ahmet, hacıbeyin Ieri çok çalışarak rakip- hlarm çıkardıj'ı zaif kadrosu 
Mehmet, seçilmişlerdır. Seçim- !erini 1-5 mağlfıü etmişlerdir. takım da 3-4 mağlfıb olmuştur. 
den sonra nahiye fırka üyesin
den Hüsnü Ataca köy halkının 
ve kadınlarının seçimde gös
terdiği büyük heyecan ve ala
kayı selamlıyarak yeni heyet
ten muvaffakiyetler di!emiştir. 

Türkçe 
imtihanları 

ilk, Orta mekteblerle lisenin 
son sınıflarındaki Türkçe dil 
dersl~ri için Maarif bakanlıj-ın
dan gelen bir emirde birinci 
Sömersterde Türkçe dilden iyi 
not alan talabenin sene sonun
da imtihan olmıyac•ğı, •ncak 
birinci sömesterde az not alan 
talabelerin umumi imtihandan 
tekrar imtihana tabi tutulacak
lara bil..ı:..:ı_!~ 

U.U-UllllUlr. 

Damga Resmi 1 

Ecnebi Paraların Kıymeti 
Maliye Bakanlığından Defter

darlığa gelen bir tamimde ec
nebi f?aralar üzerinden tanzim 
edilecek damga resmine tabi 
evrak ve senetlere Türk para
sı üzerinden istif ası lazımgelen 
damga resmine beş ay müd
detle esas olmak üzere ecnebi 
paralarının Türk parası üzerin
den tesbit edilmiı fiyatları bil
dirilmiştir. 

Fransız Frankı 8,10, Dolar 
125,10, Liret 10,35, Belga 29,15 
Drahmi 1,10, lsviçre Frangı 41, 
Leva 1,20, Florin 5.10, Şilin 
28.15,..Peçeta 17,10, Mark49,3S, 
Ley 1,25, Dinar 2,35, Pen 37, 
lnriliz liraıı 626, Mııır 651, 
Cemavec 1089.20. 

Kazanç Vergisi 
Maliye bakanlığından gelen 

bir tamimde bazı maliye me
murluklarınca 2410 numaralı 

kanun mucibince kazanç vergi
lerine ilave olunan beşte bir 
nisbetindeki buhran zammı mat
rahının tayininde vergilerini 
vaktinde ödemiyenlerden 2395 
numaralı kanunun 77 nci mad
desine göre yüzde on tahsil 
zamlannın da eklenmek isten
diği anlatıldığından kanuni se-
bepler dolayısile kazanç ver
gisine ait yüzde on tahsil zam
lannan buhran vergisine matrah 
ittihaz edilemiyeceji lüzumu 
bildirilm. tir ... 

Sabite 7 

Zeytincilik ·-Salahiyettarların 
Verdikleri Malôına1 

Ziraat vekaletinin zeytinci· 
liğe büyük ehemmiyet vermekt 
olduğu bellidir. Kanunus 
935 de Bornova baicılık ens 
titüsünde birinci Zeytiocili 
kursu açılmış seyyar Zeyti 
bakım memurlarına tayin edi 
len altı memur bu kursda ye 
tiştirilmiştir. Memurlar aym za 
manda ziraat mıntaka mütebas 
sisı Ferruh Barlas'ın idaresi al 
tında mekteb zeytinliğinde sita 
görmüşlerdir. Yakında mınta 
kalarına gönderilecek olan b 
memurların vazifeleri Zira 
vekaletince hazırlanmakta ola 
zeytin bakım talimatnamesind 
ayrıca tauih edilmekle berab 
talimatname gelinceye kad 
yapacakları belli başlı işler 
saca şunlardır. 
1- Kesif zeytinlik mıntak 

farında en az allitcr aj-a 
birer örnek zeytinliii yapma 
ve burada ağaçların yanam 
fenni ziraat tam olarak ve dii 
yansında ise mahalli yapılma 
ta olan ziraat ıekli aynen tıı 
bik edilerek her ikisi 
daki canh farldarm zeytincile 
röstreilmesi. 

2- Y eıil ve siyah ze 
buat zaman1arını tayin etme 

3- Çok verimli bir ai 
olan zeytinin bazı bilgisiz ca 
kimesler tarafından keailm 
nin önünü almak. 

4 - Mıntakası dahilinde d 
ma seyyar vaziyette ve a 
olarak gezerek köyltiye bud 
ma ve ağaç dikimi gibi işi 
göstermek ve köyliinün no 
bilgilerini arttırarak zeytincili 
ka11ı bir sevgi uyandırmak 

5 - Kesif zeytinlik mın 
kalannda •iaçlara zarar yap 
sıgır, Koyun, geçi ~bi bqa 
dolaşan hayvanlann otlaUUll--. 
nın önüne geçmek. 

6 - Milstahsiller 
birlikler yaratmak. 

7 - Dağlarda bulunan 
yonlarca yabani zeytin ağaç 
nnın aşılatılmasında köylüleri 
birlikte bilfiil çalışmak. 

Hülisa zeytinliklerden fa 
ürün almak için ağaçlara y 
pılması icabeden timar ve b 
kımla yakından ve yerinde a 
kadar olarak memleket zeyti 
ciliğinin yükselmesine çala 
maktır. 

Daha şimdiden zeytincili" 
karşı büyük bir alaka uyanma 
ğa başlamıştır. Diğer malıaül 

lere nazaran timar ve bakı 
az bir para ile temin edilen b 
ağacın yetiştirilmesine köylüle 
alakadar tutulmaktadır. Vili 
yetin muhtelif yerlerinde dai 
larda bulunan Ddice ze · 
ağaçlarından bilek kahnhğın 
olanlarla yeniden zeytinlikle 
tesis edilmektedir. Viliyeti 
büyük bir kazanç kaynağı ola 
zeytincilik durumu deva 
çalıımalar neticesi olarak gün 
den güne artacak ve memle 
kete maddi noktai nazarda 
büyük faydaları dokunacakbr 

Ayın Tarihi 
. İç işler bakanlıtı basım çe 

vırmenliii tarafından her a 
basılmakta olan "Ayın Tarihi 
nin on ikinci sayası da ç.ı 
br. Okurlarımıza tavsiye ede 
riz. 
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Hitler Rejimi Almanyada Nasıl Tutunuyormuş? Müthiş Bir Cinayet DivaS 
Almanyadan Kaçan Muhacirlerden z h. l • · M K d larından 

H · · h M ' B. M k l · e ır eyıcı acar a ın 1 eınrıc ann_ın ır a a esı Biri Asılmağa Mahkilm Oldu 1 
Naziler Düşmemek İçin Yeni Fütuhat Bu Hüküm Yakında Tatbik Edilecek.Suç Ortakları l 

Arkasında Koşmak Mecburiyet:ndedirler Da Ayni Akibete Uğrıyacaklardır / 
H. ı k d" ·· ·· ·· bu··yu··•;: Fütuhat Politlkası ıd· J N · lhti d BaY Eski Alman'yanın tanmmış ıt er en 1 gucunun - ~ Budapcşte: 6 Şubat- Macar insafsız bir ihbarname ge ı. an - agı - yar 1• 

uıubarrirlerinden olub Hit- bir parçasını Şaht ile general- Almanya şimdilik, Sarda ka- ovasının büyük bir kenti olan 1 Bunda Jülyetin büyük babası Baıkan.. Hasta, bütün gün yat-
ı ff k t ·b· d ' k b k b. b. · ar•'" Jer rejiminden kaçan Hein- fere geçirmekle ka'mamış, ge- zam an muva a ıye gı 1 ış ,Debrezen de bir arsenikle ze- Etyen Pap'ın on sene evvel ma tan aş a ıç ır ışe Y l 

rich Maun, yurdundaki du- neral Şliyherin öldürülmesini muvaffakıyetlcrlc düşmekten hirlome dav~smm muhakemesi karısı ve torunlan tarahndan mı>:an bi~ ad~m, bot yere beS'" 
b. d I - b kal kendini koruyan bir reı:im tec- . d .. li d lenılen hır agız .. 

l'WDU çok kötü gösteren ır e ayıp amaga mec ur - bitti. Bu cinayetin tafsilatı akla öldürüldüğü bıl ın yor u. Fakat en tüyler örpertici ce'" .l 
makale yaımışbr. mıştır. Bu genel itiraf, bütün rübesi yapıyor. Yani bu rejim, gelmiyecek kadar dehşetlidir. Etyen Pap öldükten az sonra, b b 1 N . erdi· 1 

h d L b büyük memurlarla ölünün dost- 1 herkese üzüntü vererek yaşıyor. k b k l • . d va ı ayan mre acı v · .. Depec e e eau ruse ,, Maznunlar dokuzu kadın, biri i i torunu üyü anne ennı e O . . . !ll)d'. düın? 
le ld d w 1 k d lmı•tır Ha- Altı haftaya varmaz, almanyada . . k d I . - nu mçın mı u ur gazetesinden a ır ıgımız an arşısın a yapı y • - erkek on ki"tidir. Bunlar akra- - ıhtıyar a ımn mese eyı or- Fakat bay başkan 

0 
kadar ıı 

bu yazı; doiruyu mu göste- dise operada, avixelerin ışığı propaganda Bakanından başka balanndan 22 kişiyi yok etmek- taya çıkarmaması için - öldür- toprağımız vardı ki, bütün ço"'j 
riyor, yoku siyasi ihtirasla- altında, resmi kıyafetle cere- kimse artık Sar'ı hatırlıyamı- le suçludurlar. İstintak katille- miişler. culdanmız arasında taksim et 
nn bir örneği midir? Belki van etmiştir. yacakttr. Herkesin ba.şka kay- rin yıllarca aJçakhklanna de- Çökmö ve Kolladi köylerin- sek, hiç birinin payına bir şe'/ 
doğrunun da, ihtırasın da gılara vardır ve Sar Almanya- vam ettiklerini ve en bayağı d~ Jan Nagi isminde bir ebe düş~iyecellti... 8'!11~ için öl .. 
burada payı vardır··· ya döndü diye, hayat bahalı- sebeplerle cinayetlerini işledik- vardır. Bu kadın .zengin Nagi mesı daha munasıptı.. J 

Yanlrf Oran: lığı bir santim inecek değil- lerini göstermiştir. ailesine mensuptur. Şeytani bir Jan. N8:U1 Asllacakdl 
Sar Pıeb·ıstı· oranlanmıza uy- dir. Şu halde yeni baş<lan işe u- hk· . t k .1 k d d K-t·· k hl Jan Nagı ıdama mabkô 

ç ma umıye ararı ven - a m ı. o u ve ara ru u d M . d F v• crwı rıkmadı. Hitler, katlana- girişmek lazım olacak ve rejim . . ! b" 'd b' .. bL- ld - . . k" lül h. ol u. acarıstan a ransu 1 
b ~ d f• h mışbr ır ı am, ır mue uct o ugu IÇ1D oy er onu se ır- Jozefı·n •altanab esnasındu ka .. b. · b t 1 ·· d ister istemez iğer utu at d b f.k. d ~ cağ,mız ır nıs e o an yuz e küreek, bir e 1 S yıl ağırhapis az ve §eytanın mütte ı ı e- dm asılmazdı. 1895 yılında ya .. 
70 reyi almadı. Yü.ıde 90 aldı. peşine düşecektir. Bunlar, ha- Arsenik Çıkarmak ye tanır, ondan korkarlardı. 

1 
h h. ) . . b yan 

Yeni ilhak propagandasına gc- yatiyet göstermek için birer Usulü H uf k h-d· l . pı an meş ur ze ır eyıcı a 
fırsat olacaktır. Bu hayatiyeti aya~ın .. en a ··a- .~se erm- Jageri'n mahkemesi hahrdsdır· 

lince; hiç te vakıt kaçırmamış- Bir kaç yıl önce, Macarista- de koyJuler ondan ugut alma- Onun idam cezasını imparato_r 
br; şimdiden bapamışbr. Yal- azalmış görcnJere Hitler fU run diğer bir mıntakasında, Tu- ğa ~iderlerdi. hafifletmişti. O vakıttanberı, 
na anıac şimdilik Avusturya cevabı veriyor: ° Fakat bizim nadan sonra Macari.stawn en bü- ~te bu kadın, samimi görüş- jozef sağ oldukça Avusturya1 
değildir, Memel'dir. Alman yapdıldarımıza baksanız a. San yük nehri olan Tiza sahilindeki tüğü bir kaç kadına, işlerini Macaristan imparatorluğundj 
propagandası durmadan çalı- ele geçirmek için hemen ille köylerde, yine böyle bir mu- bozan kimseleri yok etmek usu- hiç kadın asılmadı. Habsburg 

%amanki gücümüzü ele geçir- hakeme cereyan etmişti. Ora- Iünü öğrenmişti. Para mukabi- lar ortadan kalkınca, kadın'" ııyor .. 
Sar'da kazanılan muvaffa

kıyet Aimanya'da plebisit mo
dasını yaratmışbr. Naziler, 
yabancılara karşı atub tut
mayı kendi prestijleri 
için en eyi bir yol biliyorlar. 
Bunu söyliyen ingiliz doğruyu 
ıörüyor. Şunu da katabilir ki 
bundan böyle yabancılara gös
terilen kin, Nazilerin yerlerinde 
tutunabilmeleri için bil'icik yol 
olmuıtur. Yabancılara atıb tu
tarken balkı alakadar edebili
yorlar. Bundan ötesi bitmiştir. 

Artlk onlara inanan kalma
m11tır. 

lflb Etmlf Bir Rejim 
Almanyanın her yanında na

tizmin iflis ettiğini her kes 
biliyor. Bu rejim hiç bir şey 

yaratamamış, yalna yıkıntıları 
birbiri üzerine yığm1.1ttr. Al
man birliğini kurdukları lafı 

bot bir kurumdur. Bu ulus hiç 
bir vakıt bu kadar aynlmış ol
mamışbr. Bu ayrılık her yan
dan göze çarpıyor: Siyasada, 
idarede, ökonouıidc, kültürde. 
Birbirinden ayrı sefaletleri ve 
takım takım kinlerile birbirin
deu aynlan, fakat hepsi birden 
amansız bir boyunduruk altına 
giren bütün bu ümitsizlere ha
la bir ulus denilebilir mi? 

Para DlktatörlUğU 
imparatorluk bankasını ve 

bütün ulusal ökonomiyi idare 
eden Şaht adında birinin Hit
lcrin yerine geçmek istediği 

biliniyor. Generallerde onu tut
tukları için, istediğini yapabi-

lirde. Halşu ki iş Şaht'a ka
ltnca, ulusal sosyaliflDin gölğe
si bile kalmaz. Führer'in Şah
ta bırakmak üzere olduğu özel 
b3şkanlık sayesinde, bankalar 
ve büyük sanayi doğrudan doğ
ruya diktatörlüklerini tatbik 
edebileceklerdir. Şimdilik Şahtı 
yelundan alıkoyan tek bir 
şey var. O da, Hitlerin yığınlar 
üzerinde az çok prestiji olma
sıdır. Fakat bu prestijde ilk 
önce 30 haziran kıtali, sonra 
buna benziyen diğer bidiseler 
dolayııile oldukça kanlmııbr. 

lllakale Jlalwn·fri, 
JJeim·fr:lı .ilfom 

HitJer kendi ikametgahı ile 
opera arasındaki kısa yelu Mi-
lislerin çifte sırası ara -
smdan geçerek operaya 
girmişti. Otomobilinden inerken 
Almanyanın hakimi bir türlü 
doyuJmıyan alkışlan bekler 
gibi bir dakika durmuştu. O 
vakıt, gürültülü halk yığınlan 
arasında yaşamağa alışmış olan 
adam, merdivenleri yorgun 
adımlarla çıktı ve tiyatronun 
sahnesine vardığı zaman, mağ
lubiyetini evvcJden alkışhyan 
bütün hasımlannı ve ihanete 
haıır bütün dostlarım sönük 
bir bakışiyle süzdü. 
Cumhurlret Kadar Bile 

Bu saltanat, l&anuna daya
narak kurulmuş bir rejim sağ
lamlığından mahrumdur. Cum
huriyetin, yanlışlanna rağmen 
yaşadığı kadar bile surune-
miyecektir. Güçlükle günü 
gününe yaşıyor ve kenai-

ni gösterecek ftrsatlann 
üzerine, a~ kurtlar gibi, koşu
yor, hakiki muvaffakiyetler ye
rine içerde yeni :ıarbalıklarla 

yerinde tutunmağa cabalıyor. 

bütün dış siyasası da blebisit 
ve ilhak isteklerinden başka 

bir şey olmıyacaktır. 
Sanmayınız ki Hitlerin yeni 

topraklara ihtiyacı vardır. Eski 

topraklann ahalisini bile yaşa
tamıyor. Memel onun umurunda 

deği:. Zaten Leh koridoruna 
kaç para verdiği görüldü. Di
ğer yandan, Sardaki zaferi 
onu sıradan çıkannıştır. Avrıı
rupada, bunca taze nüfus ele 
geçaren ilk diktatör odur. 
Şurasını unutuyorlar ki Sar 
daha 1929-30 senelerinde ple
bisitsiz, savaşsız, zorbalıksız 

Almanyaya geçebilirdi. Brıand 
ve Stresman gibi iki devlet 
adammın anlaşması buna yete
cekti. Stresemanın halefi' Avus
turyayı ilhak siyasetile her şeyi 
bozdu. O vakitten beri, Fransa 
ve Almanyanın anlaşması da 
imkanınzlaştı. 

dik. Bütün bir halkı, biıe rey k k d 1 b · t• d k ol'" da da, ovada, kadınlar işıkla- li ebe, sine ağıtların an çı- arın u ım ıyaz.ı a yo 
vermezse, ba~ına gelecek rile birlikte yaşamak için ko- kardığı arsenik zehirini şuna muştur. . . ~ 
belilarle tehdid ettik. calarmı öldürmüş veya aile buna satardı. Hatta, beş defa- Muharebed~nberı M~car: 
Onu sabn aldık. Para aJ b la d k d' . .. t .1 k tanda asılan ılk k~dın Tızaı g 
ve dayak insanları ele ge- senetine y ruz aş rma ta- sbın la, enb ısı~he. gl?s.l~rı enk udr: zehirleyicisi olan yukarıda 

sarruf için ana, babalarını, an ara u sı ır ı ı acı en ı L h tt' - · · b K rdos· ç.irmek için biricik yoldur. .,a se ıgırnız ayan a 
kaynana, kayııatalarını, erkek elile vermişti. dur. Suç ortakları dig-er kadın'" Biz top tüccarlarının hesabına d 1 k · '' ı·bı· k d ı 
ve kız kar e~ erini yo etımş- ıs, aş a a tutu muştu. lar da aynı akıbete uğradılat·. çalıpn zorbalık tüccarlanyız. d ld b E 1 b' d ı · · b ı. 
lerdi. Bura a o uğu gi i ora- v i ır a am e sevışınce, u- Çöknö ve Konadi köylerinden• 

Biz kimseyi esirgemiyerek, hiç da da bütün bu cinayetlerin nun kansım yok edip yerme mel'anet ~akirdlerinin de aynı 
bir şey önünde gerilemiyere~ müşevviki, insan yüzlü canavar geçmekden başka ne yapa- cezaya uğnyacaklan mubak'" 
zorbalığa baş vurmak ve inti- bir kadındı. Köylerdeki diğer bilirdi? Fakat yeni kocası kaktır. _. _ 

habat çarpıpıasında ilk günün- kadınlara, sinek tutmağa mab- diğer kadınlarm arkasından Mac Dona) d 
den sonuna kadar, bizim has- •us kağıtlardan, arsenik çıka- koşub kendisine de arka çe-

kın ve yalan kudretimiz arta rarak canlarını sıkan kimseleri virince, ebe için onu da ahrete 
öteki ciünyaya göndermek yo- göndermekdcn daha tabii ne 

durdu. Elde ettiğimiz sonuc lunu öğretmişti. olabilirdi ? 
bizi bile şaşırttı ve kendi gö-

Amele Fırkası Tarafın· 
dan Takbih Edildi 

Londra, 15 ( A.A ) - Amele 
fırkası tarafından hükumet hakj 
kında bir teYbih takriri kab~f 
etmesine dair yapılan tekh 
üzerine Avam kamarasmda irat 

Tiza sahilinde, Tizazug kö- Onun açdığı yola, onun tcş-
zümii2de yu·ueltti... ·k·ı ' · d. ~ k d •-yünde kendine danışmağa ge- vı ı e "öyün ıger a ın .. rı 
Zorbahk Ve Demokrasi len kadınlar üzerinde bu şey- da girdiler. Bayan Lui Kis iki 

Bu sözler pe khakhdır ve ku- tani nüfuzu kutlanan, köyün cinayet işledi. Diğer dört ka-
rumlaştmlan zorbalık, demok- ebesi idi. Cinayetleri meydana dın da birer. Ebenin yolunu edilen müzakereler İngiliz pa .. 

lemcntosunda pek nadide gö" 
rülen bir heyecan ve şiddet 
içinde cereyan etmiştir. Ba)' 
Mac Donaldın nutku ile ame e 
fırkası lideri bay Lansbürini.rı 
tenkitleri birçok defalar hır 
takım suallerle Ye haykırma" 
larla karşılanmıştır. 

tutanlar arasında Jan-Brio iı-ruilerin eJindek mütevazi vası- çıkıb da 1· andarmalar onu ya-
minde bir erkek de vardı ve 

talara daima galebe çala- kalamak için evini sardıldan mül\erek aruilerine yalnız 
caktır. Operardaki Hitler, za- vakıt intihar etti. Onun öğüt- bat1na tasarruf için kardatını 
vatlı bir adamdır. Buna karşı lerine uymu~ olan kadınlardan öldürdü. 

üçü asılmış ve bir d&rdüncüsü M.-caristanı heyecan içinde• Sar Hitleri, yapıhnasma riza 

gösterilecek ne kadar akle ge

lir plebisit varsa hepsini ka
zanacağma emindir. 

Şimdi, binlerce Sarlı, kendi 

memleretleri olmadığı halde 

kendilerine alicenaplık gösteren 
bir memlekete sığınmak sure

tile yaşıyorlar. Bunlar burada 

vatandaş olacaklardır. Fransa

da bu yeni muhacirleri barın

dırdığından peşiman olmıyacak

br. Belki bir çok Almanlar bu 

mecburi muhaciretten ve bu

nun delalet ettiği ulusal alçal-
madan kızarıyorlar ... 

HEİNRİCH MANN 

Kibrit Ve Cam Üzerine 
Ambargo 

Vaşington, 15(A.A)-Ayan
dan bir çok zevat Bay Ruzvelt
den ya himaye rüsumunu ar
tırmasını veyahut Japonya, 
Rusya, Belçikadan ithal edilen 
kibrit ve cam eşyası üzerine 
ambargo lıcoymasıoı talep et
mişlerdir. 

de müebbed hapse mahküm çalkatan bu muhakemenin cel-
olmuştu. aeleri,ıu iki ibtidai köy kaJkım.n 

Debrekzen muhakemesi, ha- ruhlarını korkulacak ıekilde 
zı noktalarca bir kaç kat aydınlanmışhr. 

Bu haykırmalar amel~ fır 
kası sıralarından geliyor ,,e 
hükumetin heyeti mecmu.sın" 
dan ziyade başvekili istihda! 
ediyordu. Kamara reisi sükunu 
iade için iki defa müdahale de 
bulunmak mecburiyetinde ka~-

daha dehşetli olmak üze - Reis, suçlu kadınlardan biri-
re Tizazug faciasının bir ne sordu : 
tekerrürdür. 
on Seneden Sonra K••

fedilen ilk Cinayet 
Birçok cinayetlerin işlendiği 

Kamadi ve Çökmö köyleri 
ovada diier yerlerden uzak 
kalmış, muvassala vasıtalan 

mefkut köylerdi. Ancak son 
zamalarda bu köylerle Deb-
rekzen arasında bir otobüs 
servisi açılmıştır. 

İki sene oluyor Çökmö kö
yünün en zenginlerinden biri, 
lmre Pap adlı köylü Jülyet is
mindeki kızkardeşi kızını al
datmış ve bozmuştu.Bir çocuk 
doğunca; Jülyetin ana babası 
nafaka istemek için lmre Pap 
Aleyhinde dava açmaia karar 
verdiler. 

lmre Par mahkemeye çaiJ
nlınca müthit kızdı ve intikam 
almağa karar verdi. Az 
sonra Debrekzen adliyesine 

- Kocanızı niçin öldürdü
nüz? -lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUF AÇÔRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektiı.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştcmalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teıhir edilmekte ve aabı fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43 
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Dış Pazarlarımız 
--------~-----.-.------------Almanya Piyasasında Muhtelif ihraç 

Maddelerimizin Durumu 
Türkofis Berlin Şubesinin 

2-2-1935 günlemeçli raporun
dan: 

Muhtelif ürünlerimizin Al
manyada 2 Şubat 1935 haftası 
İçindeki durumu: 

GENEL DURUM 
Bu haftanın genel durumun

da ııörülen en büyük değişik
lik, alakadar Alman daireleri
nin ülkemizden ithalat için mü
ıaade verilmeıi ifinde eskisine 
karşı biraz daha çekingen dav
ranmalıdır. 

Gerçekten önceden kolay
lıkla müsaade veren bazı da
ireler kendilerine yapılan mü
racaatları yerine getirmemiş

lerdir Bunun hemen tek sebe
bi, son 4 ay içinde ülkemizde 
Almanyaya yapılan ve bir se
le öncesine karıı pek yüksek 
bulunan ithalat neticesinde 
T&rkiye Cumhuriyet merkez 
bankasının Reichsbank yanın
daki hesabının haylı kabarmış 
bulunması yanı Türkiye Al
manya Clearinginde Almanya 
:cin büyükçe bir passivite doi-
uıdır. 

")ikkate alınmalıdır ki, ülke-
·:tden ithalat için istenen mü

saadelerin alınmasında bat ıös
teren ıecilane seçici olup her 
•ki illke makamlan arasında 
YlpıJacak sıirifmeler neticesin• 
de eski danam yine dönecek 
Y•ni müsaadeler çabukça ve 
ltolayc ahnabilcekleıdir. bun .. 
elan dolayı her hanıri bir aıa· 
büiie dÜfllıeye mebep yoktur. 

KURU OZOM: 
Kunı üdm piyasası durpıı 

~eçmiı, yalnız az mikdarda 
itler yapılmııbr. Piyaıadaki 
durgunluğun bir neticesi olmak 
&zere fiatlar da hafifçe indi
ribııiftir. 

Fiatlardalri prileme orta 
lıesab 100 kilo baftna 0,50 
Florin kadardır. 

Fiatların düşmesinde dij-er 
•ir aebeb de daha evvel ucu
• inal ediJmiı olan stoklar
lan hemen bemera İzmir' den 
İstenilen fiatlara sahf yapıla
bilmesidir. 

k
. Hafta sonunda lzmir'den 100 
ılo baıına cif H~burg he

.ıabile qajıdaki fiatlar. üzerin
den teklif yapılmakta idi. 

FlA TLAR 100 KİLO 
BAŞINA FLORiN 

lzmir mahsulü Cif Hamburg 
No. 7 Extrissima 

Karaburun 20,50 
" 8 Kiup Karaburun 21,50 
" 9 Aualese " 22,50 
" 1 O N ec plus UJtra 24,SO 
" 11 Excelsior Kiup 27,50 

iNCİR 
incir piyasaa.ı daJıi durırun 

>ulunmuttur. Şu kadar ki incir 
piyasasındaki durgunluk fz
lllirde pek az mal kalnıas;ndan 
yani teklif ve talep yapılma
nndan ileri gelmektedir. 

Hambura'da buhıaan ıtokl.r 
,.... seçtikçe •tıllp azalmak
tadır. 

Extriatim G••• lzmir Na-

turelleri çuvalda 100 kilo ba
şına loco Hamburg l O Florin 
üzerindeP. muamele görmekte
dirler. 

ZAHİRELER 
Zahirelerimizden bu hafta 

içinde dahi iyi işler yapılma

mııtır. 

Bunun sebebi bir yandan 
Arjantinin kuvvetle rekabet 
etmesi öte yandan da alaka
dar Alman dairesinin ülkemiz
den istenen fiatlar üzerinden 
ithalata müsaade vermemesidir. 

Kontrol Dairesinin müsaade 
•ermesi şartile zahirelerimiz 
üzerinden yine iyi işler yapı
labileceği şüphesizdir. Bazı za-
hirelerin bugünkü fiatlannı &fa· 
ğıda gösteriyoruz: 

KEPEK: 100 kilo batına cif 
Hamburg 41,5 - 42,5 Franaız 
Fran'< ı 
KÜŞNE: 100 kile başına cif 

Hamburg 64 - 66,0 Franaız 
Frankı. 

BEYAZ HAŞHAŞ: 100 kilo 
başına cif Hamburg 170 - 175 
Fransız F rankı. 

KEÇi BOYNUZU : 100 kilo 
başma cif Hamburg 7 ,5-8 Fran-
sız Frankı. 

TÜTÜN : Sonkinun 1935 
ayında Hamburga 222,680 bal
ya Şark tütünü ithal edilmiı
tir. Bunun 211.000 balyası Tiir
kiye, Yunanistan ve Bulgaris-
tandan, 11,600 balyası iae Rus
yadan gelmiftir. 

Partilerin hemen hepsi mua
melesi bitmif maD•r olup bü
yük fabrikalara ait bulunu
yordu. 

Son kinun içinde Hamburg-
da mevcut Ye Türkiye, Yuna
nistan ve Bul~aristanın 1933 
yılı ürümünden ibaret bulunan 
stoklardan da satış olmuş ve 
elde edilen fiatler memnuni
yete deier sayılmıştır. 

Gerçekten 1934 yılı rekol
telerinin küçüklüğü dolayısile 
bu yıl mahsulleri fiatleri de 
gerek istihsal gerekse dıt 
memleketlerde hemen devamlı 
bir surette yükselmişlerdir.Alı· 
cılar bir yandan ihtiyaçlanm 
şimdilik kapatmış oldukların· 

dan ihtiyatlı bir durum almış· 
lardır. 

·········:································ j 
Çıne Yolları · 

ÇINE, 15 (Hususi) - Çinenin 
yolları fena sayılmıyacak dere
cede olmakla beraber bozulan 
yerler de yok değildir. Bilhassa 
çay yakininde yol fena bir hal
dedir. Yapılan yeni köprü şim
dilik o kısımda yol olmamasın
dan İfe yaramaz bir dunanda 
bulunmaktadır. Halk bu kjprü 
istikametinden yol açılmasını 
iyiden iyiye ve dört gözle bek
liyor. 

.. 
Senelik Kongre 
Verem Mücadele cemiyeti 

senelik kongresi yann öğleden 
sonra saat 16 da Cemiyetin 
birinci beyler 110kaiındaki dis
panserinin içtima salommda 
toplanacaktır. 

Manisa da 
.. 11 •••• 

Spor Ve Gençlik 
Hareketleri 

Maniaa - Bu Cuma Bornova 
Ziraat mektebi gençleri Manisa
mızı ziyaret ettiler. Ortfmektep 
ile bir spor teımw yaptılar. 
Saha oldukça kalabalıktı. İki 
taraf da yenmek isteği ile canla 

oynadığı görülüyordu. Neticede 
Ziraatçılar oyunu kendi lehle
rine bitirdiler. 

Bundan sonra Muradiye köyü 
gençleri sahada ıöriindüler. 
Yıldırımsporla yaphldan maç 

alakalı geçti. Muradiyelilerin 

şehirle sık teması orada ergin 
bir ırenç canlılığa olduğuna de
lildir. 

Gençlik kurumlan için arq
brmalarda bulunan Tekirdağı 
saylavı bay Rahmi Manisaya 
da uiradı.Gençliği atletik spor
lara ve dağ !iponıoa teşvik etti. 
Burada bulunuşmıun son günü 
Ulusevinde verdiği kenferansta 
gençlik kurumlannın bilhaua. 
ilç bakımdan pek lüzumhı ol
duğunu anlattı. Diğer yabancı 
ellerdeki bu çeıit teşekküllerle 
bafanlmak istenen maksatlar 
üzerinde faydalı konuşmalar 
yaptı. 

Saylav bay Rahmi gençlerin 
aaha iti ile de meşgul oldu ve 
plinlarım aldı. ihata duvarla
rının yaptınlabilmesi için icab 
eden tapunun alınması işi ile 
uğraşacağını vadetti. 

YenlASlr 

Oda Ve Borsa 
Cedvelleri 

, ... ........ ,,. . 
Bugün Tetkik Edilecek 

Ticaret ve sanayi odası mec
lisi bugün saat 14,30da toplana
rak oda ve borsanın yeni yal 
bütçelerini tetkik eyliyecektir. 
Aynı zamanda yeni yıl için ri
yaset divam ve idare heyeti 
intihabab da yapılacakhr. 

Mektepler 
Dün Açddı 
Grip salgını yüzünden bir 

hafta mtlddetle kapatılmış olan 
ıehrimizdeki mektepler dün
den itibaren açılmış ve tedri
sata başlanmıfbr. 

Yapılan umumi yoklamada 
dün mektebe gelmemiş olan ta
lebenin mi~tarı yüzde on nis
betinde idi. Bu normal bir 
vuiyet telakki edilmektedir. -

Yamanlar Suyu 
Kaynaklarındaki Tesisat 

Kaqıyakaya getirilen Ya 
manlar suya .kaynaklannda ya
pılacak olan muhafaza tesisab 
için 11 hin liranın sarfına Da
hiliye bakanlığından müsaade 
istenmişti. 

Henüz cevap gelmediğinden 
belediye bunun için tekrar mü-
racaatta bulunmO.fb.ır. 
Memurların Yol Parası 

Vilayetten daire müdirlükle
rine gönderilen bir tamimde 
yol paramndan ikinci taksit olan 
üçer liranın biitün memurlanh 
Mart maqından kesilmesi bil
dirilmiştir. 
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Nisbeten - 1. Baka 2. Mede S. Tut 6. Tuşğul 
Göre Nİfan almak - 1. Göz-

Niavan - kadınlar lemek 2. Kezlemek 3. Kös-
Niıyan - 1. Unutma 2. Ietmek 4. Mezgilenmek 5. 

UnulUf 3. Unutsalık Siğelemek 6. Taplamak 7. 
Nişan - (evlenme vadi Temnemek 8. Tuşgullamak 

man) 1. Dakı 2. Dakıru 3. Nişan atmak- Tanmat-
Dutu 4. inandık 5. Takı 6. mak 
Tutu 7. Yavuk Nişan yeri - 1. Amaçiık 

Nitanlanmak - 1. Ben- 2. Gez 3. Kabak 
lenmek 2. Cereşmek Nişancı - 1. Atıcı 2. 

Nişanlı - 1. Sözlü 2. Mergemci, mergen 
Teküllü 3. Tevkül 4. Tevkür Nişangah - 1. Amaç 2. 
5. T evkürlü 6. Yavuklu Arda 3. Bakıncak 4. İlgü 5. 

Ni.şan merasimi- Görüs Meder 6. Puta 
Nişan - (Alamet, işaret Niıasta - 1. Ket 2. Ui1 

man) 1. An (tarlalar ar:asına özü 
konan işaretler man) 2. An- Niyaz - 1. Cahoç 2.Di
nik 3. Baysa (madalya man) tek 3. Kut~n 4. Ôtiik 5. 
4. Bel 5. B~lge 6. Belgi 7. Ütün, ütnü, ütüne 6. Yakar
Belhü 8. Bellük 9. Bilgilik karma, yakarıf 7. Yalvarma 
10. Bilgü 11. Bilaünne 12. yalvarıı 8. Yoluğ (kurman 
Damga (marka, alameti fa- man. da) 
rika man) 13. Em 14. En 15. Niyaz etmek - 1. Büle
Engez 16. Enı 17. im "mül- remek 2. Dilemek 3. Kola
kiyet alameti ve ~ işareti mak 4. Kolmak 5. Ôkünmek 
man,, 18. Irk 19. ini 20. mek 6. Ôtlinmek 7. Pazır
Kertik 21. Körküz 22. Pe- mak 8. Sünzülmek 9. Ya
ledck 13. Pelek 24. Pelgi karmak 10. Yalmanmak 11. 
25. Salık 26. Sayan 27. So- Yalvannak 
rağ 28. Tamga 29. Ula 30. . Niyazkir - ment - 1. 
Uıma Ötüküçi 2. Yalvaran 3. Yal-

Nişan koymak - 1.Ene- varıcı 
mek 2. Enimek 3. Enmek 4. Niyazkirane - Yalva-
En vurmak 5. İnemek 6. in- rarak 
lemek 7. Kertmek 8. San fiiyet - 1. Çola (arzu 
etm k man) 2 Irk (fal man) 3. 

~- D Kurma 4. Ojrai 5. Sağıt 6. 
ışancı - amgaa,tam- Saııa 7. Sanaia 8. Suyun 9. 

gacı . Uiur 10. Uy 
Nııane - 1. Babak 2. Niyaz etmek - 1. Anıt-

Belgi 3. Bellik 4. la S.Kıhn mak 2. Kezemek 3. Kurmak 
Niıane muhabbet - 55- 4. Oj:ramak 5. Ôlçtimlen-

yüşçi 6. Yasaalamak 7. Y&nelmek 
Nipn - (lıedef man) 1. Niyze - 1. CHla 2.Kargı 

Amaç 2. Belri 3. 89ta 4. 3. Sapkun 4. S1lng6 S. Stinli 

.. __ 
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Manisada Büyük Bir 
Sağlık Evi Kuruluyor 
-Bartlflra ' t l iııri sahihde
Memleketin mühim ihtiyacı

na c~vap vermek için sarfey
lediğim mesai ile vazifemden 

başka birşey yapmadığıma ka
niim. Şimdiye kadar bu işin 
dü,ünülme~!'İ ihma 'den de
ğil, diğer daha lüzuumlu 
ve c!aha müstacel itlerin ba

tarılması yolunda çahşmalardan 

ibarettir. Bu me!llsİ bu s hhat 
ve sağlık ev·nin intastnı geçik

tirmiştir. Gi.\nü ve r.amanı gel

miş olacak ki bu eseri de· Cum 

huriyet umdel~rine uy~n bir 
,ekilde ba.şarmak fırsatını elde 
etmiş bulunuyooıE. Hastanenin 
in.pah iki senede bitecektir. 

Maniıalılann bu yüzden çek
tikleri iztirab1 gözönüm:le bulun
durarak daha evvel ikmalini 
temine de çalışmakta oldu~mu 
yüksek huznronzda bildiririm. 
Bu eserle Cumhuriyet hüku
metinin, halk hükumetinin, ulu
sumuzun sağlığı ile yakından 
alakadarlığını orta ya koymuş 
olacağız. Yaşasın Atatürk, ya
şasın Cumhuriyet ... 

Hararetle aUcışlanan bu söy
levden sonra müteahhit bay Y ah
ya temellerde bir dana kes
miş, bay va!i Murat ilk temel 
taşım kendi elile koymuttur. 

M&teakiben inşaat müteah
hitleri bay Yalıya ve mimar 
bay Fuat tarafından .hazırlanan 

büfede davetlilere çay ve puta 
ikram edilmiş, eserin m\jstace
len tamamlanması yolunda sa
mimi hasbihaller yapıbnışbr. 

Hastahane esas itibarile iki 
senede ikmal ve üç senede 
parası ödenecek ise de s•e 
sonu yaklaımakta bulunduiun· 
dan iki senenin tahsisatı altı 
ay zarfında aarf ve tediye 
olunabilecektir. Geriye kalan 
kısmı için de bir formül bulu

narak 8 ay zarfında hastanenin 
ikmaline çalışılacaktır. 

Vali bay Murad ve husuıl 

muhasebe müdürü bay Nafizin 
isab~tli te.:lbirlerile viliy~tin mali 
vaziyeti çok düzgündür. Tedi
yatı muntazam ve kasalarında 
daima ihtiyat para bulunduran 
bu idarenin gerek hastaneyi 

ve gerek Turgutlu yolunu az 
zamanda ikmale muvaffak ola

caklarından asla süpbe edilme
mektedir. 

Akhisar - Kırkağaç şosesi 
üzerinde inşaata faaliyetle de
vam olunuyor. Akhisar şose
sinde 11ekiz kilometrelik bir 
kısım kalmlfbr. Onun da çok 
yakında tamamlMnacağı muhak
kakbr. 

Bu saj-lık evini kuranları 
tebrik ederken müteahhitlerin 
de müstacelen muvaffakıyetle
rini dileriz. 
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Neşe - (neşve) 1. Çıi- Nevazi,kir - Okpyıcıı 
ralan 2. Mez 3. Sevinç 4. okıiyan 
Saylık 5. Yapsık Nevcivan - 1. Cılasın2. 

Neşelenmek - 1. Açıl- Delikanh 3. Genç 
mak 2. Bdpımak 3. Cırıal- Nevha - 1. Ağıt 2. Ağ
mak 4. Salbmak S. Sevinmek layıf, ağlama 3. Haykırma, 
6. Şaylanmak 7. Yapsımak haykırarak ağlama 4. Hıç .. 
8 .. Yaşumak kırma, hıçkırarak ağlama S. ( 

Neş'eli - Cavıldak 2. Sağın 6. Sağa 7. Sağu sağ• 
Çarak 3. Katkıçı 4 Kebençü ma 8. Sığıt 
5. Kınran 6.Kuybulo 7.Kuy- Nevhager - 1. Ağıtçı 2. 
mulu 8. Sevinçli 9. Şaylan Ağlıyan 3. Hıçkıran 4. lnli-
10. Şen 11. lnğrak 12. Tü- yen 5. Sağucu 6. Sap sa-
jümet 13. Yapsıklı ğıa 7. Sığıçı 

Ncş'et - (etmek) t.Dü- Nevlıa etmek - 1. Ağ-
rümek 2. İleri gelmek 3.0p- lamak 2. Hıçkırmak 3. İn
mak 4. Püımek 5. Törçi- kişmek 4. İtıkidemek 5. İn
mek 6. Y etiJınek temek 6. lnremek 7. Kün· 

Neşide - 1. Cır, ciru 2. remek 8. Sağıtmak 9. Sığ· 
Deyiş 3. Kojon 4. Kojuk 5. tamak, sıtkamak 10. Suğ
Ko~ak 6. Koşuğ, koşuk · lamak 

Netice - 1. Bitim 2. Nevheves - 1. Bürge 2. 
Çaptuk 3. Dan 4. Öte 5.Son Kurgu 
6. Sonduk 7. Şın 8. Tasu 9. Nevi - 1. Bölük 2. Cu-
Üç 10. Vara vara sun 3. Çeşit 4. Den S. Denli 

Neticelendirmek - l.Ba- 6. Kol 7. Türlü 8. Türlük 
şarmak 2. Başkarmak 3. Bi- Nevin - 1.E-cer 2. Yeni 
tirmek 4. Sona erdirmek Nevm - 1. Uyku 2.Uzı-

Neticelenmek - 1. Ar- ma 3. Üzüme 4. Yuhu 
kası alınmak 2. Bitmek 3. Nevmit - 1. Umuuyan 
Sona varmak, sonu gelmek 2. Umsuk 3. Umutsuz 

Neticesiz-Sonugelmiyen 
1 

Nevmid olmak - 1. Bö .. 
Netice vermemek-Boşa yükmck 2. Kunukmak 3. Ö-

çıkmak künmek 4. Tuncukmak 5. 
Nev-Yeni. Umsunmak 6. Umudunu kes-
Nevarüs - 1. Beğeç 2. mek 

Yeni gelin 
1 

Nenad - 1. Bo~ana 
Nevicad - Zuhur-Yeni (kuzu hakkında) 2. Bala 3. 

çıkma Bebe 4 . . Cihar S. Çağa 6. 
Nevale - 1. Aykıt 2. Doğda, 7. Emrece (Şihar 

Azık 3. Azuk 4. Azuka S. man) 8. Emlik 9. Enik 10 
Çora 6. Men 7. Yiyecek 8 yen· d v • 

yolluk . ı ogmuş 
N . Nez - (ctmek)l. Almak 

a avaz.aş - Okşama, Ok- j 2. Çekip koparmak 3.Çıkar-
f Y•t tnak 4. Kalcin•ak S.S11dımak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ., 



1 

Para Piyasası Borsa Haberleri 
14-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 

Dün Borsada 

~ ~,ıar~ 
Uz Um 1 İsterlin 611 615 

Fr. Frangı 8 28 8 30 Çu. Alıcı Fi at 

Dolar 80 10 

Bclga 29 30 
İtalyan lireti 10 65 

79 6n 
29 45 

174 Koo ittihat 13 75 15 50 

115 Alyoti bir 14 50 14 50 

İsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 85 
Kr.Çekoslov 5 20 

10 70 

40 87 
85 10 

5 22 

58 S Süleymano 11 50 14 25 
38 Şımlak Z bi. 13 87 15 50 
23 J Taranto M 11 75 11 75 

408 Yekun 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Beş Sene Hapis 

Bir Buçuk Sen~ye indi 
Narlıderede bir kavga sıra

Tmda Armutlulu Mehmedin 
yumrukla gözüne Yurarak bir 
gözünü kör etmekle suçlu 

50 Buğday 

75 Burçak 

8 Börülce 

Fi at 

4 45 
4 50 
4 25 

14 Mısırdarı 4 50 
100 İnce kepek 2 75 

99 K Palamut 290 

4 49 
4 50 ' 

4 25 
4 50 

2 75 

Hamza oğlu Alinin nakzen 
42 Pamuk 48 

450 
48 

.. Ağırcezada devam etmekte 

olan muhakemesi bitmiş ve 

harck~tinde kast görülemedi
ğinden bir sene altı ay hap

sine karar verilmittir. Ali ev
velce beş sene hapse mahküm 

edilmişti. 

Doktor ~ 

Beraet Ettiler 
Evlerindeki mücevheratı çal

makla suçlu Taslıçeşmede Bay 

Mehmet karısı Abdiye ve kızı 

Firdevs ve peynırcızada bay 

Hasan haklarında asliye cezada 

devam etmekte olan muhakeme 

ı. eticelenmiş ve suçları sabit 

olrııadıiından beraetlerine ka

rar verilmiırir. 

er;w: 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) 

-258- Öz Türkçe karılıklar 

6. Suculmak 
Nezafet - 1. 

9. Kıt 10. Sınar 11. Tapu 
Arıilık 2. 12. Yan 

Arıklık 3. Arıına 
N ezafetsiz -

Nezdinde - 1. Barıda 
1. Pasaklı 2. Katında 3. Kılında 4. Kı-

2. Ois 3. Yalpak 
Nezafetsizlik - 1.Çüdek 

2. Pasaklılık 3. Pislik 
Nezahet - 1. Ağrılık, 

anma (iç temizliği hakkında) 
3. Ôrüklük 4. Sililik 

Nezaket - 1. İba 2. in-

yında 5. Yanında 
Nısf - (nısıf) 1. Beldem 

böldem 2. Buçuk 3. Keltey 
(bir çiftin teki man. da) 4. 
Kızımtal 5. Orta 6. · Sanar 
(bir çiftin teki man. da) 7. 
Sınar 8. Utura 9. Yan 10. 

celik Yarım 
Nezaketsiz - 1. Kaba, Nısfülleyl - 1. Dün bu-

kaba saba 2. Sarsığ 3. Yobaz çuğu 2. Dün yarısı 3. Gece 
Nezaret - 1. Asrama, yarısı 

(himaye man) 2. Bağım 3. Nısfünnehar - Gün or-
Bağıı 4. Bakım 5. Bakış 6. tası, gündüz ortası 
Görme 7. Gözetme (himaye Nısıf yevmiye - 1.Tüı-

ve intizar man) 8. Yoklama çilik 2. Yarım gündelik 
(teftiş ve muayene man) Nısfiye üzre - Yarı ya-

Nezaret etmek ·- 1.As- rıya 
ramak 2. Bakmak 3. Gör- Nida - 1. Çar 2. Çav 
mek 4. Gözetmek (himaye 3. Haykırma 4. Selen 5. Ses 
man) 5. lsramak (himaye 6. Süren (harp nidası man) 
man) 6. Kadarmak 7. Ka- Nida etmek - 1. Bağır
ramak 8. Kayguldamak (hi- mak 2. Banlamak 3. Çağır
maye man) 9. Közetmek 10. mak 4. Haykırmak 5. İnla
Yoklamak mak, ındamak, kışkumak 7. 

Nezf - Kanama, Kan Seslenmek 8. Se!I vermek 
gitme 9. Undamak 10. Ündemek, 

Nezih - 1. Arı 2. Sili ün etmek 
3. Silik 4. Süzük Nifak - 1. Bozuşukluk 

Nezle - 1. Burun ak- 2. Bülük 3. Dedikodu, dedi 
ması 2. Duma 3. Dumağ 4. koduculuk 4. Geçimsizlik 5. 
Dumağa 5. Dumağı 6. Du- İki yüzlülük 
mağu 7. Dumay 8. Enii 9. Nifak sokmak - 1. Ara 
Engin 10. İngi 11. İngin 12. bozmak 2. Keflemek 
İnme 13. Keskek 14. San- Nigah, nigeh - Bakış, 
grağı 15. Satak 16. Uçguk bakma 

Nezlei sadriye -1. Gö- Nigehban - 1.Asragucu 
ğüs inmesi 2. Palgan 3. 2. Bakan 3. Baknı 4. Bekçi 
Yelpjk 5. Esirgeyici 6. Gözcü 7. 

Nezr - (Nezir) - 1. Al Gözetici 8. Korucu, koru-
2. Alt 3. Bile 4. Bir2e 5. yucu 9. Küdeıçi 
Can 6. llley 7. Kaı 8. Kat Nihal - 1. Cıvıın 2. Çı-

c.M1 .. e1l 

Türkiye' de en çok aranılan ve satılan da iste
nilen Aigopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işteyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
.. Zaman- ecza deposudur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku-

7an ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve-

rilir imtihana yetiştirilir. Mual

lim derslerini evlerde verir. İs
tiyenlerin gazetemiz idare mü

düriyetine müracaatları. 26-1 
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tanak 3. Çitil 4. Dal 5. Fi- Onmadıklık, unmadıklık 
dan 6. Sürgün 7. Şıvga 8. Nikris - 1. Damla 2. El 
Şıvgın 9. Şıvka 10. Tal şişmesi, ayak şişmesi 3.Kam-

Nihali - 1. Altlık 2. çağı 4. Kamçığu 5. Şiş, şiş-
Gönce 3. Tabak altı kinlik, şişme 

Nıhan - 1. Gizli 2.saklı Nikübet - İyi kötü 
gaib Nilgün-Gökçül 

Nihai - 1. Gizlice 2. Nilüfer-Tamguyun 
Örtün 3. Saklıca Nim - 1. Bellem, böl-

Nihan olmak - 1. Du- lem 2. Buçnk 3. Yarı 4. 
nulmak 2. Tulunmak 3.Yok- Yarım 
lamak 4. Yokamak Nimberrak - 1. Donuk 

Nihayet - 1. Aktık 2. dunuk 2. Körsen, körsenk 
Didik 3. Bitim 4. Son 5.Son (gayri şeffaf man) 
uç (netice ınan) 6. Sonunda Nimküşade-Y arı açık 
7. Tekiş 8. Uç 9. Urk Nimmürde - 1. Ôlüstük 

Nihayet bulmak - 1.Bit- 2, Yarı ölü 
mek 2. Sona ermek, sona · Nimmüzlim - Alaca ka
varmak 3. Tükenmek 4. ranlık 
Ucukmak Nimet - 1. Etkülük 2. 

Nihayete erdirmek - 1. Eyilik 3. İyilik 3. Günüç 4. 
Bitirmek 2. İtilmek 3. Sona İrinç, erinç 5. Kınnık 6.Kirti 
erdirmek 4. Tüketmek 5, dirlik 7. Sargut 
Yogosmak Nisa -(müfret manasile) 

Nihayete kadar- Tüketi 1. Başa 2. Bike, biyke (ha
Nihayetsiz - 1. Ayok nım man) 3. İşler; işiler 4. 

2. Bitmez, bitmez tükenmez Kadın 5. Kancık (Dişi man) 
3. Sonsuz 4. Ucu bucağı 6. Karı 7. Uragut, uravut 
yok, uçsuz bucaksız S.Uçsuz Nisan - 1. Kırıan 2. 

Nihayetlinnihaye -1.Çok Sayan 
çok 2. En son 3. Olsa olsa Nisar - 1. Dağıtma 2. 
4. Pek pek Saçı 3. Saçma 4. Serpme 

Nikah - 1. Evlenme 2. Visar etmek - 1. Dağıt-
Gereksilik 3. Kişilik alma mak 2. Epelemek 3. İğmek 
4 T

. 1 4. Saçmak 5. Serpmek 
. ış enmc N' b l A v 

N'k b _ 1 B'" .. 2 ıs et - . cık (Rag-
1 a · urgu · men man) 2. Kerç (rağmen 

Bükönşük 3. Duvak (gelin ) 3 O ( t' . . man . ran propor ıon 
yüzüne örtülen nıkab man) man) 4. Tananlık (Tenasüh 
4. ~özündürük 5. Közenek man) 
6. Örtü 7. Peçe 8. Pürgü 9. Niıbet etmek - 1.0ran-
Sırtınak, sıtguç 10. Yaşguç lamak 2. Ôlçenmek 
11. Yaşkıç 12. Yaşmak 13. Nisbetli - 1. Oranlı 2. 
Yilzlük 14. Yüz örtüaü Taman (mütenaıib man) 

Nikbet - ( Nekbet ) 1. Nisbet vermek - 1.İyaı-
Diltkünlük 2. Kutsuzluk 3. mak 2. Kerçetmek 

ı~v: 

Anneler Çocuklarınıı 
için ilk l\t;amava 

A e 

l~AKTI~ 
ile haş 'a)·ınız 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay , 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırla 

LA kt • Çocukta hazımsız) a in sancı, ishal ve ku~m 
varsa onları gıdeı 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LU1~Fi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaiagrlp 
TABLETLERi 

Ba' Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T eınamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 105 lira bedeli muham

menli belediye akarından Bal
cılar caddesinde 137 numaralı 
dükkanın senelik kirası bele-
diye baş katiplik kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık ar
tırma ile 28-2-935 perşembe 
günü Hat 16 da belediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecektir. 
Artırmaya iştirak için 8 lira 

muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediyede 
artırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

2 - 325 lira bedeli muham
menli belediye binası altındaki 
eski varidat dairesi olan ma
ğazanın senelik kirası belediye 
başkatiplik kalemindeki şart
namesi veçhile ve açık arttır
ma ile 28-2-935 perşembe gü
nü saat 16 da belediyede mü-
teşekkil arttırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecekdir. 

Arttırmaya iştirak için 25 
lira muvakkat teminatla söyle
nsn gün ve saate kadar bele
diyedeki komisyonu mahsusuna 
müracaat olunur. 

3 - 20,12 lira bedeli kc
ıifli Mısırlı caddesinde Bayram 
yeri pazan karşısında polis 
karakolu yanında bel~diyeye 
ait kulübenin yıkılmak üzere 
enkazı belediye başkatiplik 
kalemindekı keşfname ve ıart
namesi veçhile ve açık artır-

ma ile 28 -2- 935 perşembe 
ıcünü srat 16 da belediyede 
mü tef ek kil artırma ve eksiltme 
komisyonunda ihale edile
cektir. 

Artırmaya iştirak için 2 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
deki komisyonu mahsusuna 
müracaat olunur. 

4 - 100.80 lira bedeli kıe-

şifli Maltızlarda bele 
15 ve 17 numaralı d 
yıkılacak enkazı b1 
katiplik k~lemindekı 
me ve şartnamesi 
açık arttırma ile 
perşembe günü saa 
belediyede müteşek 
ve eksiltme ko 
ihale edilecektir. J 
iştirak için sekiz Ji 
kat teminatla söylt 
ve saata kadar be 
komisyonu mahsusuı 
caat olunur. 

5 - 139,02 lira 1 
şifli Çorakkapı Tilkil 
sinde belediyece isti 
len 243 numaralı fı11 
lacak kısımlarına 
belediye başkatiplik 
deki keşifname ve ş 
veçhile ve açık al 
28-2-935 Perşembe ı 
16 da belediyede 
arttırma ve eksiltme 
nunca ihale edilecekt 
maya iştirak için 1 
vakat teminatla ıöy 
ve saate kadar bel 
komisyonu mahsusuna 
olunur. 

12, 17, 21, 25 4 
~ -..:--

İzmir İkinci İcra 
ğundan: 

Bir borçtan dola1 
mahcuz yük arabasil 
ların 2012/935 tarihine 
Çarşamba günü saat 
mirde Kemerde hay~ 
rında bilmüzayede sat 
Talip olanların yevmi 
da mahallinde hazır 1 
ları ilin olunur. Şaye 
tırmada kıymeti munı 
nin yüzde 75 ini bulm 
rette ikinci arttırması 
tarihine müsadif Paı 
saat 9 da yine İzmird 
de hayvan pazarında s 
tır. Taliplerin yevmi 
mahallinde hazır bu 
ilin olunur. 489 



Umum Hastaların · 3zarı Dikkatine 
~n son siste:n mide, kann ,bağırsflk, böbrek ve doğru

netıcesi liizun: gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
ka~ık bağlan, düztabanJar için taban korsaları gayri tab
dogan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
haz Mrı , kem:k hastabklan neticesi husule ge*en knmbur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
~ayan kürek kemiklerin;n gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçın korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

ve MuTEHASSfSI 

t,ah rı lllza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10 - 20 355 S.7 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRluJ 

En ufak yedek parçalariyJe beraber qağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
\'eni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2c13 P. K. No. aa. IZMİR 

Brlstoı Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Briıtoldur. lstirahaf' etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

D • k k Bütün Egelilere B • { 1 Sirke-
l il t : Beyoğlunun r IS O cide 

Oı:.- ·At• •~.o. otelini ta~siye 
~ r I'\ " ~ ederız 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
s SIHHAT BALIKY AGI 5 . . 
: Norveçyamn halis Morina bahkyağıdır : 
i iki Defa SDzUlma,wr i 
: Y egine Deposu : . . 
: Başdurak : . . . . 
i Bam.ili Ka••et 5 • • • • 

! Sıhhat Eczanesi ~ 
• • • • • • ....................................................................... 

reoı Aalr 

lngiliz KANZUK. Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

Pastil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa miistahzerabnı aratmıyacak 

mnkemmeliyette yegane müessir putillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. G~~' bugaz 

hastabklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri anı ve kat· 
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulqık nefes yolu 
hastalıklarının önüne ge~er. 

Göz ekimi 

Lütti Kıdar 
Memleket hasbh;8'1 

gllz hestalıklart ~ 
h-.sı: 
ikinci beyler sokağı ~e. 65 

T elefoa : JOSS 
Evi " S12S 

746 s. 7 

MOTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agi~ 
lkametkihmı Birinci Kor

onda Tayyare SinelDUI civa• 
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hutalanm eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

(25) H.3 

Beraama Asliye hukuk hA· 
kimliğinden: 

Bergamanın hacı fakı mahal
lesinde oturan kömürcü Salih 

tarafından karısı Hüesyin kızı 
Ayşe aleyhine zina sebebile 
açılan boşanma davasının Ber
gama asliye hukuk mahkeme
sinde müddeaaleyhin izini belli 
ctmiyerek gittiği yerin biline· 
memesinden dolayı gıyaben 

görülen muhakemesinde: dava
nın 3 Mart 1935 Pazar gününe 
bırakılarak müddeaaleyha mcz
burenin İf bu ilanın neşri itiba
rile bulunduğu mahaJJi bildir
meıi ve ya mahkeme gilnü 

mahkemeye glmesi aksi tak
dinle iddia)'l kabul etmif .... 
yılarak hiiklm sonunda kaba
habn kendisine raci olacağı 
llzumunu bilmesi; mahkeme 
k~ iktizuandan olmakla 
teblipt mak•m•na ilin o.hunu-. 

(219) 

etyEXTRA 

~lder• 
Mutlaka Deneyiniz 

( HER YERDE 
8ablır. 

1164 23 - 78 H. 3 

Muareneliane Na 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mitehassıst 
Muayenehanesini 2 nci Bey· 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiıtir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlmn 
iliçları, makinalan ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

Güzellerinin 
SITKI baYin salonuna 

kof!Dalannda elbet çok .mil· 
bün bir sebeb vardır. 
Bir zlraret bu sebebi 
.. ze de ölrelecekUr 
Keçeciler caddeıi 122 No. 
S katla yeni biaumda B. 
Sıtlu adresine dikkat ecliaiz 

Telefon: SlOt 
4--26 19~ 

\UPİRİN ___ .... 
· 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Meyve FidL.r.aları 
Tlrkiye ve Avrupamn en eyi cins damııbkl~nndan atılı 

butahksız ve f"nni surette yetiftirilmit hemen meyve fi
daalarile qasu: fiduilar. lzmirde, Batoturakta &mir meyve 
ve sebze satıt kooperatifi tarafından sab~ktadır. Fada 
taftıUAt almak iateyenlerin kooperatifimize müracaatlarL 

8-8 (158) H 3 

lzmir Memarları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin en.akını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğramuı kendi menfaabnadır. 
Ea aefia hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Haraı.ti ylbek dayamkh meşe kömürünün kilosu {~,SO) ku
ruftqr. Nefis Uria yatlan peynirlerin çefidi bulunur .• F1atlar her 
yeni• ucuzdur. Toptan alanlann mallan adreslerme kadar 
g&nderilir. 

Kemeralbnda birineJ Mıbcılar sobjl 
J H. S-26 (157) (Eski İğdeli Kaine} 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şnhesinden: . . __ 

13-2-935 tarihinde açık arhrma ile ıhalelerı yapılacatı 25 1 
935 te Anadolu 30-1-935 te Yeni Asır 4-2-935 te Milli Bi~~k 
ve 9-2-935 te ftık gazetelerinde İlin edilen Yunanlı . emv~ 
ihaleleri 20-2-935 tarihine temdit edilmittir.Sabş gayn mübadil 
bonosu veya peıin para ile nakten yapıbr. Kıymeti mubamme
nesi iki bin Jira veya daha ziyade olan emvalin ihalei katiyeleri 
istizan• tabidir. Maim satıldığı seneye ait Devlet vergi ve M· 
lediye reaim ve sair biitün masraflar müşteriye aittir. latiyealeria 
yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale fÜDÜ saat 14,30 da 
Ziraat Bankaiına müra~tlan. 416 (221) 

lzmir ithalat Güı _rüğü Mü
dürlüğünden: 

Kilo G. 
o 045 
o 390 
o 190 
o 990 

o 215 

o 990 

Dimi qya 
ipek harç 
Yeni ylin entari 
Yeni pamuk entari 
Yeni ipek ka.dm elbise ve çamaıırı 
Menerize edilmit pamuk mensucat 
75X100 kadar 
Merserize edilmiş pamuk mensucat '· 
1SOX200 qdar 

Kıymet 
Lira K. 
o so 
1 00 
o 50 

12 00 
' 1 00 r 

. - 2 00 . ..... 

2 820 YekWı . :~ 17 o0 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıya açık ırtbrma suretile aa• 

blacaiınclan isteklilerin 3/3/935 Pazar ,naü saat 13 te i~ '1 
flmr&ti •bf komisyonuna müracaatlara ilin olunur. 

17-l GJ (~ 



Safiıet ta 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 10 martta 

gelip 14 martta Anvers. Rot
lerdam, ve Aamburg limanları 

ıçin yük alacaktır. 
GANYMEDES vapuru 23 

§\lbattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LtNIEN 

FROST vapuru 18 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
bage, Dantzig, Gdynİa, Go
leburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen

hage, Dantziğ, Gdyaia, Gote
burg Oslo ve İskanainavya li
manları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 12 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar

ıelon, Mauilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için IHnci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 

bması arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 2 şubatta bekleniyor. 

ULM vapuru 18 şubatta bek 
!eniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rottcrdam, Hamburğ ve 

Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu-

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 

ve Anversten yük çıkarıp Rot

terdam ve Hamburg içjn yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AE'v1RHIP 

CORPORATION 
EXMıNıSTER vapuru 20 şu-

bata doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 2 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

·;ı ,...._az 
J)oktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Gri pin 
Niçin Daima Tercih Edilivor? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, ~ ~ ""-' 
dün yatıyordu, bu sabah ""-... 

dipdiri ayağa ka 'ktı 

GRiPi 

Bütün ağrı, 
sızı ve san
~ları dind '::r 

GRiPi T 

Soğuk algın

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

GRİP İN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

J ~ Oliver Ve Şii. ..... . . 
LIMITET , 

Vapur Acentesi ~\ 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTfNO "apuru 29 ikinci 

kanonda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaldır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseadan gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hul! ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve HuJl için yük alacaktır. 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGA TİON Co. L TD. 

ED JUT ART vapuru 5 ~ubatta 
beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamburg; Bremen v~ 
Anversten gelip. tahliyede bu

. lunmuştur 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri iizerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PJRE TRıYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
AY AlONI vapuru 24 şubatta 

Pire, fskenderiye ve Porsait 
limanf arı iç.in yük alacaktır. 

AY AZONI vapuru 20 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

-
AZ PARA iLE BOL 

ISI :le 
YALNIZ iÇi GAZLI 

La haları T em~n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrık, Telef on 

PESl'E~lALCILAR .. 
J\1alzen1esı l)eposu 
77 - 79 .. rel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Cuna mani olmak için 

Selamet Ferit 

Nezle ilacından kullanınız. Nezle olmaz, gripc, İspanyola ve 
.> u mevsim hastalıklarına tutulmazsınız. Y almz isme dikkat. 

Selan et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

IY aliye Vel<iletinden: 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan dört milyon liralık 

kısmı az bir zaman ınrfında tamamen t~davüle 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 

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

. . . ., 

ta 'ubaı 1•• 

TELEFON:3aa2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öf dürü• 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Nezleye, Korizol 

30 KURUŞTUR 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSfl~T 
Topan Halis Zonı!'uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


