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lya Harbı Mı, Sul 
~;::e~ 0 1. •• 1 Habeşeli Meydan Okuyor 

ItalyaDeAdisAbabadaki Müzakere
lerB. çıkmaza mı girmiş bulunuyor? 

Almanyamn HikimıHitler 
Almanlar Bir lngiliz Nazmnın 
Berlini Ziyaret Ebnesini istiyorlar 

Berlin 20 ( A.A ) - ffayu 
Ajanamdu: 

Alman bll_kimeti Londra be
yanqamui lberiDde do;rqclaa 
dQİ'lılya •taak..-,. Pil· 
mek için lapia DUll'laruaclu 
birinin haraya aelmeaini çok 
... ebaekteclir. SiJaul ... 

Mfilia - ----- a.,m,.t ...... de amil ..... tadlr. 
.... matliaa't iMi ••ktide 
Defrİyatta bulunuyor. 

Berliner Tagaltlat ıueteai 
diyor ki: 

Alman deYleti61iyaumda 
acak Hitler bAkimclir. Ve 
ı~cek mlakereler arife8incle 
Jaıili• mlbneuillerlnia Jelli 
Almanyayı iyice ta•••lara 
faydalı olur. 

Doyçe Alıemanye Cayttmg, 
mlzakereye memur edilecek 
yabancılann derhal ~ Hitler 
iletemaaas~lk-..--

Bay Lavalın İzahab - ki kaqalqacak PhaİJetlerin 
de o derece mlhim olmalan 
ıerektir. 

Paria, ~ ~) - a.... 
AJenl!mclen: 

Almaa ce•abma karp alına
cak •uiyet liaklaada Ye Paria 
ile Lomlra ........ yapıla 
...._.riçiıaB.La.-.b .. 
~ ........... i•llld 
lalla6•aetmaha ..... -cok• 
- teldhW Pili ................. . 
Glrllalte ........ .. ı....ı 
FraaMm9 ı..a.. J.1J1k elçili· 
Dİlı Slr Con s.,._ De J&PDUf 
oJdaia .........,. dair telirra
fm ............ , ............ 
clu bir nota~ 

lngitu dtf t,ler bakQlıı Con dair çıkan .. ,...,.. bmadaa 
Si•on t1B 1'raw bafbakatl• ltlrl oı... maldemelclii. 

Bay 1'lattdetı Blyle Wr aeta ıWerilme-
dan bahsediyor. Diplomatik diji ~ • 8ua 
notalann teatili ufhUı arbk te1paf1ana hildircliii pa ltat,a 
pdkuılıtlr. GI ~cek me- lana udlepre•U •Mkede• 
• .ı.a. ........ ehmmiyetlidir &nlı ' ... ,,,.,.,. 

:r .... 
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Mamulah S•ndwL 
yelerim Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Amr matbaamnda llll•'m...,... 

Mu istiyor? 
Büyük Kurultay 
Başkanı ŞehrimizdP 

: - <'!'"~ 
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KisveKanununal.idNi
zamname Tebliğ Edildi 
İzcilerin, Sporcuların, Hususi T e

şekküllere Mensub 
Olanlann Kıyafetleri Nasıl Olacak? 

Bakanlar 11eyeliace kaı..l fet, •met ve leYUı1111 p.te-
edil• baza ki.darin aifilemi• rir Wr beyanname verid•. Ba 
yeceğine dir kanunun tatbik beyannameler ile beraber ya 
8uretini gösterir nizamname bir nümune ve yahut boyalı 
yannki resmi gazetede çıkacak- bir resim verilir. 
tır. Beyannamenin verildiii ta-

Nizamnamenin bqhca esas- rihten itibaren bir ay içinde 
lan şunlardır: cevab verilmezse gönderilen 

1 - Her hangi din ve mez- kıyafet, alamet ve levazım 
hepte olursa olsunla~ memap kabul edilmiş addolunur. Kıya-
e>Jcluldatı din ve mezlıeplerin fet tadili halinde istimalden 
uaal ve taamüllerine gire ma- evvel beyanname tevdü li-
bet ve iyiıılerde ruhani kisve zımdır. 
tapmakla mlkellet olanfar ma- Yeniden kurulacak olan iz-
halli hükümetlerince allkadar cilik ve sporculuk gibi toplu
olanlardan ahnaeak listeler Juldar, çemiyet ve ld&p gibi 
mucibince mabet .. iyinlerde heyetler, bir kıyafet, alimet ve 
rullani kisve tap•aia mezun levazım tapmak istedikleri tak-
adclohmurlar. dirde nizamnamelerile birlikte 

2 - Her din ve mezhebin onlan g&sterea bir beyanna-
ruh•nilerini ayırt etmek için meyi ayni makama tevdi eder-
kabul edilen her t8rlil kine, ler. 
allmet ve işaret ralıui laya- 7 - Ecnebi her hangi bir 
fet addolunur. teşekkW mensuplanmn ecnebi-

S - Mabetler, her din iba- lerin. Tllrkiyede ikamet ve se-
detine -.haaa ve usule mUYa- yahatleri hakkındaki kanun ve 
fık olarak te•ıll etmif olan talimatname hiikamlerine göre 
kapah mahallerdir. mtlnferiden veya toplu olarak 

4 - H&k6met her elin ve kendi kıyafet, alimet ve leva-
mezlıepten yalım birer nalla- mnlarile Tllrkiyeye muvakkat 
niye mabet ve iyin haricinde mlddetle ziyaret seyahatleri 
dahi ruhani kıJafetini tqaya- yapmalan caizdir. Aacak ma-

• lmarhı ı&rllecek hallerde bu 
bilmek için vereWleceji mava- aibi ziyaretlere Dahiliye vehbt mGsaadeJ.U. bir mlsa- •-

kiletince mGsaade verilmi
ade müddetinin hitamında onan yebilir. Ve uzun müddet de-
aJDi ruham haklblffla yeni- vam edec~k ziyaretlerin ya-
1•--i veya batla bir na- pılabilmui ~e veklletinin 
-liuiye verilmeli Jaalrlnnda... mlsaadeaioe tabidir. 
ki ma~ teklfter da- 8 - Mektep ve bqka bilai 
tiili,e v • ,apdır ve mieueseleriae devam edenle
bi.r iaa vcHlıfl ,.,..._. rin a kıJafet, ilAmet ve leva-
Yeri&r. zım Jmll•nmalarma ilzam ıa-

5 - izcilik ve sporcaluk rGld6iG takdirde tip tayini bu 
rlbi toplulald.r ve cealiyet, mektep ve müeueaelerin mer-
~ "bi he etlerce bu .. but bulunduldan vekillikçe ta-
kalUı.Caırta :J: ve qafıf.id limatname yapıhr. Bu gibi mek-
prtlara unuu olduju bu te- tep ve m&essueler için kabul 
şekknllerin albncı maddeye olunacak alimetleri mektep ve 
~ı• v~eji beyamıamelerle pıüesseselerden mezun olanlar 
mahalli hlikümetlerince anlqa- da tqıyabilirler. 
lan kıyafet, alAmet ve levazım 9 - Hususi müsaade ile ge-
tip olank kabul edilecektir. len yabancı memleketler kara, 

A _ Türk lııkılibına, reji- deniz, hava kuvvetlerin~f men-
mine ve vahdetine muhalif bir sup kimselerin resmi üm orma-

lanm nerelerde ve ne zaman 
ciheti olmamak, B- Hükümetçe taşıyabilecekleri Milli Mlidafaa 
kabul edilmit resmi kıyafetler- ve Hariciye vekiletlerince ba-
den a;kı ohnak, € - Yabancı zırlanarak icra Vekilleri heye-
memlelletlerin .8iyui, askerlik tince tasdik olunacak bir tali-
v.e milis ıibi tetekldiUerile mtl- matnane ile tesbit olunacakbr. 
•~ebeti olmamak. Bu talimatname çakıncaya ka-

6 - itbu nizamnamenin nq.:- dar mutat olan usulün tatbi-
rindea iti&aren 30 ırün zarfında kine deyam olunur. 
befiaci maddede yazılı olan 10 - Bu nizamnamenin 1, 
iZcililt 'le apoıeulak gibi to~ 2, 3 ve dördüncü maddelerinin 
JUlulaat cemi~ ve kulüp laükilmleri 13 Haziran 1935 
t~ ~~tler bulaidaklan ma- glnünelen. diğer hükümleri neş-

mn en 'büyük milkiye me• rinin ertesi gftnün<le yürümeğe 
lli1111U1al kabul ettitdiklert kiya~ başlar. 

.....••......... ~ .................................................................. . 
~11ftsalat etmif, ıar dahilinde rafından haral'etle alkışian-
te~de bulunmakta .olaa mqtır. 
•ylavlarla Vali G"8eral Ki- S&yuı general refikalarile bir-
zım Dirik, C. H. F. reisi ve likte lzmir palası teırif et-
Yozgat saylavı bay AY- ~r v4: pceyi burada ge-
ni Doğan, miistahkem mev- çırmiflerdır. Bnyü~ . kurultay 
ki kumandan vekili miralay ~aş~~ı bu sabah ıntıhap ~·-
B o--:...;. B 1 d" b k ıresını gezmek ve Balıkesıre 

ay RABUD, e e ıye q anı 'tm k .. lırim" d 
D D- Beb U ali gı e uzere ıe ız en ay-

r. ..y cet z, v mua- nlacaklardır 
nni Bay Sedat Erim! emniyet Denlzlldekl TezahUrat 
m&d~ ba~ Feyzı .. AI:kor, Denizli 20 ( A.A) _ .Biiyilk 
Daillkı a;.ken ve acili ruesa, kurultay başkanı general Ki-
DU1htelif müessesat mümessilleri Özal fikal b 

t il d h b" k zım p ve re an ve e-
gzeazvaetectarerf vde akaa 1

1r ço raberlerindeki saylavlarla bu-
a ın an rıı anmış- .. :ı.ıı. t" · d k 

Jardır gun vwaye ımız en geçere ız-
. mire gitmişlerdir. Vali ve say-

Durakta bando mazika, bir lavlanmız belediye ve C. H. F. 
askeri kıta, polia " belediye başkanlan kendilerini Sarayka-
zabıta mnfrezeleri tarafından ye kadar uğurlamışlardır. Tre-
selimlanaut ve istasyon c:lqin- Din her geçtiği durakta halk 
da bek/lven binlerce halk ta- co~ tezahürat göstermiştir. 

rmnw 

Telefon 
Şirket F1azla Aldığı 
Parayı iade Edecek 

Otonatik telefon firketinin 
teessüs& meaeleıüulen beri te.İ• 
sat masrafı olarak halktan al
dığı fazla paranın tutan 50 bin 
lira kadar olduğunu ve 'biı pa
ranın halka dört senede iade
sine emir verildiğini iadenin 
dört senede yapılacağını ya%
mıştık. Bu para telefon şirke
tinin blançosunda emanet he
sabına alınmışbr. 

Bayındırlık bakanhiından pa
ranın sahiplerine sureti tediye
sinin bildirilmesi beklenmekte
dir. Şirket her sene 12,500 
er lira mikdannda iadede 
bulunacak ve dört senede 50 
bin lirayı tamamen iade etmiş 
olacaktır. 

••••••••• 
Yol Kenarlanna 
Ağaç Fidanları Dikilecek 

Vali general Kazım Dirik'in 
aon teftişinde Kemalpaşa ka
zasında Nafiaya aid ıosalann 
iki tarahna ajaç fidam dikil
diği ırörülmüt ve büttın kaza 
kaymakamlarma gönderilen bir 
bildirimde her kazada bu şe
kilde ağaç fidam dikiJmai bil
dirilmiştir. Y ahuz bazı şosalann 
kenarlarında bağlar vardır. Bai 
kenarlanna dikilecek ağaç fi
danlan bailann günqlenme
sine mini olacapdan bu gibi 
ıosalarda bağ kenarlanna fi
dan dikilmemesi de ilive olun-
mqtur. - . -..-ı 

Say lavlar 
Ankaraya Gidiyorlar 

Deniz yollan ifletme idare
sinin bugün lstanbula gidecek 
vapurile Manisa saylavı bay 
Refik ince İzmir saylaı Hamdi 
Aksoy lstanbula hareket ede
ceklerdir. Diğer şehrimizdeki 
saylavlar da Salı günü Afyon 
tarikHe Ankaraya gidecek-
lerdir. 

11111111-... 

Sürek Avları 
Bornovanın Kara çam köyü 

halkı evvelki gün yine bir sü
rek avına çıkarak S Domuz, 
2 Bozkurt, 11 Çakal, 1 Tilki 
vurmutlardır. iki bllyük Bozkurt 
da ağır surette yaralanmııbr. 
Köylüler sürek avına devam et
mektedir. 

• • • • • •• • 

Palavra 
Neş' e içinde Yapılan 

lntihab 
Çokdanberi reialiji inhil.41 

ettirilen Palana kulübü bütün 
azalarının iştirakile heyeti u
mumiye halinde neı'e ve te· 
taretile dün içtima ederek 
istisnasız bir ekseriyetle çok 
sevilen Bay Kadri seçilmişdir. 
Reisin ıahsma kulüp sahibi 
Bay Basri tarafmdan müzey
yen maruken bir koltuk he
diye edilmişdir. 

Sabık reis J{emal Kimil Ak
taş, bu neticeyi evelden çak· 
dığından birkaç gündür kulübe 
uiratnamakdadır. 

H. Evinde l 
Çok Mühim 
Konferanslar 

Halkevinde verilmekte olan 

çok değerli konferanslar 
münevverler arasında büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 
Pe..,embe GünU saat 

on yedide mualUm bay Rah
mi Balaban 
Türk Gençliğinin ha
yat gayesi ne olmalıdır 
mevzuu etrafmda bir konfe-
rans verecektir. 

Okuyucularımıza bu kon
feransı tavsi e ederiz. 

Bay Esad 
Vilayet encümeni başkatip 

muavini Bay Eaat kendi arzu .. 
sile tekaüde sevkedilmiştir. 
Bay Esat kırk seneden beri 
Devlet hizmetinde bulunmuş 
çahıkan bir zatbr. -

Raşeli Kirletmişler 
HiW' da oturan Matoya kızı 

Raşel, kendisinin Murad tara
fından kaçırılarak kirletildiğini 
iddia etmİfdir. Zabıtaca tah
kikata başlanmışdır. -
Zeytin Bakımı 

Muğlada Nümune Zey
tinliği Tesis Edilecek 

Ziraat bakanlığı muhtelif 
zeytin mmtakalarma vıliyet 
için 3 zeytin bakım memuru 
tayin edilmesini muvafık gir
mlifttlr. 

Bakanlıktan viliyete gele\' 
emirde bu memurlara harcırah 
ve besliyecekleri hayvanlar için 
ayrıca hara verilmemek şartile 
yüz sekizer lira aylık ücret ve
rilmesi bildirilmittir. 

Zeytin bakım m&muru bay 
Cevat merkezi Menemen ol-
mak üzere Bergama, Dikili ve 
Foça kazalanna bakacak, bay 
Hamdi ınerkezi İzmir olmak 
üzere Kemalpaşa, T orbah ve 
Bayındır kazalarına bakacakbr. 

Bay Mehmet, merkezi Urla 
olmak üzere, Karaburun, Çeı
me ve Seferihisar kazalarına 
bakacakbr. 

Diğer üc bakım memuru 
Muğla vilayetinde kendilerine 
ayrılan zeytin mıntakalanncla 
örnek zeytinli;i vlcuda geti .. 
recekler ve hallnmıza femai 
zeytin bakımını ajreteceklerdir. 

Valimize 
Turing Kulübün Gümüş 

Madalyası Verildi 
Türkiye Turing kulübl idare 

meclisi, turizmin inkiıafı için 
değea:li çalışma..daa dolayı 

vali General Kizım Diriğe bir 
giimiit madalya verilmesine ka
rar vermiştir. 

hmir Turing kulübü bir 
yıl içinde yapbjı ifler hakkın
da bir rapor hazırlanmııtır. 

Bu rapor yakında kulübün 
umumi reislijine ırönderile
cektir. 

... • •••• il 

Dün Gülnihal 
Geldi 

Dün lskenderiye seferini yap
mak için lstanbuldan lzmire 
Gülnihal vapuru gelmittir. 

Fuhuşa Teşvik 
FuhUf& vuata olmakla suçlu 

Arif, Sami, Kadri adliyeye 
verilmiflerdir. 

Bdnlar baklnndaki evrak 
tahkilıı:abn icruı için müddei
umamilikden birinci karar ha-
kimli.~. . ..... td" 

guıe ven •dlll'. 

SeferihisaTda 
Bir Sıfat istasyonu 

Yapılıyor 
Seferihisar belediyesi tara

findan kazada bir Sıfat istas
yonu yaptın.lmuına karar ve
rililliftir. Bunun için baytar m6· 
dürliiğünden bir lstuyon planı 
iatenmit ve pdvihnit&. ---Bergama'da 
25 Şubatta Bir Hayvan 

Sergisi Açılacak 
2S Şubatta Berpma'da bir 

hayvan serırisi açılacaktır. Bu 
sergiye vilayetçe Kıbnatan ge
tirtilmif olan epk aygırları 
dölli kahr ve •palarda ahna
cakbr. iyi dereceyi kazanacak 
hayvan sahiplerine verilmek ı 
üzere Ziraat Bakanlığından 
Baytar Müdürlüğüne 180 lira 
ikramiye havalesi gelmiştir. 

Baytar Müdüril Bay Adil ve 
Zooetkini mlifettişi Bay Mitat 
Pazartesi günü Bergamaya gi
derek sergiye nezaret edecek .. 
lerdir. 

Aynca Ödemişte de Mart 
ayında aynca bir sergi açıla
caktır. 

ELHAMRA 1. Milli 
KOTOPHANE Iİlleması 

Perpmbe giintinclea itlbueıt pne 2 film birden 

1- BOLERO 
Musiki, dans, tuvalet, llib, eilence ve hayat filmi 

Başrollerde : 

GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD 

2 -Malek Bira Kralı 
Başrelde : BU STER KEA TON ( Malek ) 

PARAMOUNT JURNAL No. 5 

Bu haftaya mahsus 
BOLERO: 

15 - 18,15 - 21,30 
nü 11,30 da, 

sean• -aarı 
MALEK: 

17 - 20,15 
00nü 13,30 da başlar. 

KÖŞEMDEN 

Havalar 
Bu sene Şubat · havasa bi 

oynak geçiyor. Doğru cli"hiltq 
bir gün göremedik. 

Her sene: Elbise, saç, siya-
set modası gibi değiıen yeni 
yeni adlar . takıaa.n hastah-. .... ~ .. 
dan herhalde bu . kıf, hele bir 
Şubat; yeni bir hatalık ·-.ıı-... 
bk ileminde boyunu, 
göstermiştir. Şu bizim bileli"· 
miz, yani eskiden nezle dedı... 
ğimiz a-rip hastahjı bile n 
düzenlere girdi. Ve he 
herkesin yakasana yapışb. 

Ekrem Hayri olsun, A 
Muhtar olsua, Osman Nuri 
sun bu muhterem doktorlan 
hepsi ayrı ayn bana: Senin d
ğeı:in sağlam, yayla çoceğ\t 

- daha Türkçesi dağ adamı - s 
dediklerine rağmen benim bil 
burnumdan bir griptir yakala-' 
dı; vücuduma geçti. Örseledi, 
porseledi. Gerçi yatmadım, ya
tağa sırtımı vermediysem de 
hasta ık da camma tak 1 Dedi· 
işime hurdahaş hamur iİttİID• 
hamur geldim. 

Ben kendimden pay biçtİlll 
ama herkes te böyle idi. Ka~ 
famız boş kazan gibi tmkll'! 
b~kır ses çıkarır, kulaklanmt' 
bir sürü sivri sineğin hücmar 
na uğramışcasına vızıldar, utal: 
dar durur, ciğerlerimiz deliji 
yamanmamış demirci k~ 
gibi bozuk nefes abp, boz 
ök.ürürken ayakta olsun, ya
takta olsun bizi Allaha gör: 
terdi bu hastalık .. 

Hastalık g~ Jnaıtula 
teliaile, gripin dediler aidbl' 
Midemi, kalbimi allak bulla 
etti, upirin decliler ald.- ı 
Baıımın ağnınna kir etmedW 
kinin dediler, aldım : Kulak~ 
larım daha berbad safırlaşdV. 
vücudum daha &erbad kenclia,... 
den geçdi; doktora ko1doı~ 
iç ·dediği, kokla dediği ~ 
aldıkca hastalık inadına vücO..,.. 
duma bağdaş kurdu. Kolda"' 
dığım ilaç küf koku.sundad 
başka koku vermiyen bum11"" 
m• selimete irdireceği yerel« 
yağmurlu bir havanın şıpkıo' 
lığına çevirdi. ·Vira ~ 
mendil attım; . hatta evde ~ 
yüzden hırıltı bile çıkardık. 

Nihayet, hadi canım de~ 
silkindim. lştihamı zorla açtılll 
Vücudumu zorla yola ve çahf 
maya soktum, bu eYhamın ya' 
nm yamalak önünü aldım. 

·Havalar, havalar fena idi. 
azızım. Bakıyorsun sabaht 
çok güzel, öğleyin bozuk. Ak" 
şama eyi, gece yanaa kötü . 
neşin ytbünü bir g6rüriiz; 1111" 
mnz, bir g6rürüz: Kahya nt> 
fesi gibi soğµk bir yel Gthı 
küfrettirir. 

Kaç defa: Oht Geçen •,_,. .. ,., 
gibi bu sene de Şubatta Bak 
çovaya pehlevan gürefine · 
bileceğiz. Hava arbk güz:ellt!~ 
bozulmaz derken, ertesi mm~• 
havamn vücudumuzla güro 
çıkbj'uu gördük. Eh iJ 
artık. 

Ne bileyim ben berderdüi .. 
ıikiyet yeri olur, Bunun et. 
klyet yeri AUahın huzord il" 
kin ya şu Avrupa hav 
bOzulduğunuda mı bu k .. dıreııll!'l' 
sırtuaa yildetec:eji& bilm-. 

TOKDi&.. 



,-'1 tuuaı ıeae 

Elhamra' da Verilen Mü
samere Pek Parlak Oldu 
Müsamerede Kurultay Başkan1 Ve 
Diğer Tanınmış Zevat Bulundular 

f C. H. F. Buca teşkilatı men-
•atına dün aksam Ethamra 

ilainenıa')ında ızmi~'in tanınmış 
e· rı geıen T urk ve ecnebi 

aJkışlar toplamıştır. lzmirin 
aile kızlarından mürekkep balet 
grupları çok san'atkarane danı
larilc umumun takdirlerini ka-

lil eleri tarafından çok muhte- zanmışbr. Müsamerenin terti-
te11ı bir müsamere verilmittir. binde madam lngliş ile 

t.ltiaamerede Büyük Ulus Ku- madam F eman Gifrenin 
~yı başkanı General Kazım ieceli gündüzlü devam eden 
uzalp,vali General Kazım Dirik hayırkir mesaisi cidden büyek 
~lıa baıkanı bay Avni Doian, teveccüh ve muhabbetle karşı-
~tahkem Mevki kuman- )anacak bir alicenaplık eseri 
"'- vekili bay Rasım, say- olmuştur. 
~r, fzmirin ileri A g~.len Müaamer~yi terkedenler bu 

n Türk ve ecnebı aıle- gllzel eserin tekrarını talepte 
Itri ittifak etmişlerdir. 
-..· hazır bulunmuşlardır. Piyeste Mösyö Kuk, madam 
~nıra sinema •alonu hınca İnilişin küçük kızları İspanyol 
"""llÇ dolmuş bir çok kimıeler bebegi rolünde, matmazel Kre-
hr bulamıyarak geri dönmek mer ve di&-er bütün rol alan-
... cburiyetinde kalmıılardır. lar sanatın bütün incelilderini 

Temsil edilen muzildi ve · canlandırmıılar ve defeat!a al-
4-.ı, miıter Bravn'un rüyası kışlanarak rolleri tekrar etti-
PİJeai birçok defalar hararetli rilmiştir. 

r• .. ••• •• 
Yeni Yıl Ziraat l Ziraat Bankası 

Bütçesi Tesisata Vaz'ıyed Etti 
1._Viliyetin yeni yıJ bütçesi Ödemiş beJediyasinin Ziraat 
~rlanmıt ve Yiliyete veril- bankasından yaptığı istikraza 
'-itlir. Geçen yıl 10728 lira ait taksitleri zamanında öde-

oltıı Ziraat bütçesi bu yıl 18380 yemediğinden banka bu istik-
.... olarak yapılmııtır. raza karfıbk gösterilen elek-

&.. yıl bütçesindeki fazlalıj'ın trik ve su tesisatına vaz'ıyet 
lthebi ziraat mücadelesi ve eylemiştir. Her iki tesisabn 

~~ dikimi itlerine verilecek idaresi için banka tarafından 
·~ ehemmiyet, a-eçen ıene bay Adnan müdür tayin olun-
...__ muştur. Tesisatı banka işlete---qauriyetleri lağvedilen Çeıme 
"-e~ferihisar ziraat memurluk- cek elde edilecek temettü ile 

d borç takaitleri itfa eyliyecektir. 
L~ - n yeniden ih aıı, yıllardan 
"tta vazife gören ve Bareme eyliyecektir. Borcun hitammda 
Hre terfii lazım ıelenlerin bi- tesisat tekrar belediyeye teı-
r..,. derece terfi ettirilmeleri lim olunacakbr. 

~ ınaa,ıanna yapılan zam- Am balaJ· 

~t" An';~~İ~~~ış Nümuneleri 
li~arete Uğramışlar Yakında Şehrimize 

liiıiıde Aydınlı Kasap Meh- Getirilecek 
~ oğlu Hasanın evinde me
-..,lar tarafından yapılan ka-

:ıc et araması esnasında karısı 
~ tride ile birlikte memurlara 
•karet ettikleri ve et takip 

lb.enıurlarından Aliyi beş gün 
'tıııden kalacak halde yarala-

~lan iddia edildiğinden hak
i .. _ llda kanuni muameleye baı
"""llaıışbr. 

\ı' Bay Mitat 
erern Mücadele Cemi
Yeti Ba.şkanı Oldu 

Verern mücadele cemiyetinin 
)eni idare heyeti dün öğleden 
~llra cemiyette toplanmış va 
la arasında vazire taksimi 

>'•Pnııştır. 
fwt·Başkc.nlığa göz doktoru bay 
z·ıtat, \ ezncdarlığa Dr. Bay 
li1Ya, genel katipl ğc bayan 

<l ene Na1~n seçilmislcrdir. 

Muhtelif memleketlerin am
baJaj usulleri hakkında alaka
dar tüccarımıza bir fikir vermek 
maksadile Londradan gelerek 
İstanbul ve Ankarada teşhir 

edilen nümuneler ikiye bölüne
rek Mersin ve Samsuna gönde-

rilmiştir. 

Samsuna iÖnderilen yumur-

talar Trabzonda da teşhir edil
dikten ve Mersine giden kuru 
ve yaş meyAeler de orada gös-
terildikten sonra lzmire yolla-
nacaktır. 

Bu nümuneler İzmir Türkofis 
ihracat maddeleri daimi sergisi 
aalununda üç gün müddetle 
teşhir edilecektir. 

NümuneJer muhtelif ihraç 
maddelerimizin ambalaj tarzla
rını göstermektedir. 

Vilayet makamı da bu hu
susta Türkofise a:r.ami yardım
larda bulunma2"ı vadeylemiştir. 

Bütün Dünyanın Sevgilisi 

I\.1ARLEN DIETRICH 
E Son Ve Muvaffak Eseri Olan 

ÇARiÇE 
. Filminde... Pek yakında, bu filmin ilk iraesi şerefine bir 

hlusanıere hazırlanmaktadır. I! 

ZiL 

-.enı Asır 

Atatürkün Tedkikleri Istanbulda ...... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sekiz Mekteb 
Daha Devlet F abrikalannın Istihsalitı iki 

Misil Arttı - iş Yasası T edkikde. İstanbul, 20 (Hususi) - Ge
lecek ders senesinde lstanbuJda 
sekiz ilk mektebin daha açıl
ması için uğrqıhyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANTALYA, 19 (A.A)-Ata- misil artmıştır. 

türk, dahiliye vekili ve bera- Liman Tarlfelerl 
berlerindeki zevatla saat 19,30 Ankara 20 (Hususi)- Bütün 
da Ege vapuruna binerek ken- limanlarda yükleme ve boıalma 
timizden aynlmışlardır. ücretleri formülü tesbit edildi. 

Devlet Fabrlkalarının Yeni tarifedeki fiatlar eskisin-
lstlhsalltı den fazla o!mıyacaktır. 

İstanbul, 20 (Hususi)-DevJet ı, Kanunu 
fabrikalarının istihsali 934 sene- Ankara 20 ( Hususi ) - İş 
sinde 933 senesine ni~betle iki kanunu layihası, son yapılan ........ 

Ziraat Enstitüsünde 
Ziraat Müdürleri Kursu Açıldı. 

B. Muhlisin Beyanatı 
Ankara 19 (A.A) - Bugün 

yüksek ziraat enıtitüıünde 
saat 9 - da ziraat müdürleri 

kursu açılmııbr. Bu defa kur
sa 23 viJayetin ziraat müdürü 

ittirak etmiştir. Diğer müdilr 
ve memurlar için ikinci ve 
üçilncü kurs bunu takibede
cektir. Kursu ziraat bakanı 

Muhlis Erkmcn bir söylevle aç
mıştır. Epeyce uzun şüren bu 

söylevde ziraat bakanı, kusun 
sebeb, maksat ve faydalannı 
anJatmıı, ziraat enstitüsünün 
ehemmiyet ve gayelerini teba
rüz ettirmiş, memleket ziraat 
bilgisini kurmak ve bunu köy& 
ve köyliiye iÖtürmek, yaymak 
için vekaletin beş yıllık planın
da alınması düşünülen tedbir
leri hülasa ve icmal ettikten 
sonra ziraatin Türkiye iktisa-

diyabndaki ehemmiyeti üzerin
de fikirlerini izah etmittir. 

Bakanın bu söylevinden ıon
ra enstitü rektörü F enemard 
F alke söz alarak ziraat müdür
lerini selamlamış kurs hakkın
da izahat vermittir. 

Ziraat ~ mftdürlerinden Balı

kesir müdürü Hüdayi arkadaş
laır namma tefekkür etmiştir. 
Kura üç hafta s\jrecektir. Kurs-

lan devam ettiği müddetçe 
muhterıf profesörler konf eranı
lar verecektir. Ve bu konfe
ranslarda serbest münakqala
ra vakıt bırakılmıştır. Herkeı 
o mevzu üzerinde hocalariyle 
münakaşa etmekte serbesttir. 

B. Muhlis Erkmen kurslara 
gelenlere bütün müesseseyi 
gezd!rmit bilhassa kütüphane 
ve müze hakkında kendilerine 
izahat vermiştir. 

Almanya V ersay Muahe
desiniparçalamak istiyor 

Paris 20 ( H. R) - Berlinden alınan haberlere göre Almanya 
son müzakerelerden istifade ederek Versay muahedesi mucibin
ce askerlikten tecrit edilmiş olan Ren ayaletlerinin yeniden as
keri hale ıokuJabiJmesini istiyecektir, Almanya hava misakına 
girmek için bu mıntakada hava istasiyonları yapmağa mecbur 
olacağını söyliyecektir. Mamafi lngiltere ve Fransanın sulh mu
ahedesinin bu derece ağır bir surette darbelenmesine müsaade 
etmiyecekleri muhakkaktır. 

On Beş Günlük Yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Yardımları 

Ankara, 20 (A.A) - Çocuk Yardım için müracaat eden 
esirieme kurumu genel merkezi fakir çocuklardan yirmi beşine 
1-2-935 den 16-2-935 tarihine para yardımı yapılmıştır. Ayrıca 
kadar 2355 çocuğa yardım et- iki fakir çocuğa palto ve ayak-
miıtir. Bunlardan 262 hasta kabı verilmek suretiyle scvin-
çocuk ve anne genel merkezin dirilmiştir. 

polikıliniklerinde muayene ve Kibrit fiat.ları 
tedavi edilmiştir. Ayrıca diş 

muayene evinde 51s çocuğun inecek Mi? 
dişleri muayene ve tedavi edil
miştir. 1185 çocuk ve anne ge
nel merkezin banyolarından is-
tifade etmiştir. Snt damlası 
kısmında da hergün 157 çocuğa 
1090 kilo bedava süt daiıtıl
mışbr. Fakir talebeler için açı
lan aşhaneden hergün 206 ço
cu2a sıcak yemek v~rilmiştir. 

İstanbnl, 20 (Hususi)-Fran
sız maliye mutahassısı Müller 
kibrit fiatlarmın indirilmesinin 
kabil olup olmadığı hakkında 
şirket hesaplarını tetkik et
mektedir. 

Ankara: 35 (Hususi)- Yük-
sek iskan komisyonu Mart ayı 
basanda toplanacaktır. 

1 

tadiJat üzerine yakında devlet 
şurasında müzakere edilecek· 
tir. Mutahassıslar bu kanun 
layihası üzerinde tedkiklerine 
devam ediyorlar. 

Dahiliye Memur-
ları Kanunu Adliye Bakanlığında 

ANKARA 20 (Hususi)_ ANKARA. 20 (Hususi)-
Adliye Bakanhğında çocuk İç işleri bakanlıiı dahiliye me-
mahkemeleri, hapishaneleri hak- murJan kanununun 2 ve 3 ncü 
kında tetkikler yapılıyor. He- maddelerini tadil eden kanun 
nüz müsbet bir şey yoktur. projesini hazırlamaktadır. ........ 

l Silahların Tahdidi işi 
Sovyet Murahhası Cenevrede Sovyet 

Projesini İzah Etmiştir 
Murahhasımız Bu Tekliflere İştirak Ebniştir 

Moskova, 20 (A.A) - Ce
nevrede nmumi komisyonda 
silahları bırakma konferansının 
daimi bir sulh komisyonu ha
line getirilmesini istihdaf eden 
Sovyet projesinin müzakeresi 
sırasında söz alan Sovyet mu
rahhası B. Stein demiştir ki: 

Teklifimizin esbabı mucibi
sini tekrar hatırlatmak ni-
yetinde deyilim. Çünkü bu 
sebebll.?r Bay Litvinofun 4 
Haziran tarihinde söylemiş 
olduğu nutukta büyük bir 
vuzuh ve sarahatla göster
mişsir. Y elmz şu ciheti söy
lemek isterim ki, Sovyet murah
has heyetini bu teklifi ileri 
sürmiye asvkeden sebepler de
ğişmemiştir. Ve bu teklifin ya
pıldığı tarihten bu ana kadar 
geçen müddet zarfında vukua 
gelen hadiseler Sovyet heyeti
nin umumi komisyon huzurun
ileri sürmüş olduğu delillerin 
kuvvet ve ehemmiyetini daha 
ziyrde artırmıştır. Şu hale naza
ran Sovyet heyeti teklifinden 
vazgeçmek için hiçbir sebep 
görmemekte ve o teklifini ay
nen ve tamamen muhafaza et
mektedir. 

Müteakıben söz alan Fran-

1 
sız ve Romen murahhaslan 
Sovyat teklifinin ehemmiye
tine işaret etmitler ve 
bu teklifin cih.;ın sulhuna 
büyük bir yardımı olacağını 
ilave eylemişlerdir. Bu murah
haslar şimdiki halde bazı ma
llı.matın eksikliğine binaen mes
elenin esasına ait müzakerenin 
bir müddet tehir edilmesinin 
arzuya şayan olacarını da söy
lemişlerdir. 
Türk murahhası şöyle demiştir: 

Sovyct heyeti tarafından ileri 
sürülmüş olan teklifin acilen 
müzakere edilmesi temenniye 
şayan ve faydalı olmasına rag
men hükumetlerin bir çoğu bu 
teklif hakkındaki müta)eaJarını 
söylmek istememiştir. 

Yeniden söz alanB.Stein Sov
yet teklifinin müzakeresinin bir 
müddet tehir edilmesine muha
lefe etmiyeceğini bildirdikten 
sonra şu sözleri ilave etmiştir: 

Sovyct teklifinin müzakeresi 
için halihazırda kafi maJümat 
olmadığından bahsediliyor. Ku
misyonun bir kaç gün hatta bi.1 
kaç hafta sonra aynı vaziyette 
bulunmıyacağı ne malum. 

Bundan sonra Hmerikan tek
Jeklifinin müzakeı esine geçıl
miştir. 

BUGUN Telefon 

iki Büyük Filiın Bi_rden 

1- MULEN RUJ 
CONSTANCE BENNET'ın temsiJ ettiğı ve yüzlerce 

tarafından yapılan büyük varyete numaraları ile 
süslenmiş bir san'at abidesi 

2- Bir Gönül Böyle Avlandı 
Ka..< Francis ve Georg Brent ile Glenda Farrel tarafın-

dan temsil edilen büyük aşk ve ihtıras filmi .. Ayrıca .. 
3 - FOX dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) 
4 - Şarkıcı kovboylar (renkli fantazi ke:ı;.dlllii)im•••n 

Seanslar: Çarşamba saat 15-19 MULEN RUJ 17-21,15 
BİR GÖNÜL BÜYLE AVLANDI 
Perşembe saat 13 te Bir Gönü) Böyle Avlandı filmi ilave 

seansı olarak gösterilece~tir. 13-15-17-19 seansları 
Talebe seanslarıdır. Cuma 11-15-19 Mulen Ruj 13-17 
21,15 Bir Gönül Böyle Avlandı 

Cumartesi, Pazar, Pazartesı günleri 15-19 Bir Gönü) 
Böyle avlandı 17-21,15 Mulen Ruj 

Dikkat • Her gün 21 15 seansı ucuz halk seansıdır . 
• Bu seans için fiyatlar birinci 25 balkon 35 

Hus~i 50 kuruştur. 



- ~o 

Lükres çılgınca b · r kahkaha 
oahverdi. 

- Demek bana ihanet edi
yorsunuz. Beni bırakıyorsunuz 

öyle mi Sezar? 
- Hayır Lükres seni bırak

mıyorum sen de benimsin o da 
benim olacnk nasıl ki Dük dö 
Rintlnin k rısı <la hecim olmu~
tu ve benimdir. Öyle değil mi 
Dük hepiniz benim değil misi
niz. Başka birisinin olmanıza 

ihtimal var nu dünyada her~cy 
benimdir ve benim olacaktır. 
Ben . . . Ben . . . Oiima ben. 

Sezar ;çk'ilerin tesirile sinir
den çıldırmış bir va:ıiyettc idi 
sık -sık sohıyor kanlı göderin
den şimşek çakıyordu. 

Tam bu sırada Lükres Fran
sovayı iki elite kucakladı sıc:ak 
aşk pusclerilc dudaklarından 

emdi ve söylendi: 
- Benim biricik aadık Fran

sovacığım sen bana kalıyorsun 

sen başkasına gönül vermiyor
sun bundan sonra kollanmın 
arasına girecek erkek yalnız 

sen olacakaın! 
F ransova bu sevgi Luseleri

nin yağmuru altından kurtulup 
kaçmak için can atıyordu. Se
zar kükremiı bir arslan gibi 

haykırarak sofrayı itti, sofranın 
üurinde :saplı bulunan hançe
rini çekti, kardeşi Fransovamn 
üzerine saldırdı: 

- Lükresin sevgisi buseleri 
yalmz senin olacakmış öyle mi. 
Sezar bunlardan hisse almaya 
cakmış öyle mi? Al sana öyle 
ise Lükres. 

Oda da bu sesler çınlarken 
hançer Fransovanın göğsünü 

delmişti. Fransova al kanlar 
içerisinde ancak ( öldüm ) diye
rek yere yuvarlandı etmf .ıan
gır :ıangır titreyordu. Lükres 
iki adım geri çekildi, yüzünde 
hiç bir korku belirmiyordu. 
Hafif gülümsedi zavallı Fran
sova yuvanlandıiı yerden ba
itnyordu: 

Habeşler 
Meydan Okuyor 

-Brı.t1amfı 1 inci sohi}tde

dair diplomatik teıebbüslerde 
bulunduğu hakkında bazı ya-

bancı gaı:eteler tarafından 
neşredilmiş olan haberi kat'i
yetle tekzib etmektedirlar. 

MUzakereler 
Ne Halde 7 

Londra 20 ( A.A ) - Adi
sababadan bildirildiğine iÖre, 
balyan Somalisiyle Habeşiıtan 
arasında bitaraf bir mıntaka 
tesisi için doğrudan doğruya 

müzakerata devam edilmekte-

dir. Arada bazı mü~küller çık
mışsa da bu müzakereler Ulu
alual hadisesinden doğan me

sele henüz muallakta olmakla 
beraber bir sükun devresi aça
cak gibi görünüyor. 

Liberal saylavlardan Mander 
avam kamarasında Sir Con 
Saymen davah arazi ile bitaraf 
mıntakayı işgal için oralara bir 
İngiliz zabıta kuvveti ~önde
rilmesini uluslar kurumuna tek
lif etmeyi muvafık görüb ıcör
•~dij-İ11! aoracaktu'. 

- İmdad .. İmdad.. Yanıyo
ırum aman biraz su verin. 

Bu sözler de ağzından güç
füklü döl·ülüyordu. Kardeş ka
tili Sezar dişlerini gıcırdatarak 
bağırdı: 

-- Su istiyorsun öyle mi? ... 
Şimdi ben sana istediğin suyu 
ıçırmm. 

Yere eğildi kanile mermer
leri .suhyan kardC{.inin ayakla
rından tuttu, sürükleye sürük
leye sarayın yanından ge~en 

~iber nehrinin kenarına götür
dü. [Al sana su] diyerek cese
di şiddetle itti ve oehire .atb. 

Tüyler ürperten bu manzara 
ka.r.şısında Lükres Borjiya .sıra 
saçaklı perdeye doğru ilerledi. 
Perdeyi kaldırıp alaca karan
lık bir odaya girdi. Odanın 
içinde ihtiyar bir adam bir 

koltuğa çökmüş ıeytanca ba
kışlarile Lükr-esi karşıladı. Bu 
ihtiyar; maceranın hepsini işit
miş, !tepsini görmüştü Dük dö 

Gandi adını taşıyan ve Fran
suvanın dük dö Valantino diye 
andığı Lükresin babası Rodrik 
Borjiya idi. Yani Papa albncı 
A!eksandr idi. Lükres odaya 
girince sordu: 

- Memnun oldunuz mu ba
bacığt.m. 

- Şüphe mi var kızım sen 
biraz uzakta bulunuyordun. 
Aşkolsun Sezara öyle bir yap
tı ki ... Franso,-anın ruhi istira
hati için iyini ben yapacağım. 
Zavallı Fransova her işe yarar
dı, ne yazık ki daima 
benim yapmak .Utedikleri
me engel olurdu. Şimdi 
iş bitti bu yeni günahın affı içm 
ruhani reis sıfatile seni takdis 
edeceğim. 

Lükres babasının önüııc1e diz 
çöktü. Papa sağ elini kaldıra
rak kızının baıına uzattı ve ona 
dua etti. Lükr~s ayağa kalk 
tığı zaman babası gözden kay
bolmuştu. 

- Sonıı Var -

Almanyanın 

Hakimi Hitlerdir 
- Baştara/ı I nci sahiıede -

3 devlet elçilerinden mürekkeb 
bir konferans yapılmasını ileri 
sürmüş değildir. Kabine top
lantısında bir karar alındığı 
zannedilme'ktedir. Fransız - İn
giliz noktai nazar teatisinin 
sadece Almanyanın lngiliz ka
binesi ile hususi görüşme ta
lebinden çıkan ulus meseleleri 
hakkında olduğu zannediliyor. 
Esas itibarile iki hükümet 312 
andlaşmalarma bağlı kalmak
tadırlar. Bu sebepten dolayı 
Frcınsız devlet adamları İn
giliz devlet adamlarının Alman 
isteğike karşı alacakları karan 
bu karar ne olursa olsun tasvip 
etmektedirler. Muallakta kalan 
meselelerin halli için Berlin 
tarafından arzu edilen iki ta
raflı görüşmelerden en ziyade 
memnun olan Fransıa devlet 
adamlarıdır. Bu şerait altında 
Paris ile Londra arasında bu
ıün yapılmakta olan ıörü~me
lerin gayesi iki hükumetin 
Alman notasuaa kartı ala
caldan lıaueketia mina •• au· 

•••••••••••••••ıııııaıııııı••••ı•••••~••••••ıııceıııııııııııııı•aııııııaııı•••••••••••••••••••••••••••••• 

al<an arı arise 
Gidiyor a 

' • el"' ş yo lar,, Paria 20 (H.R) - Şcınsülye 
Şu~ning dı1 nazırile birlikte 
Parise müteveccihen Viyaııa· 

dan hareket etti. Buraya mu
vasalatında -samimi kar.şı..lana

cak ve reisicumhur M. Lchrurı 
tarafından kabul edilecektir. 

~~~~~~~~~~~ ... -----~--~~---------~ 
LONDRA, 19 (A.A) - Al- İfşa edilen malumat üzerine nefretle ()ğrenecektır. Hiyenet 

man erkanı harbiyesinden Le- Nazi hükümetinin telaşı ne ka- cürmü kanla temizlenmek icap 
histanın işgali planını çalmakla dar fazla ise iki casus hakkın- eder. _Bu gibi cürümleri affat-
ı.tham cdı"len ı"l{ı· kadının Ber- da verilen <:ez da o kadar .. ·1 l ~k· ,_ . k meye mutemayı ıa ·ımı-crın 

11.nde "ıdam e''ilmesı· bu""tu··n ma· ağırdır. Eğer hakikaten bu i 'İ h' ' . l ld ~ casus Almanlar tarafından Le· ütdım sürme te o uiu zaman 
hafıl üzerinde fena bir tesir histanı işgal iç.in hazırlanmış ğeçmiştir. 

Bay Şuşnig Londray.a da gi
decektir. 

yapmışbr. Tesirin fenalığına olan bu planı Atmnny:mm Le- Katoliklerin naşırı efki\n olan 
1-Iabeşistan 

İtalyan Askeri Sevkiyab 
Durmadan Devaw 

Ediyor 

diğer bir sebeb de bu idamla- histana karşı sui~ beslediğini Ctrmanya gazetesi diyor ki: 
rın Almanyanın silahlanma iş- söylediği sıralarda Lehlilere Almanlar, devletin milletimu-
le.rinde tam bir müsavat iste- verdilerse, tabiidir ki Bay Hit- ha faza için vazif~ini ifa etmek-
mesi ile aynı zamanda vukua lerin hiddeti çok büyük olmuş- te olduğuau öğreneceklerdir. 
gelmesidir. tur. Nasy-0naJ sosyalistlerin naşiri 

Mancester Gmırdiyan diyor Berlin: 19 (A.A) - Gazete- efkirı olan Angciff gazetesi, Roma, 20 ( H.R ) - Bugün 
Somal,ye 750 telsiz 'telgraf ve 
istihkam "Cfradı hareket etmir 
tir. Bunların başında 40 zabit 
vardır. Askerler hareketlerin· 
evvet Yiemonte prensi tarafıd" 
dan teftiş edilmiitir. Yarı.Jl 

daha 400mutahassıs asker gön· 
derilecektir. Sevkiyat devanı 

ki: ler dün verilmiş olan idam ve vatana hiyanet cürmünün ölümle 
Bu casusluk işi için verilen Müebbed hapis cezaları dola- cezalandmlması lazım geldiğini 

idam eczası Alman yanın sınıf yısile mütalaalar serdediyorfar. ehemmiyetle kaydettikten sonra 
mücadelesi ve ulu~lar arası \tarh Döyçc Algeınayn Çaylung idam edilmiş olanların taşımakta 
havası içinde yaşamakta olma- diyor ki: oldukları isimlerin kendilerini 
sından ileri gelmektedir. Alman milleti vatana hıyanet vatana karşı daha hususi bir 

Diğer taraftan daha şiddetli cürmiinün hem de büyük isim- sadakatla bağlı olmıya mecbur 
davranan Niyus Kronikil gnze- ler taşıyan kimseler tarafın- etmesi lazım gelirdi demekte-
tcsi ise ~yle .diyor: dan irtikap edilmiş oldu~unu <lir. etmektedir. . ....... . •at ...... Cin"'-

Fran ız Baka lar 
Mec isinde G··r··ş 

Bay Laval 
Hakkında 

Alman Cevabı 
Verdi 

... 
Raris: 19 (A.A) - Bakan

lar meclisinde Aimanyanın 

Fransız - İngfüz tekliflerine ver
digi cevap üzerine hasıl ol.ın 

diplomatik vaziyet hakkında 
izahat veren bay Lava! Fran
sız ve f ngiliz hükümeflerinin 
emniyetli bir teşriki mesai zih
niyetile sıkı bir surette fikir 
teatı etmekte olduklanını bil
dirmiştir. Vaziyetin çabuk bir 
surette inkişaf etmesi beklen
melidir. Çünkü Alman cevabı-

-
izahat 

nın ortaya attığı mesele·-.;%' d~h
katli bir tctkika ihtiyaç gös
mekte ve her iki hükümct:in Al
İnanyaya verecek~eri cevapta 
acele ctıne!erine mani o!mnk
tadır. 

Cenevre, 19 (A.A) - Silah
sız!anma konfora.nsınm sil5h 
imal ve ticareti komitesi, kon
trola tabi tutulacak silah ve 
lah ve mühimmatın hlsnifi işine 
ait Amerikan projesini m">za
kereye başlamıştır. iD15' • 09!1 ______ _ 

Lui Bartu 
Mükafatı 

Paris 19 (A.A) - Bartunun 
vasiyetnamesi mucibince Fran
sız akademisi üç edebi müka
fat ihdas etmiştir. 11Louis Bar

thou,,mükaf ah erkeklere, "Al
le Barthou,, mükafatı kı:ıdmla

ra ve "Maks Barthou" müka
fatı da otuz yaşından aşaj'ı 
genç şairlere aid bulunmakta
dır. 

Bu edebi mükafatların bi
rincisi 25,000 franklık ve diğer 
ikisi 15,000 ner franklıktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
duduna bilmeye inhisar ediyor. 
gibidir. Her iki hükümet Al
manyaya sadece cevabı aldık
larını bildirmekle iktifa ederek 
Almanya ile yapılacak doiru
dan doğruya görüşmelere da
ha ziyade ehemmiyet verebi
lecektir. Asıl ve mühim ve eri
şilmek istenilen maksat Avru
panın herkes için ayni emni
yet re)imi içinde barı,a kavuı
masına matuf olan neticedir ki 
bu ıayeler lniiliz diplomasisi
nin de gayeleridir. 

Yunanistanın Dış 
Borçları 

Londra, 19 (A.A) - Yuna
nistanın dış bonoları faizlerinin 
yüzde 35 şini vermek teklifi 
hamillerin mümessilleri tarafın
dan kabul edilmemiştir. Hamil-
ler yüzde 50 verilmesini iste
mekte ve Yunanistanın tediye 
kabiliyetinin buna imkan ver
diğini bildinncktedirler. 

Amerika da 
Enflasyon Taraftarları 
Vaşington, 19 (A.A) - Ati 

divanın altın hakkıddaki kararı 
ayan enflasyon taraftarları blo
kun cesaret vermiştir. Blok 
gümüş fiatının ons başına 1,29 
dolar yükseltiJmesi zaruretile 
doların tekrar düşürülmesi için 
yeni bir teşebbüse hazırlanmak-
tadır. Hükümet divan kararının 
bir hulasasını bütün elçiliklere 
bildirmiıtir. Şimdiye kadar hiç 
bir memleket altın üzerine 
yazılmış Amerikan taahhütle-
rini hamil bulunan kendi teba
asmtn bu maddeye riayet edil
mesini iıteyip istemiyecekleri 
hakkında tebliıatta bulunma
mıstır. 

ulgaristanla Komşuları 
sında Münasebetler 

Bulgar J)evJet Adaınları lliçbi r Zaınan Sözlt 
Fiil Arasındaki Mcsafevi Kat<."1len1edi)er 

Atina 19 (A.A) - Bulgaris
t~la komşuları arasındaki mü
nasebei:ler hakkında Bulgar 
g~zetelcrindc son zamanlarda 
çıkan yoızıbrı mevzuubahseden 
Lö Mesajer Daten diyor ki : 

"- Muallakta bulunan me
selelerin haJJi için Yunan hü
kümetinin ne kadar iyi niyet
ler beslemekte olduğunu Sof
yanın bilmesi lazımdır. Daha 
yakında Bulğnr dış işleri ba
kanı bny Bata1of bu niyetleri 
Cenevrede Yunan dış işleri 
bakanı bay Maksimos ile olan 

mülakatında bir kere daha fır- fJul!Jaı· lf. JJal.'anr /Jolalof 
satmı bulmu~tur. O zamandan celerini diğer memleketler ta' 
beri Yunan hükumeti de Sof- rafından gösterilen halis niyet' 
yadan aynı tarzda tezahürat ler ahengine uydurmak için te• 
beklemektedir. Birbiri arkası- halük gösterilmemiştir. Bulgıt 
na yapılan mülakatlara inanmak devlet adamlan hiçbir "Zanıaı:t 
lazımgelirse, Bulgaristan diğer sözle fiil arasındaki mesafeyt 
Balkan devletlerile olan itifak- katetmeğe muvaffak olamaınıf 
larmı halletmek istemektedir. lar, belki de bunu arzu etme' 
Herşeyden evvel Bulgar düşün- mişlerdir.,, ••• ••ı 

Kaybolan Tayyare 
Balıkçılar 

18 Gün 
Tarafından Kurtarıldı 
Skilerle Dolaştılar 

~~~~----·~--..... ~ ........... --~~~~ 
Moskova 19 (A.A) - Ar- bulmak için 18 gün dolaşınıf 

kanjelden bildirildiğine göre lar .-e bu günler zarfında ağ•' 
Şubattanberi ortadan kaybol- kabuğu ve ot yemek mecburi' 

muş olan tayyareci Gobulof ile yetinde kalmışlardır. BaJıl;Ç' 
tayyarenin makinisti ve yolcu- e 

kendilerini bitkin bir halde 1 
ları bir balıkçı tarafından bu· 
lunub kurtarılmıtlardır. Tayyare karlar altında bulmuştur. j\r; 
bir bataklığa inmeie mecbur kanlejden motörlü bir kıt' 

gönderilnıictir. Tayyare en kati' kalmııtı. Tayyare bir yolcuya " 
1

, 

emanet edilerek orada bırakıl· nın yanında kalan yolcuyu ar 
mıı •e diğerleri tayyarenin en- mak için de ayrıca bir tayyar' 
kazıadaa yaptıkları akiMrle yol uçurvlmllftw. 



~ 

8t:ZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

kLEOPA·TRA 
MISlR KRALiÇESi 

-21- YAZAN: PAUL REBOULT 

iki Dost 
Mısır hakimleri arasındaki 

ildivaç ne Kleopatrayı, ne An
bıvam yatqbrmadı. Kan koca 
olduklara halde Atıklar gibi ha
rekete devam ettiler. 

Antuvan bir çapkın gibi, Kle
Gi>atra da bir arkadaı gibi ha
~ket ediyordu. Bazen gecele- ı 
)ia kraliçe köylü kıyafetine, 
lazaJ kale kıyafetine girerler, 
Pençerelerc vurarak rezaletler 
likanrlardı. Bazen ele, bu çap
~ğuı cezaaım çektikleri olur-
du. 

Kleopatra arkadaşına her 
aevi ej'lenceler buluyordu. O-

1 

'-an için avlar tertib ediyor, 
'-hrada seyahatler kuruyordu. 
limanda Yeya Mareok giilünde 
"-i ile dolqbkları da olurdu. incelikle onun göaılünü aldı. 1 bilirdi. Limanın her milletten 

kleopatra pehlivan nıbuı - Gazal, dedi, volta ile mu- kalabalık ahalisi o aokaldara 
Iİyib preılere ittirek ederdi. yaffakiyet kazanmak neyine etlendirici bir manzara veri-
ltir erkek gibi zar oynar, An- serek?.. Bırak şu oyunlarL.. yordu. 
'-an gibi içer ve ona bir met- Sen limandaki balıklardan daha Antuvan: 
relİD esiri olduğu deiiJ, niba- iyi tehirleri, vilayetleri, kral- - Bana bundan bahaetmiş-
)et aradıjı yoldatı bulduğu lıklan ele geçirmesini bilinin. lercli, dedi. Fakat acaba sen 
lai.aini verme;e ça)ıfırdı. Bir Gece Serrenı sece vakb, tehlikesizce bu 
*'8, balık avlarlarken, Kleo- Antavanın içki iptiliauu ha- mahalleye pebilir misin? 
1tatra denize bir dalsıç indirdi, fifletmek için ne yapmalı? Onu GOllmaedi: 
~tuvaam voltuana bliyik sarh~lup dlfmek zilletindan - Ştlpheaiz gerdunem içinde 
lııaııklar iliftiriyordu. Antuvan nuıl YUfeçİnaeli? k&lelerim ve meşalelerimle gi-

volta11 her defuında yüklü Bir gln, Kleopatra ihmalkar recek dejilim.. Bu gizlice ya-
~--· ~8İlice Mlblrleniyordu. bir taV1rla ona sordu: pılacak bir ıezfntidir. 

biru akı - l.kenderiyede bulundu- Anman ba fikri eğlenceli 
k Aam... Wr '::.. ve~ tandan beri henllz Afrodit =!0~~· Fabt heniz tered-

idedi •• ba defa voltaya mabedini ziyaret etmedin mi? - Ne kadar kıyafetini de-
-.... ~ilk ~-To.:b Kraliçe lskenderiye zeap- liftinen, b,.kçuun biri aeni 

ilipiriJdi. lerİDİD hazan fahipler mahal- ya1ra1a1111 apmcla apebilir p.. 
ca. Kleopatra ..tadı gibi lesine giderek etlendilderini - Sonu vat -

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

Paris üniversiteshlde· .......... . 
Bir Türk T~dkik .... M~;k~;f Kuruldu 
8u Merkezde Fransız - TÖ..k Profesörleri Tarafından 

Her Yıl Bir Çok Konferanslar Verilecektir 

Paı ıs Bii!Jull Elçisi lla!f Suad 
~P~g 19 (A.A) - Şubatın medeniyet sabalannda yapbğı 
• ~baden itibaren Parla üni- ıslahat hakkında konferanslar 
~eainde Tilrkiye bUyilk el- serisi tertib edilecektir. 

hay Suadın bqkanhtında Paris, 19 (A.A)-Tlrk diline, ...._taz profealr ve bilgin- Tlrk tarihine ve Tlrk mede-
~'k:!.mdan Yerilmek ibere niyetine dair tetkikab telif 
• muhte&f ahalarda tanzim etmek ve iakipf ettir-
e ... •11a T&rk dili, tarih ve mek rayeaile Paria üniveni-

teaiade bir Tlrk tetkik mer
kezi ibclu edilmiıtir.Bu merkez 
Parla llniYenitesi rektöriinün 
bqkanlıtıncla edebiyat fakül
tesi duayeni He ayni faklilte
den bir modern tarih profe
a6ri1 Ye bir AD' at tarihi pro
fea6rG, Franaa kolleji ve ted
riab Tlrkiyeye dair tetkikata 
taalluk eden Şark dilleri mek
tebinden profesörler, lstanbul
daki Frauız arkoloji eutitliatl 
mlldtirii, latanbal Gniveniteainin 
bu huamta TGrkiye ldlltar 
bakam tarafmdan g&ıterilecek 
oJu mBmeuiJi, dıı itleri ba
bnhtı nezdinde ecnebi mem
leketlerdeki Franmz eserleri 
fUbeıi mOd&rll Ye Türlayenin 
Pariı bllyllk elçlalnin bir mil· 
meuilinden mltetekkil bir 
idare meclW tarafından idare 
edilecektir. 

TGrk tetkik merkezi her ae
ae Tlrldye hakkmda koafe
raular tertip edecek ye bu 
kenferamlar•Mllhiyet& Fran
uz profedrleri ile Tilrkiye kll
tlr bakam tarafından srlıteri-

·-· 
Hulya Peşinde Koşmanın Sonu 

1896 da Italyan Ordusu Ha
beşelinde Nasd Mahvoldu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Habeşlerin Vatanseverliği - 100,-000 
Gönüllü, 20 bin Italyan Kılıçtan Geçti 

Kral Hunbertonun Sözleri •• 
Menelik'in beyannamesini 

okuduklan Yakıt Habeşliler an
lablamıyacak bir ıevinç ve he
yecana kapıldılar. Yirmi d&rt 
saat içind,e yurdu için kumı 
vermeğa hazır 100,000 diaç 
adam sılih albna koştu. O da· 
kikadan itibaren canlan arbk 
kendilerinin değildi. Vataala
nnın mah olmUflu. Bunlar 
ölOmden yılmayan inaanlardı. 

Fakat dojnıaunu söylemek 
gerekse, ltalyan ordusunun 
mineviyab daha alçak dejilcli. 
Btıtln bu ltalyanlar, zabit Ye 
nefer, genç ve dinç kimtelerdi. 
Damarlarında alevli bir kan 
dolqıyordu. Hepsi, girecekleri 
İf ne oluna ol.•, TUifelerini 
kahramenhkla yapmaia ud 
içmitferdi. 

Meseli bakmaz, Makkale ka
leaiade muhuara albnda kalan 
bir İtalyan ukeri babulna ne 
yazıyor. Bu mektuba tamnmış 
Fransız m&venihi Liyon Deliv
ze 'nin Romadan Adisababaya 
adlı kitabından çıkanyoruz : 

.. Afrika ordusunun istihklm
lara yakla1&caia tg&zel bir sin 
olacaktır. içeri girmeden ince 
cesetler lzeriade yilrlmelİ li
zımselecektir. Oç ayhk erzak 
ve mlhhnmatmnz vardır. Biz 
'burada iç bin lta1yU1L Hepi 
miz cliaç ve c:anhyız. Hepimiz 
lldllrllea zavallı kardetlerimi
züı intikamım almaya and içtik. 
)lenim için korkmayınız. lstih
kim deyandıkça, - Makkale 
dlflnedikçe - ve son neferimize 
kadar h4'pimiz llmedikçe kale 
dUpniyecektir - ben hayatta 
mhhath olacatım ve vaz femi 
yapmaia her u hazır buluna
cajmı." 

Zavalh çocuk!.. Ne diyordun 
seni Eier yardunun hulya pe
fİDde koıan iki ad.amman, Ba
l'flyerİ ile Kriapi'nin aeni nuıl 
bir akibete dojı'u g6nderdik-

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lecek Ttlrk profu&rleri tara-
fmclan verilecektir. Bundan bat
ka bu tetkik merkezinde Tlrk 
medeniyetine ait blltiln tezahlr
ler hakkında tetkikat yapda-
caktır. Bu senenin prosramm
da Kaprlltzade bay Fuadm 
( orta zamanda nrk tarihi ) ' 
bab TellİDİD ( Hali hazırdaki 
TUrk dili ialallab ) , bay Gab-
riyelin ( Anadolu arkeolo jim ) 
meseleleri hakkında konferana
lan mevcuttur. 

Ttlrk tetkik merkezinin açıl
ma meruimi 2~lubatta yapı
lacaktır. Paria lnlvenite8İDİD 
dq itleri ulmal terbiye baba
bldan De ta111amen mutabık 
olarak yapbiı bu tefebbtll 
pael mtlnuebetler •llamnda 
ba bdar aemereli bir doetla
jua bqladtjl iki millet ara-

mada dalaa ...... cWaa -
mimi bir fikir tepiki •euiai-
nin deBHdir. 

lerini bir mt.ydinl •• 
· ilk Hezl1118t 

işte böylece Habefistanda 
honrizane bir savaı bqladı. 
Habeflilerin eline diifen ilk 
iatihklm, miralay Galyano ta
.rafından 3000 neferle müdafaa 
edilen Makkale oldu. Habq bat 

rkumandam Roa Makonen'ia'6Ji
cenaphğı Ayeainde esirlerin 
hiç birine dokunulmadı! Bil.kiı 
ltalyanlann aillhlan, milhim
matlan, yarahlan ile birlikte 
kaleden çıkmaların müsaade 
edildi. Fazla olarak Habeşler 
bunlara 300 çadır ve yarahlan 
sötürmek için 300 de sedye ver
diler. 

AakerlerİDİD 4 glDllk bir JI· 
rllylften ...,., Galyano, Ada
a' da ltalyan orduaa bqkuman
danı Baratyeri ile birletti. Ba
nda kUçük kuyyetJerin bqm
da. ıeneral Albertue, EUane de 
bul..., ordu. 

Bu Adua muharebesinde ltaı
yan toplan çok kunetli idi. 
Fakat Habeflerin silahlan da 
eksik deiiJcli. Hem kimin ta
rafından silihlaamıtlardı, m
eedeniniz? bizzat ltalyaıilar 
tarafmclanl 

Bir kaç ,.ı aonra aeı
rohmu l.ir ltalyan diplomui 
ldtabmda u•iaiyetle itiraf 
edilcliiiae slre Udac:i Menelik 
orduaa içia mahtaç olclatu 
ilk •ilahlan fta)yadaa Almıt
br. Ba OD bin tlfeagi An
toneJI adla bir İtalyana 
Iİpariı etmİftİ. Az aonra, 
Kopoçi adh diier bir İtalyan 
da Habeılere OD top ve daha 
5000 tlfenk Atb. Girülüyor 
ki ilim tacirleri, o zaman da 
b..,aaldl sibi. lausi memle
kette olurlana olmalar, vataa 
daygamnun •• oJclutana bll
memiflerdi. Hill bilmiyorlar ve 
bilmiyecelder de. 
Şu mrada lleaelik aon daki

kaya kadar 1eaidea kaa alo
hlmamma lalae ıeçmek arm
.Ue lagilten kraliçeli Viktor
ya ile Rusya Çarma mekblp
Jar )'UIJOr Ye ltaıyan1an 
mllı yapmaya mecbar etmek 
için mlclabaleleriai diliyordu. 
Bu çil ortumcla Lir aeatea 
ileri geçmedi. V alm Rular, 
ortodob oldaldan için, Habq
lerin muzafferiyetine dua et
mekten seri kalmıyorlardı? 

Ote yanda, Eritre -t&atem
leke8İDde de huırlaldar ~
yontu. Habq huduchmclald bu 
toprajı ltalyanlar 1889 da İf• 
pi etmiftiler. Bu uprcla 1885 
ıeneaiade bqka hezimete ujra
mqlardı ya.. Me,.e timdi orada 
yerlefmiflerdi. Oradaki ltaıyan 
kuawıdam seneral Lambert 
bir çok yabancılan •e bu ara
da bir çok namları memleket
ten pkardı. İtalyanların Habq 
topragından çekilmek niyetinde 
olmadıkları her suretle •nlqı-

1 hyordu. Aç tank keadiai hai
day abbannda glrlrya; kal
yanlar da Habetiatam yatarak 
ıu ilk miiıtemlekelerini ıeaif· 
letmek hülyumda idiler. 

.. SALTO MORTALE • 
(Öllm Hele•) 

itler bu merkezde iken, 21 
Şubat 1896 tarihinde, blt6a 
dünya telgraf ajansları IDlltbit 
ve o-nisbette de beldeailmi-
yen bir haber verdiler. Roy
ter'in bir tebUii hldiaeyi lo
nca şöyle gösteriyordu: 11 ltal
yanlann mlithiı hezimeti 1 ,, Ye 

ıu izahab ilive ediyordu : 
" Baı kumandan Geaeral 

Baratyeri idaraindeki ltaly.. 
kıtaab, Adua planmda,· Hal.et 
umum karaıpluaa .......... 
Son derece kula bir .... 
olda. BllllB oetic:eaiiade, 15000 
ltalyan ukeriDden ancak !000 
kiti kurtulabildi. 

ötekiler harb meydanmda 
lnlmcdan geçirildiler, lldlrll
dtller veya eıir edildiler, geM
ral Baratyeri ve seneral EUeaa 
yaralanmıflardır. Alberhce ala
yı baştan q&İJ kıhncdaa ge
çirilmiıtir. Miralay Galyaai a
levler arU111dadır. Habefleria 
eline 72 top Ye 3 bayrak dlt
miftür. B6tla ltalyan ord.-
dan sat kalan kuvvetler aaak 
Adelayda topl.n••ı olan _, 
neferle Adipat iatihkl••• 
............. altmda kalan 2080 
neferdir,,. 

Bu haber aluuaca bit.la 
İtalya matem içiade kalda. Ti
yatrolar bpablclı. Kriapi b• 
bineli bemcn iltifa etti ft 

iltifa arifesinde bu "'*"'lfl-
çi başvekile kup bir ...... 
tefebbU.I oldu. 

Habefiataadan barWJ• -
retine selen ima Wr telJıaf 
ltaıyan orclUIUDUD ~ 
felaketi a,.k ıfı9leri1••= 
"FeJiketimizia Mr eti fllkllllt• 
batka bir llz yo'k. 

Sokaklarda blflk •'-'*' 
ler yapılıyor, R...- •~tee "9 

gGrlltl1 içiııee ~· 
umumi cuaret lanklllam lıİIU 
tamir etmek İ91İJtll aaı Htm
berdo, yabMa " ltaı,D ,.. 
aetecileriae .. beJUatta ı.
lmadu: 

- Hahefisb• tahlİJ• et· 
mekteue i8lifa etmeyi terciL 
ecleriml.. 

iki ........ ltalya lıildbn
clan tekrar daha Jidcletli be
yanatta bulunarak dedi ki : 

.. Eter millete klll'fl kudret
siz kalırsam, vatanın menfaab 
•amma saltanab terketmeie 
hazırım." 

- Yani menelik ile anlat
mayı imza etmekten iatiakAf 
mı edeceksiniz? 

Kral prula cevap verdi: 
- Menelik ile ...ıJm aaeak 

bana Emanue1 ,., ... 11amw
to ula! ... 

- LDtttn çniriniz -
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Haftalık Piyasa Vaziyeti 
Borsada Durgunluk Devam Ediyor 

Alım Satım Muameleleri Hararetli Olmamakla Beraber Fiyat
lar Düşmemekte, Bir Kısım Yükselmeler Kayt Olunmaktadır 

13-2-935 tarihinden 19-2-935 
akşamına kadar son hafta için
de İzmir ticaret ve zahire bor
aasmda muamele ~örmüt olan 
ticaret eıyasının vaziyetleri 
ıöyle tesbit edilmiıtir: 
Malın Satıla miktar Fiatı 

ismi çuval en az en çok 
Buğday 2339 4,175 4,625 
Utak malı 
Buday 
Mersin(*] 

1293 3,50 

Arpa Uş. 450 3,625 
Mısırdarı 18 4,25 
Akdarı 62 3 
Fasulye 4 7,75 
Börülce 12 4,25 
Burcak 102 4,50 
Susam 9 11 
Kendirtuhmu 9 4,25 
incekepek 100 2, 75 
Pamuk çe- kilo 

3,50 

3.875 
4,50 
3 
7,75 
5 
4,575 

11 
4,25 
2,75 

kirdeği 37700 2, 75 2,65 
Pamuk, palamut, ütüm, incir 

ıatış miktar •• vaziyetleri aıa
iıda gösterilecektir. 

Arpa 
Yukarıda da İpretlenmif oı.: 

duğu üzere son haftanın sabfl 
3,625-3,875 kuruştan yalınız 
450 çuval Upk malından iba
rettir. 

Geçen hafta da hemen ayni 
fiatlarla 946 çuyal Uıak malı 
ve kilosu 3,80 kuruştan 50 çu
val da yerli arpa satışı olmuştu. 

Geçen senanin bu haftasında 
ise kilosu 2,47 kuruştan 143 
çuval Uşak malı ve kilosu 
1,80-195 kuruş arasında fiat-
1 arla da 1921 çuval yerli arpa 
satışı borsaya tescil ettirilmişti. 

Fiatlann Avrupa fiatlan de
recesine düşmekte olmasına 

rağmen bu hafta da ihracat
çılar piyasaya çıkmamışlardır. 

ihracatçılar istihlak piyasa-

[•] Bubuiday dökme halinde 
sif lzmir satılmıştır. 

Bu yukarıdan atmanın sanki 
cevabı gibi, yeni haberler ııeldi. 

Adlgrad DUfUyor 
Royter ajansının bir telgra

fında şu haber vardı: "Adigrad 
kalesi Habeşlerin eline düştü. 
Beş yüz ~adar ltal yan maktul 
dtıştü. Kalanlar Ha beşlerin eli
ne esir düştü.,, 

Habeşlerin yeni zaferi haber 
alınınca Rusyada kiliselerde 
şükran duaları yapıldı ve Ha
beşi er lehine iane cetvelleri 
açıldı. lngilterede başvekil Sa
lisburi diplomatik usuller dışına 
çıkarak yeni ltalyan kabinesine 
Habeşlerle savaşa devam et
mek fikrinden katiyen vaz geç
mesini şiddetle tavsiye etti. 
Fransız diplomatları da aynı 
suretle hareket ettiler,. 

Habeşistandaki İtalyan kuv
vetlerinin yeni başku~andanı 
general Valdisera, selefinden 
daha çok harp taraftan idi. 
Adelaydaki 8000 askerin ba-

larından arpalarımıza teklif edil
mekte olan fiatlann mal ihra
cına müsait olmadığını ileri sür
mektedir. 

Şimdilik arpa piyasasına dur
gun nazarile bakılmaktadır. 
Yerli mallardan pek az stok 
kalmış olmakla beraber Uşak 
arpalarmdan oldukça kuvvetli 
mevcut vardır. Bu mevcudun 
ihracı ise şimdilik fiatlann is
tihlak piyasaları fiatlarına mu
vafık bir dereceye gelmesi ile 
kabil oJabileceii söylenmekte
dir. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

bakla üzerine muamele olma
mıştır. Evvelki neşriyatımızda 

da yazdığımız gibi bakla mev
cudu heman heman kalmamış 
~ibidir. 

Pamuk 
f zmir ticaret ve zah9e bor

sasınca neşredilmekte olan 
yevmi muamele bnltenlerine 
röre son hafta için<le borsaya 
apğıdaki ipretli pamuk sa
bşlan kaydettirilmiıtir: 

Fiati 

if' ~ ~ 
-< ~ o(') • • o 
~ pı;"' 

Prese hazır 1 ci 443 47 49,50 
" " 2 " 6 45 45 
" " 3 " 12 41 41 
" vadeli 1 ° 75 47 50 

Kaba hazır 1 ° 12 ha. 48 48 
Prese eski satış 200 58 48 

Geçen hafta muameleleri: 
Prese 1 ci hazır 106 47 51 

" 1 " vade 355 48 48,50 
" 1 " es. sa. 334 49 51 
" 2 " hazır 56 43 44 

Yekun 851 
Geçen senenin 

Prese 1 ci hazır 566 
" 1 ci ha. es.sa. 96 
" 3 " hazır 6 

Yekün 668 

bu haftası 
38 39 
34 36 
30 30 

şında muhasemata devam edil
mesi için ısrar edip duruyordu. 
Fazla olarak kendisine yirmi 
beş bin asker ve mühimmat 
gönderilmesini istiyordu. Kral 
Humbert buna kandı ve 
yetmiş bin kişilik bir sınıf 

askeri silih altına çağırdı. 
Valdisera, Habeşlerin eline 

düşen İtalyan esirlerini habrlı
yarak, Menelik e bir mektub 
yazdı ve vatandaşlarının fena 
muamele görmemelerini rica 
etti. Habeş Kıralı, biraz alaylı 
olan şu cevabı verdi ; 

- İtalyan esirlerinin beslen
lenmesi ve bakılması için ne 
gerekse ben düşüneceğim. Siz 
de ölülerinizle maşgul olunuz .. ,. 

Y • Menelik'in ye
arı n. ni teklifleri -

Kassala kalesi Habeşlerin 
eline düşüyor - Oobin İtal
yan erkeklik uzuvlarından 
mahrum ediliyor. - Tüyler 
ürpertici tarih vap:akları. 

Son hafta satışları geçen haf
taya nisbetle szdır. Bu azhim 
sebebi hariçten vaki taleplerin 
son zamanlarda oldukça azal
mış olması hascbile son bir 
kaç hafta içinde pamuk fiatla
rında görülmüş olan tedrici te
nezzüllerin nerede karar kıla
cağının tahmin edilememesin
den ileri gelmiştir. Mamafih 
son hafta içinde fiatlar geçen 
haftaya nisbetle biraz yükael
miş olup 50 kuruş fiatla alivre 
satışlara da tesadüf edilmiştir. 

Yukarıda işaretli geçen ve 
bu sene ayni haftaları fiatları 

arasında yapılacak mukayese 
neticesinden de anlaşılacağı 

üzere pamuk fiatları bu sene 
çok yüz güldürücü bir mahiyet 
arzetmektedir. Gerçi son gün
lerde biraz tenezzül görülmüş 
ise de bu tenezzüller geçen 
haftada arzet iğimiz gibi gayri 
tabii tereffülerin tabii bir ne
ticesidir. Binaenaleyh stokların 
günden güne azalmakta olma
sına mebni elde kalmış olan 
pamuklarımızın iyi fiatlarla sa
tılacağı kanaatı günden güne 
kuvvetlenmektedir. 

Palamut 
Geçen hafta kuvvetli bir 

işsizliğe sahne olan palamut 
piyasasında bu hafta içinde 
oldukça faaliyet görülmüş ve 
aşağıda işaretli muameleler 
borsaya kaydettirilmiştir : 

Fiyat 
Nevi Kental Az Çok 

400 450 
215 290 
195 210 
215 215 ! 

Tırnak 1684 
Kaba 1224 
Rofoz 863 
Kamantina 71 
Yekfın 3842 

Geçen hafta muameleleri 
bervecihati toplanmışdı : 
Tırnak 297 415 
Kaba 600 210 
Rofoz 14 200 
Yekfın 911 

450 
285 
200 

Geçen senenin 
muameleleri : 

bu haftası 

Tırnak 580 
Kaba 195 

işlenmiş 

Kaba 455 
" enkin 57 

Rüfüz 225 
Yekun 1512 

312 409,5 

331,50 331,50 

234 
195 
175 

307 
195 
185,50 

Son hafta palamut satışların
da geçen haftaya nisbetle faz
la hararet görülmüştür. Esası 
eyi neviden temiz mallar terci
han satın alınmaktadır. 

Son haftalar fiyalarında na
zarı dikkati calip fiyat farkları 
çok ise de bu sene fiatlarında 
geçen sene fiatlarına nisbetle 
cüz'i de olsa yine bir mikdar 
yükseklik mevcuttur. Piyasa 
umumi noktai nazardan norma
la yakın telakki edilmektedir. 

Afyon 
Son nafta icinde İ'Zmir bor-

sası bültenlerinde borsaya mor
fini 70 kuruş fiatle yüzde 11, 
25 morfini 73 kilo 700 gram 
afyon satışı yazdırdı, bir kilosu 
787,5 kuruş demektir. Geçen 
hafta ise uyuşturucu maddeler 
inhisarının borsaya yazdırdığı 
afyon mübayaatı aşağıdaki su
rette tasnif edilmiş bulunmak
ta idi. 

Nev'i afyon, miktarı 139 ki-
lo 100 gram, fiati; az 697 
çok 697 

Nev'i afyon, morfin derecesi 
% 9,75, miktarı 100 kilo, fiati 
az 643,50 çok 643,50 

Nev'i afyon, morfin derecesi 
% 10,75, miktarı 147 kilo 600 
gram, fiati az 731 çok 731 

Nev 'i afyon, morfin derecesi 
% 11, miktara 221 kilo 400 
gram, fiati az 770 çok 792 

Yekun 688 kilo 100 gram 
Geçen senenin bu haftasın

da borsaya afyon satışı kaydet
tirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Geçen hafta uyuşturucu 

maddeler inhisarının yukarıda 

işaretli mübayeabnın peyder
pey borsaya kaydettirildiğini 

görmüş olan alakadar afyon
cular bu hafta zarfında müba
yeata germi verileceği kanaa
tini izhar eylemiş iseler de son 
hafta içinde muamelat yıne 

inkişaf edememiştir. 

1934 senesi afyon mahsulü
nün idrakinden bu tarihe ka
dar İzmir borsasına tescil etti
rilmiş olan muhtelif afyon sa
tışının miktarı 24,333 kilo 300 
gram olarak hesap edilmiştir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde İzmir bor

sasına tescil ettirilmiş olan 
muhtelif kalitedeki Zeytinyağ
larının miktarı 243,675 kilodur. 
Bu miktar zeytinyağı 24,25-27 
arasında fiatlarla satılmıştır. 

Bu meyanda 21000 kilo pi
rina yaiı da kilosu 18-19 ku
ruş arasında muamele gör
müştür. 

Son hafta içinde borsaya tes
cil ettirilen Zeytinyağlarının 
esas nevi itibarile fiatleri ber
veçhi iti tesbit edilmiştir. · 

Nevi Fiatı 

Sıra malı hazır 24,25 24,75 
" vadeli mallar 24,50 27 100 

Yemeklik 25 25 
Geçen hafta ise keza bor

saya yazdırılan zeytinyağ mik

tarı 31,700 kilodan ibaret bu
lunmuş ve muhtelif nevilerden 
olan bu yağlar 24,50 - 26 ku
ruş arasında satılmıştı. 

Sıra mallar 24,5 - 25,5 ye
meklik neviler de 26 kuruı 
üzerinden muamele görmüştü. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise borsaya kilosu 27,30 
27,72 kuruş arasında fiatlar ve 
163300 kilo sıra malı zeytinya-
ğı satışı kaydettirilmişti. 

Son hafta zevtinya2ı satışla-

nnda geçen haftaya nisbetle 
biraz canlılık görülmüş ise de 
fiatiar aynı vaziyeti muhafaza 
etmiş bulunmaktadır. Piyasaya 
durgun nazarile bakılmakta ol
makla beraber muamelelerde 
mevsimin icabettirdiği hararet 
İzmir piyasmfla görülmemek
tedir. . 

incir 
1934 senesi İncir mahsulünün 

İzmir piyasasında ilk satılmağa 
başlandığı tarihten 19-2-935 
akşamına kadar İzmir ticaret 
ve zahire borsasına yazdırıl

mış olan incir satışı miktarı 

7553 çuvalı hurda olmak üzere 
161,413 çuvaldır. 

Bun ardan incir namı altında 
· satılan 14,5 ile 19 ve incir hur
dası olarak satılmış bulunan
lar da 3,25-4,5 kuruş arasında 
muamele ıörmüştür. 

Son hafta içinde borsaya idi 
naturel kaydile ve kilosu 4,5 
kuruş fiatla 115 çuvaldan iba
ret bir incir satışı vazdırılmış

tır. Mevsim geçtiği için bu pi
yasaya =kapanmış nazariJe ba
kılıyor. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

1934 senesi mahsulünün İz
mir piyasasına arz ve borsada 
ilk satışı tarihinden 19-2-935 
akşamına kadar borsada yapıl
mış olan satış miktarı 282,368 
çuval ve 982 torbadan ibaret 
olup bu müddet zarfında fiatlar 
5 ile 25 kuruş arasında dolaş 
mıştır. 

1933 senesi mahsulünden 
1934 senesi Şubatının üçüncü 
haftası nihayetine kadar ise 
278,017 çuval ve 3191 torba 
üzüm satışı olmuş ve fiatlar da 
5,625 ile 24,43 kuruş arasında 
bulunmuştu. 

Bu hesaba ~öre beriki sene
nin aynı tarihlerinde yapılmış 
olan satışlar bu senenin lehine 
olarak 4351 çuval gibi ehem
miyetsiz bir fazlalık göster 
mektedir. 

Son hafta borsada yapılmış 
olan çekirdeksiz üzüm muame-

leleri aşaiıdaki surette tasnif 
edilmittir: 

Fiyatı 
Nevi Mikdarı Az Çok 
6 No. 45 11,00 11,75 
7 " 395 12,00 13,00 
8 " 531 13,00 13,835 
9 " 872 11 T. 13,75 14,75 

10 " 305 14,50 15,75 
11 " 43 16 17,50 
12 n 8 18 18 

Yekfın 2199 
Geçen hafta satışları ise 

bervecihati bulunmuştur : 
Kalburaltı 200 9,50 10,50 
Topan 146 11,25 11,25 

6 " 26 11,50 12 
7 " 49 12.50 13 

'"ıi:::12ıi:b·:ı~ r i 
DUn Borsada 

Yapdan Sa11,1ar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
65 Ş Riza ha 14 50 15 
42 Koop ittihat 13 16 
25 S Süleymanov 10 75 10 
23 Ş Remzi 13 75 13 
13 E Feher 14 14 

incir 
Çu. Alıcı 

184 Ş Remzi 7 
190 M j Taranto 4 25 

1 Zeytinyağı 

10500 mu. alıcı 24 

Fiat 
8 
4 

24 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 

41 T. Buğday 4 12 4 
796 

" 165 Arpa 3 62 3 
16 Fasulya 7 75 7 
40 Susam 11 11 

8 Börülce 5 5 
500 P. çekirdeği 2 60 2 
200 t. İnce kepek 2 37 2 
432 K Palamut 220 450 
250 Pamuk 49 49 

29 
" 

kaba 

Para Piyasası 
19-2-1935 

Alış Sabt 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 611 615 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 30 79 80 
Belga 29 30 29 4S 
İtalyan lireti 10 60 10 65 
İsviçre F ran. 40 62 40 87 
Florin 84 85 85 10 
Kr.Çekoslov 5 20 5 22 

8 il 90 13,25 13,65 
9 " 297 14,00 T4,7S 

10 ff 74 15;M 15,So 
11 " 6 16.00 16 
Yekfın 888 

Geçen senenin hu haftasınd 
borsada aşağıda işaret edileO 
satışlar olmuştu: 

5 273 
6 1060 
7 2145 
8 1915 
9 1120 

10 561 
11 4 

7078 

5, 
6,25 
6,75 
7,25 
7,75 
9,50 

13 

6,63 
6,125 
7,625 
8,00 
9,75 

12,48 
13 

Şu hesaba nazaran haft• 
içinde satılan miktarı geçell 
haftaya nisbetle 1311 çuval ,,e 
11 torba fazladır. 

Fiat vaziyetine gelince: 
Son hafta içinde fiatlar ge· 

çen haftaya nazaren calibi dil<• 
kat bir fark irae etmemiş ol• 
makla muamelat nisbeten caob 
olmuş ve bazı numaralarda pelı 
cüz'i fiat tehavvülleri görülmiif .. 
tür. Bu tehavvül hakkında okll"' 
yucularımıza bir fikir verıoİf 
olmak için 14, 16 ve 18 tarib .. 
lerinde üzüm fiatlerinin göster" 
diği vaziyeti aşağıda rakanıl• 
arz ediyoruz: 

Fi atları 
No. 14-2-934 16-2-934 18-2-3' 

az çok az çok az Ç~ 
6 10,75 11,75 11 12 ayoİ 
7 12 12,75 12 13 " 
8 13 13,50 13 13,50 ,. 
9 13,75 14,00 14 14,25 13,7~ 

14,2 
10 14,75 15,25 15 15,50 14,~ 

15,2 
11 15,75 17,25 16 17,50 ayoi 

İşbu rakamların da mütale• .. 
sından anlaşılacağı üzere nat
larda esaslı bir deiişiklik o~:= 
mıf ve ayni vaziyeti umum haı--
içinde muhafaza eylemiştir. 
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!!tanbul Mektubu 

lstanbulda ,, Ege Gecesi 
'' Bu Sene Nasıl Geçti-

~az1:&:0 : .A.. Tufa:ıı:ı 
Erenıizdir beldelerin ecesi 
'1thyor, baılıyor ege gecesi!. 

* lJ •• 
•qyet kısa, zevk almalı 
~e~ an kahkaha salmalı 
lUtıtüyü koyun yana 

lfep dansedin yan yana 
Ercrnizdir beldelerin ecesi 
8-ılıyor, başlıyor ege gecesi!.. . 
&taksim ~al~nl~rı . b~ ~esİerl~ 

inliyor, 
Söyleyende dinleyende bu 

sesleri 
içiyor, kana kana içiyor! .. 
t&nki bu ıece, İzmir gecesi .. . 
t&ııki bu gece "Ege gecesi,, .. . . 
. O~i~~r~i~ed~ . ok~y~~ . E~eİi 

Buna rağmen bakın neş'emc, 
şu gençlerden farkım ne ki ? .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balo, saat 21 de başladı .• 

23 e kadar herkes çiftile dans 
etti. Saat tam 23 ! . Milli dans-

Salon alkıştan çınlıyor. Geniş 
bir halka lzmiri hasretle anıyor. 
Zeybekler coşuyor, herkes yal
mz bir aşkla tutuşuyor: 
Pembe bulutlar 
Gönüller yakar 

Çocukların her sene lstanbullu-
1.ra yaşattıkları "Ege gecesi,, 
bu senede bütün haşmetile, 
b~tün güzelliğile yaşatıldı .. Ay
ili günde ve aynı saatta İstan
l:alllda tam dört balo verildi .. 
Bin Tokatlıyanda, biri Perapa
ltata üçüncüsü Parkotelde ve 
laihayet İzmirli çocuklarınki 
4e Maksim de! .• 

İ::mfrli çocuklar milli kıyafetlerile "Ege Gecesi" nde 
farın oynanacağı an geldiği Tutuşur yanar 
zaman bütün gözler sağda Hey güzel lzmir 
so:da efeleri arıyor· . . Nihayet lzmirli kızlar öyle güzel zey-
bir : bek oynuyorlar ki.. Daha diin 

- Heyyyttt · · · Aydından geılmiı efe kızlanna 
Yükseldi . . Savulun Efeler benziyorlar. Karşıyakalı Lütfiye . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bunu ben söylemiyorum. Ge
c Yansından ıonra bütün ba
k lan dolaşupta eğlenemiyen ve 
'ilıayet bizim baloya gelen ve 
~baha kadar balodan çıkmak 
~eıniyen merkez bankasından 
.ılci \tene arkadacıım söyledi: 

geliyor ! . En önde (Hayri efe).. bilhassa gözü çekiyor. Mahme-
Arkadan kızanlan göründüler: d 1-•.ıtı et, uaa ve Pirayenin hepsinin 
Karantine Fıstık Ahmed, Göz- ayrı hususiyetleri var.. Bu zey-
tepeli Mesud, Salbaneli Ah- bek halkasımn ortasında da 
med . . Hele hele erkek sesli mini mini (8) yaşlarında lzmirli 
er bakışlı Naşid Efe de 
ortaya çıkınca bizim zeybek bir kız: Güzin herkesin takdir 
takımı tamam oldu. Şimdi mor hiılerini ilzerine topbyor.. O 

• !J !/ .~wde 19e r;o ·uklan Fy('. mm·şları soyluyorlar 
" - Balonuz bütün balolar- çepkenli, sarı yemenili kızlar da 

dan daha eğlenceli, balonuz ortaya çıktılar.. Bu al yanaklı 
biittin balolardan daha kalaba- vakur bakışlı kızlar İzmir köy-
lılc, balonuz bütün balolardan ]erinden kız lisesine gelib, şimdi 
dalıa sıcak biz kendimiz Ga- Üniversitede okuyan ve yarın 
~ta saraylı' olduğumuz halde da doktor, hakim, kimyager 
l Galata Saray ,, balosunda eğ- olacak kızlardır. Şimdi burada 
enenıedik .. Buradaki hararetin hepsi birer Zeyneb, hepsi birer 
ılçte biri bile orada yok! " . Ayşe, hepsi birer Fatma sanki .. 
~rkadaşlarım.ın hakkı vardı . . Kim ne derse desin: 
Duıünün saygılı okuyucular, - lzmirin erkeği de arslan 
"1oncla tam ( 900) kiti var.. oluyor, dişisi de .. 
~-~ kitinin de tam ~450) si Müzik İzmir zeybeğini çal-
ct. ırli olursa, orada neş "' or~- mağa başlayınca kollar kalktı, 
ba oyun, orada kahkaha ve m- beller kıvrıldı, dizler bir sa w a 

Yet orada sıcaklık bulunmaz b · 1 g -.?.. D w ·1 ( 450 ) 1 irli hat- ır so a yere vuruldu.. 900 kişi 
t. b• egı zm . ' elle tempo tutuyor: 

ır mecliste ( 1 ) lzmırli ol- S · · S sa f h w k·fi evgısı arar • orasını et etmege, a 
lelı'r ( 1 . 1• • d ti" Onda Fiiaun Var .. zmır ısesın en ye -
tenle k ) 1 t bul Hıza Hız Katar b r urumu nun s an _ . . , 
taı~anı muallim Bay Kemal Hey Guzelw lz~ır .. :. 
~ın bile açış söylevinde de- Erkekler saga dondu, kızlar 

dı ki : sola döndü. Erler bakıştılar, 
"":- Arkadaşlar, " Ege ge-

Ceıı h . . . . " er senenın en ıyı ge-
:• olur. Bunun sebebini bi
L 

1 
Egeliliğimizde aramak ve 

.: lllak lizımdır. içinizde ak 
çlı Yesrine adam benim ••• 

kızlar süzüldüler; efeler merd 
adımlarla yine sıçradilar: 
Efe obası 
G6niHil yuvası 

Dağıbr yası 

Hey dzel lzmir 

da o knçOcBk boyu ile 
ablalarile birlikte oynuyor .• 
Hem de bir usta zeybek çah
mile !.. 

•*• 
Peki bütün bu eğlencelerin 

maksadı, gayesi ne ki? .• 
işte bunu biraz sonra sahne

ye çıkan Tıbbiyeli Lebid Feh
mi ağzından işidiyoruz. 

O manzum olarak yazdığı 
"Üziim masalı,, nda diyor ki: 
Türkün İstanbuluna el verdi ve 

şanlandı 
Ege kızı üzümle İstanbul ni

şanlandı 
Masal uzundur. Ben size şu

nu kısaltayım: Meğer günün 
birinde bay lstanbulla, bayan 
nznm nipnlanmıı ve bu nişan
lanmaya kıskananlar bulun
muş: 

İstanbul cana akar 
Üzüm gönüller yskar 
Bu çifti görenlerin 
Ağzının suyu akar !.. 

İşte üzümü lstanbuldan kıs
kanan ve üzüm yerine İstan
bulu cezbetmek istiyen "Fren-
ğin kızı Bonbon,,dur. İşte İs
tanbul tam (üzüm) den soumak 
üzere iken: 
Bir gece Ege geldi İstanbula 

göründü 
Bu Egeye şerefti lstanbula 

ündü 
ilk (Ege gecesi) nde üzüm kızla 

İstanbul 
Yeniden anlaşarak birbirine 

oldu kul 
Şimdi artık neticeye van

yoruz: 
Şimdi ikinci gece geldi Ege 

gecesi 
Bitiriyorum işte masalın neticesi 
Yaşasın bay fstanbul yaşasın 

üzüm ece 
İstanbulla üzümün düğünü var 

'>u~ece!. 

Sanne -, 

Balkanlarda Kar Tipisi 
-

T rakyada Şarapçılık Ilerlıyor-Tohum 
Islah lstasyonlannın Faaliyeti 
----------------------------~-----------------------------Tekirdağ 19 ( Hususi ) -

Viliyetimizde üzümcülük ve 
şarapcıhk bayii ilerlemektedir. 
Senevi 2,000,000 kilo üzüm 
istihsal eden viliyetimiz, 1 
milyon 500 bin kilosunu 3-5 
kuruşdan şarap fabrikasına 
satmaktadır. Bu üzümlerden 
muhtelif çahtmalar neticesinde 
yüzde 70 nisbetinde randıman 
temin eden inhisar idaresinin 
şarap fabrikası çıkardığı 1 mil
yon 50 bin kilo şarabı büyük 
fıçılarla deniz yolundan lstan
bula, Anadoluya ve Avrupaya 
göndermektedir. 

Balkanlarda Kar 
EDİRNE: 19 (Hususi) - Ha

valar yurdun her yanında bir
denbire soğumuştur. Pazartesi 
gecesi müthiş bir tipi halinde 
başhyan kar 24 saat devam 
etmiftir. Salı glinft tipin şid
detinden bir çok kimselerin 
dükklnlanm açmadıklan gö
riilftyordu. 

Haber aldığıma göre son liç 
glln içinde Trakyanın her tara
fında ve bele Balkanlarda faz
laca kar yağmıştır. Karla baş-
hyan ıiddetli soğuklar devam 
etmektedir. 

Kentimizin :.. KCSprilce semti 
halkı evvelki glln K6prilce 
bayınnda kızak yanılan yap
mıılardar. 

* •• 
Ne mutlu bilseniz orada yaıayıf 
Baharları sanki tatlı okşayıf 
Güneşinde bütün kederler erir 
İzmir, İzmir, İzmir, hey ıüz~I 

iz mır . . . . . . . . . . . 

yonuna kadar gelmeğe başla-

mıfbr. 

aa Şubata Hazırhk 
Edime, 19(Hususi)- Halk ev

lerinin kuruluı tarihinin yıldö· 
nOmii olan 22 şubatta yurdun 
her tarafında olduğu gibi kenti
mizde de çok parlak bir su
rette kutlulanacaktır. 

Bunun için kentimiz Halke
vinde hazırlıklara başlanmış ve 
sık sık toplantılar 'apılarak 
kutlulama programı tesbit edil
miıtir. 



Sahile a 

'f ür kof isin Raporları 
Almanyada Haftahk Piyasa 
Durumunda Değişiklik Olmadı 

'\lmanyada haftahk piyasa 
umu hakkında Türkofiş Ber

lın Şubesinin 9-2-1935 günle
meçli raporundan: 

Genel durumda geçen hafta
ya karşı mühim değişiklikler 
o!mamıştJr. Ülkemizden ithalat 
için müsaade alınması işlerinde 
hafifce bir iyilik belirmişse de 
bu müsaadeleri almaktaki güç
lükler henüz büsbütün kaldı
nlmamıştır. Bununla beraber 
müsaade verilmesi hususunun 
şu bir kaç gün içinde büsbütün 
yoluna iİrcceği beklenmektedir. 

Dikkata değer cihet, ithalat 
müsaadeleri alınmasındaki ya
vaşlamanın mahsuller fiatlanna 
biç bir tesir yapmamasıdır. 

Bilakis bazı mallarımızın fiat
Jan yükselmişlerdir. 

Gerçekden müsaade alma 
işinin fiatlar ve piyasa ile ala
kası olmaması lizımgelir. Çün
kü müsaadelerin biraz geç ve· 
rilmesi -belki zahire ve pamuk 
müstesna olmak üzere- hiç bir 

• 
zaman fiatın yüksekliğinden 

veya fazlalığınden ileri gelme
mektedir. 

Bunun gibi fiatın indirilmesi 
de müsaadeleri daha ziyade 
çabuklaştıramıyacaktır. Bundan 
dolayıdır ki gerek fiatlar ge
rekse piyasa tabii gidişini gü
degeJmiştir. 

KURU ÜZÜM: 
Piyasa biraz durgun geçmiş 

ve çokça işler yapılamamışhr. 

Bunun sebebi ithalat mÜtıaade
lerinin biraz güç alınabilmesin
de olsa gerektir. Buna rağmen 
fiatlar yerlerini tutmuş ve ay
nı kalmışlardır. 

Ancak bir yandan İzmirdcki 
stokların azalması diğer taraf
tan da paskalya yortulannın 

yaklaşması piyasanın yakında 
yeniden canlanacağı ve fiatla-
rın çıkacakları umudunu vermek 
tedir. Bu inkişafın Şubat so
nunda veya Mart başında gö
rüleceği beklenmektedir. 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Şimdiye kadar soyadı almak 

utiyenler pulsuz bir istida ile 
müracaat ederek kayıtlarını 

yaptırmakta idiler. iki gündür 
soyadı almak için müracaat 
edenler yeni nümuneye göre 
istidalarını yazarak nüfuslarının 
bir suretini de çıkarıp imza 
veya mühürlerini belediyece 
tasdik ettirdikten sonra sayadı 
almaktadırlar. 

Son yirmi dört saat içinde 
•oyadı alanlann isimlerini ya-
zıyoruz. 

Tayyare birinci mülazimlerden 
Selahaddin Karlıova, Gaziler 
ma. 29No.d:: Ahmed oğlu Musa 
Arlaş, Dolaplıkuyu mahallesi 
1 numaralı evde Hayati Cavun, 
Eşrefpaşa yüzbaşı Hasanağa 
sokak 86 numarada lbrahim 
oğlu Yakub Çora, Nihid Nazlı, 
irfan Kızıltan, Abdülkadır Çe
tin Yılmaz, Sefer Gülcan, İb
rahim Develi, Mırali mahaHesi 
118 numarada Mehmed Dirlik, 
Tepecik maha"llesi Zeytinağaç 
sokak 5 numarada Hasan Düz 
gören, Birinci Karantina ma
hallesi 386 numaralı evde Sa
dık Dağaltı, Hicaz maslahat 

güzarı Celil Erarslanalp, Os
man zade üçüncü çıkmazı 41 
numarada Cemal Ekmekci oğ
lu, Karşıyakada Osman zade 
mahallesi Şecaat sokak 3 nu
marada Ahmet ve efrat ailesi 
Ez, Süleymaniye mahallesi Ha
lil Rıfat paşa caddesi 28 nu
marada Ahmet Güran, Dolaph 
kuyu mahallesi 34 numarada 
Halil Haydar İres, Birinci Sul
taniye başlangıç sokak 6 numa
rada Haydar oğlu Musa Nevres, 
ikinci Karantina Sami sokak 13 
numarada Feyzullah O kalan, 
Hastamesçit mahallesi 41 nu
marada Bekir Uladı, Kereste
ciler 54 numarada Etem Müfit 
ve efradı ailesi Üster, Güzel 
yalı mahallesi 85 numarada 
Bahaettin, Eşrefpaşa maliye 
şubesi tahakkuk baş memuru 
Muhsin Akınsu Veske, Eıref 
paşa maliye şubesi kazanç ki-
tibi Tevfik Özefe; bina me
muru Hamdi Candemir, bina 
katibi Ahmet Hilmi Y agan, 
tebliğ memuru Arif Türkmut, 
tahsil memuru Kazım Tulay, 
veznedar Emin Tütkun, tebliğ 

memuru Kamil Çağlıyan soy 
adını almışlardır. ·-lzmir Yün Mensucat 

Türk Anonim Sirkeli 
~ 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Di ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sahn almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yiin 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
lib Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sahş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Yanı Asır 
I 

1 Dolandırıcı ....... 
Mevl<ııf en Asliye 
Cezaya Verildi 

Yeni Kontenjan Durumu 

Mnnisanın kolderesi köyünde 
ço'ak Mustafanın hizmetgarı 

iken İzmire develerle uzum 
getiren ve burada bulunduğu 
bir sırada ayni köyde Mehmc
din İzmir tüccarından birinden 
alacağı 350 lirasını emaneten 
tahsil ederek İstanbula kaçan 
Romanyalı Mustafanın Akhi
sarda yakalandığını yazmıştık. 
Bu husustaki tahkikat birinci 
karar hakimliğince bitmiş ve 
Mustafanı mevkufen as!iye ce
zada muhakeme edilmesine 
karar verilmiştir. 

Kadın Yüzünden 
Zavallıyı Y aralanuşlar 

Bahribaba pyrkından evine 
gitmekte olan Mustafa oğlu 
Nevzat, öteden beri bir kadın 
meselesinden araları açık bu
lunan seyyar pisküvitçi Halil 
ve adi anlaşılamıyan bir arka
daşı tarafından ustura ile çe
nesinden ve elinden yaralan
mışbr. Halil vakadan sonra ya
kalanmıf ve arkadaşı kaçmıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Dün saat 14 de Keçecilerde 

Yeni sokakta 2 numaralı Ha
yım Kohen oğlu Bohorun mu
tasamf olduğ'u Aile evinde 
kira ile oturan bay Sadinin 
yedi yaşlarında çocuğunun boı 
kasalar arasında mania) yak
masından yangın çıkmıştır. 

Derhal yetişen itfaiye ateşin 
büyümesine meydan vermiye
rek söndürmüştür. -·-Yanlışlık Mı Var? 

18-2-935 tarih ve 8867 nu
maralı gazetenizin beşinci ıa
hifesinde ve beşinci sütunda 
( Bir vaka ) serlevhalı yazıda; 
Taflan ıırazinosunda evlerine 
giderken Ahmed oğlu Muhar
rem ile palamutcu Ahmed'in 
CSnlerine geçerek kaşlarından 
cer heden Taflan gazinosu gar
sonu Sami ve esmer Ali hak
lannda tahkikata başlandığı 
yazılıyor. 

Ben ne bu vakadan haber
darım ve ne de kaşımdan ya
ralıyım. Binaenaleyh İzmir' de 
benden başka palamutcu Ah
med olmadığından bunda her 
halde bir yanlışlık vardır. Dü
zeltilmesini dilerim. 

Okuyucularınızdan 
Palaınutcu Ahmed 

Zabıta llaberleri: 
J *AL& ll&L 

Baldızını YarEıılamış 
Çorakkapı'da Periçıkmazı 

sokağında amele Ahmed oğlu 
Rifat, karısı i!e kavga ctmek
telerken aralarına girerek ayır-
mak istiyen baldızı Hadiceyi 
çakı ile hafifce yaraladığından 
yakalanmışdır. 

Bekçiye Hakaret 
Keçeciler caddesinde Aziz 

oğlu Muhiddin sarhoş olarak 
ve elinden hafif surette yaralı 
bir vaziyette dolaşbğı gece 
bekçisi tarafından görülmüş ve 
karakola davet edilmiştir. Bun
dan kızan Muhiddin, bekçiye 
hakarette bulunduğundan ya
kalanmıştır. 

Bıçak Taşımış 
Deniz yolcu salonunda Seyid 

oğlu Salibin üzerinde h:r bıçak 
bulunarak zabıtaca alınmıştır. 

Tavuk Hırsızhğı 
Güzelyalıda Eşrefpaşa soka

ğında oturan Hüseyin kızı ik
bal bahçesindeki kümesinden 
üç Tavuğunun çalındığım idda 
etmiştir. Zabıta tahihkata baş
Jarmstır. · 

Ankara 19 (A.A) - İktisat 
vekili bay Celal Bayar yeni 
kontenjan kararnamesi müna
sebetiyle kendisine müracaat 
eden muharririmize aşağıdaki 
beyanatta bulunmu§tur: 

Nisan - Eyliil 935 devresine 
mahsus olan yeni kontenjan 
kararnamesi 19 Şubat tarihli 
resmi gazetede çıkan kararna
me 12 Son Teşrin 1931 tarihin
denberi neşrine başladığımız 
kontenjan kararnamelerinin 12 
cisidir. Bu 12 kararname hü
kümleri yanyana getirilirse hü
kumetin gerek ulusal gerek 
uluslar arası ökonomik şartlan 
ve icaplarını nasıl dikkatla ta
kip etmiş olduğu sarahatan gö
rülür. 

1- llk devrede Türkiyeye 
sokula.:ak bütün malJar tah
dide tabi tutulmuştur. Mütea
kıben baş gösteren elverişli 
ökonomik şartlardan istifade 
ıuretiyle bu tahdidat yavaş 

yavaş azaltıldı. Ve halen tat
bik edilmekte olan kontenjan 
kararnamesiyle 700,000 lirahk 
bir ithalatımıza münhasır ka
lan tahdid mevzuu bu def ada 
500,000 liraya indirildi. 

2- Diğer taraftan klering 
veya tediyat muvazenesi pren
siplerimize uygun olarak muh
telif memleketlerle yapılmış 
anlaşmalar sayesinde bu mem
leketlere ithal imkanı geniş
letildi. ve 1933 rakamına na
zaran 1934 yılında yeku~ itha
libmız yüzde 16 nisbetinde 
arttı. 

3 - Aralarında ahenk ve 
irtibat tesis edi en kontenjan 
kararnamelerimiz ve anlaşma 
politikamız bu kararnameleri 
bir tahdit silahı olmaktan çı
kardı. Bir milli iktisat ve ko
runma vasıtası haline yükseltti. 
Bir taraftan milli sanayi ve 
istihsali himaye, diğer taraftan 
ticari mübadeleleri tevsi rolü 
de bu kararnamelere verildi. 
Hilen umumi ithalatımızın yüz
de seksen üçü klering veya 
tediyat muvazenesi esaslı an
laşma yaptığımız memleketler
den gelmektedir. İhracatımızın 
yüzde 84 ü bu memleketlere 
gitmektedir. Müzakere halinde 
olduğumuz bir iki memleketle 
de uzlaşılabilirse Türkiye itha
latının yüzde doksan be
şi anlaşma yapılmış memle
ketlerden gelmiye başlıyacak

tır. Bizim değişmiyecek politi · 
kamız malımızı alanın malını 

almaktır. Bunun tatbik ve 
temin şekli ulusi ıras) mü-
nasebetleri ve ulusal ve evren
sel konjonktur icablanna göre 
değişebilir. F.akat ruh değiş

mez. Bu politikamızın şimdiye 

kadar temin ettiği neticeler 
şunlardır. 
1- Memleketin sanayileşme 

ve milli iktisad cihazlarını ta
mamlama savaşının icabettir
diği fazla ithalat ve memleket
ten döviz çıkmamaksıı.ın malla 
ödenmiştir. 

2 - Anlaşma memleketle
rinin memleketimize fazla itha
lat yapmak için uiraşmaları 

-bilmukabele Türk malı arayıp memleketler hergün daha ziya· 
almak neticesini b~raber sü- de pıyasamızı kaybetmeye 
rükliyerek ihracat mallarımıza mahkumdurlar. Memleketimiz 
talebi arttırmış ve fiatlerini her sahası itibarile bir ökono'" 
normal yılJar fiatlerine yak- mik kalkınma savaşı içindedir. 
Jaştınnışhr. Tüccarımıza ve müstahsilimize 

3 - Memlekette eski yıllara hükumetin politikasını anlaıoak 
nisbeten mühim denecek hiç ve onun icaplanna uymak dil• 
bir ihraç malının piyasa üze- şen milli vazifeler vardır. Müs-
rinde tazyiki kalmamıştır. Fazla tahsil daima ôaha çok daha 
olarak yeniden Türk piyasa- iyiyi, daha ucuza mal etmeye 
sından Türk malı almaya hazır çalışmalı ihracat müstahsilin 
anlaşma memleketlerinin 24 alın terini karşılıyacak ve onu 
milyon liralık bir karşılığı mer- yolunda ilerletecek fiatı temine 
kez bankamızda bulunmaktadır. uğraşmalı. ithalatçı Türkiye 

4 - ithalatın artması anlaş- malını almıyan veya kafi dere.;(, 
ma memleketlerinden kayıtsız ccde almak istemiyen memle,.... 
ithal kolaylıiı karşılığı olarak ketten mal almamayı milli düs-
Türk malı mübayeası iki başlı tur edinmelidir. 
faaliyet temin ederek iş hac- Yeni listelerin esasları şun-
mini arttırmıştıt. lardır: 

İthalat mallannın mühim kıs- 1 - S. Yani her hangi 
mına aıt piyasamızda stoklar memleketten serbestçe gelecek 
teessüsünü temin etmiştir. Ti- mallar listesi. Bu listed•, 
cari kredinin yeniden vücuda bu defa klering memleketle-
gelmcsini kolaylaştırmıştır. Çift- rinden gelecek mallar K.L liı-
çiye ve tüccara düşen vazife tesine alınmak suretile daral-
hükfımet Türk malının mahreç- tılmıştır. 
)erini genişletmek, Türk ma- 2 - K.L yani anlaşma mev-
lını almıyanın malını almamak cudu veya umumi prensıpleri-

esas prensibinde devam ede- mizi tatmin eder mübadele va-
cektir. Bu esasın tatbik ve ziyeti mevcut memleketlerdell 
temini şekli değişebilir. Şekle serbestçe gelebilecek eşya Jiı- t 
ehemmiyet vermiyoruz. Bizim tesi. 1 
ökonomik durum ve icapları- 3 - K yani kontenjante ola-
mızı olduğu kadar karşımızda- rak her hangi memleketten ge-
ki memleketlerin vaziyetlerine lebilecek eşya bu listede çok 
de dünya ökonomisinin giditi küçültülmüş bulunmaktadır. 
icaplannı da gözönünde tutu- 4 _ V. Yani vekiletlerio 
yoruz. Gayemizi masun tutacak müsaadesiyle girebilecek eıY• 
ticari itilaf ıekillerine icap 

bu listede aynen kalmıştır. 
ettiği anda ve tam icap ede- Kararname metninde esaıb ı 
ceği zamanda geçmek başlıca 

değişikler yoktur. Tüccarlan-
kuvzetimizdir. Yani klering ve mız, müstahsillerimiz bu karar-
tediyat muvazenesi prensiple- namenin tatbikatına ait gCSrOf 
rimiz dünya ökouomik vaziyet- ve temennileri olursa vekalete 
leri düzeldikçe değişebilir. Fa- bildirmelidirler. Bu devre tat-
kat malımızı almıyanınw ~alını bikatını da memleket menf•· ı 
almamak kararımız degışmez. atlarına uygun neticeler ver-

Bizimle bu yönde anlaşmıyan mesini dileyorum. 
...........................................•......................................•••• , 
Halkevinde Av Derileri .. .. .•. -
Uçüncii Yıldönüınü 

Parlak Olacak 
Halkevlerinin üçüncü yıldö

nümü münasebetile Cuma günü 
Bahri babadaki Halkevi bina
sında toplantı yapılacaktır. Bu 
güzel günün hatırasını yaşat
mak için hazırlanan müsamere 
programı çok zengindir. Mera
sime İstiklal marşı ile başlana
cak Bunu yıldönümünün açılıı 
söylevi takip edecektir. Sonra 
Türk gençlerinin çok değerli 
konseri başlıyacaktır. 

Hilaliahmer 
Başkanlığına Dr. Cevdet 

Seçildi 
Hilaliahmer İdare Heyeti dün 

ilk toplantısını yapmış ve ara
lannda vazifeyi şu suretle tak
sim etmişlerdir. Dr. Cevdet 
Emon birinci başkanlığa, Avu
kat Baha yörük ikinci başkan
lığa, Dr. Hüseyin Cura muha
siplige, Muallim mektebi Mü
dürü Refet Tok veznedarlığa, 
Dr. Kimiran ıırenel katipliğe 

secilmi$1crdir. 

••••• 
Hakkında TamiJ11 

Av derilerinin dış piyasalar
da gerekli fiatlarla satılmaları 
ve memleketimizin nevi keneli' 
ne münhasır maddelerindeo 
olan Sansar, Tilki gibi poıt 
hayvanlarının haiz oldukları 
mümeyyiz vasıflarını düşür
memek ıçm bunların z•'" 
birli müstahzarla avlan: 
malarının onune geçilmesı 

ieabetmektedir. Bu tarzda av· 
lanan hayvanlann Avrupa pi· 
yasalannda değerlerinden çolı 
aşağı fiatlarla satıldığı ve hatt• 
bazen hiç müşteri bulmadıjı 
göz önüne alınacak olursa bun
dan memleket ve köylüniiO 
zarar gördüğü muhakkaktır. 

Bundan başka bu hayyanla" 
rın bazı köylüler tarafından 
yaz mevsiminde avlandıkları 
görülmektedir. Bu mevsiın~• 
avlanan hayvanların tüylerı01 

dökmüş olmaları hasebile tica!1 

bir kıymetleri kalmiyacağt 
malumdur. 

Binaenaleyh, av mevsimi do
layısile, gerek zehirle hayvaıt 
avlanmamasınınve gerekse ya' 
zn avlananların beyhude satı" 
şa çıkanlmaması alakadarlar:ı 
ehemmiyetle tavsiye olunur 



ı .> ı- a bed li muham
lllenli be e ' "ye akar dan Bali .. caddesln e 137 numaralı 
d' ı::ı · sı be1e

Ye baş 1 Af o' k !·alemindeki 
iati.name i v • .. ı.ı· e ve açık ar-
1.~rna ile 2~-2- 35 per~embe 
~niı s at 16 da belediyede 
kut:şekkil artırma ve eksiltme 

0 n-usyonunca ihale edilecektir. 
Artırmaya i~tirak için 8 lira 

~~11~kkat teminatla söylenen 
rtin ve saate kadar belediyede 
:ttırnıa ve c!rniltme komi:syo-
Una miiracaat olunur. 
2 - 325 lira bedeli muham

llıcnfi belediye binası altuıdaki 
!1ki varidat dairesi olan ma
f'Zanın senelik kirası belediye 
•şkatiplik kalemindeki şart

"•tnesi veçhile ve açık arttır-
~· ile 28-2-935 perşembe gü
llu saat 16 da belediyede mü-
~'fe~kil arttırma ve. eksil~e 
0tn.ısyonunca ihale edılecekdır. 

~ Arttırmaya iştirak için 25 
ra muvakkat teminatla söyle
~n gün ve saate kadar bele-
1Yedeki komisyonu mah~usuna 

llıüracaat olunur. 
. ~ - 20,12 lira bedeli ke

:nı~ Mısırlı caddesinde Bayram 
k e'tı pazarı karşısında polis 
.•takolu yanında behdiyeye 

•ıt kulübenin yıkılmak üzere 
k11kaıı belediye başkatiplik 
•lenıindekı ketfname ve şart

"-nıesi veçhile ve açık artır-
~~ ile 28 -2- 935 perşembe 
i'ünü srat 16 da belediyede 
~llt:f ek kil artırma ve eksiltme 
0knıısyonunda ihale edile-

cc tir 
Art;rmaya iştirak için 2 lira 

ın._uvakkat teminatla söylenen :un. ve saate kadar belediye-
~kı komisyonu mahsusuna 

'1iiracaat olunur. 
. 4 - 100.80 lira bedeli ke

l~li Maltızlarda belediyeye ait 
Y Ye 17 numaralı dükkanlann 
k~k~la~ak enkazı belediye baş 
trı cthphk kalemindeki keşifna-

e ve şartnamesi veçhile ve 
~çık arttırma ile 28-2-1935 
~crşe~be günü ıaat onaltada 
\1 tlcdıyede müteıekkil arttırma 'h eksiltme komiıyonunca 
: ~le edilecektir. Arttırmaya 
~tırak için sekiz lira muvak
\1 at teminatla söylenen gün 
k c saata kadar belediyedeki 
0nıisyonu mahausuna müra

caat olunur. 

g'f~ - 139,02 lira bedeli ke
s~ 1 Çorakkapı Tilkilik cadde-
11nde belediyece istimlak edi-
l en 243 numaralı fınnın yıkı
bacak. kısımlarına ait enkazı 
d e~dıye başkatiplik kalem.in-

e ı keşifname ve şartnamesi 
"e h ·ı 2
8 

ç 1 c ve açık artırma ile 

1 
-2-935 Perşembe günü saat 

a 6 da beJcdiyede müteşekkil 
tttrrma ve eksiltme komiıyo-
~Unca . ihale edilecektir. Arttır-

aya ııtirak için 11 lira mu-
~akat teminatla söylenen gün 
k c saate kadar belediyedeki 

0}nıisyonu mahsusuna müracaat 
Unur. 

12, 17, 21, 25 432 (199) 
1 - 435 lira bedeli muham

llle ı· 
h n ı Başdurak caddesinde 
ccl d" 
d 

.. e ıye akarından 110 sayth 
Ukk- l"k . anın sene ı ıcarı Beledi-

Ye Başkatipliği kalemindeki 
~rtna . h"I 
t 

mesı veç ı e ve aç.ık ar-
ttın ·ı 2 .. a ı c 8-2-935 Perşembe 

gu .. 
nu saat 16 da belediyede 

kütcşckkil artırma ve ekı-iJtme 
Aornisyonunca ihale edilecektir. 
rtırınaya i~tirak icio 33 lira 

~~va1'kat teminatla. söylenen 
ıun Ye saata kadar Belediyede 
ltbrnıa k il . ve c s tme komııyo-nuh4l .. 
2
_ rnur.acaat olunur. 

8 200 hra bedeli muhammcııli 
elcd' 
1
. ıye akarındaa Keçeciler 

Po ıs k L 1 . a.-aKo u karpıındakı 2 

sayılı t "tüncü bar kas•nın 
senel"k icarı B lcdiyc Başl ~ -
tip,. ı:: ka emind ~ki :;: ıiname i 
ve "!e ve açık artırma ile 
2ö - - 5 P r ... e g" ·· t 
16 da .... ./ ... d · de .nü""e~c.: :ı 
eksi tm ve " tırma kom· yo
nunca Hı.:ıle edıiece'~~ir. Ki a 
tama işine i~tirak için 15 l ra 

1 mava'tkat teminatla söylenen 
g ün ve sa tta k n.da .- Belc diyed..a 
aı-tırma v~ eksiltme komisyo
nuna miiracaat olunur. 

3 - 40 lira bedeli rnuh~m
menii Belediye ak:ırmda.n Ha
lim ağa çarşısında yeni yo!da 
6 sayılı dükkanın senelik icarı 
Belediye Başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve açık 
artırma ile 28- 2 - 935 Perşem
be günü saat 16 da Belediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecektir. 
Kiralama i'ine iştirak içia 3 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar Be
lediyede artırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

4 - 85 lira bedeli muham
menli Belediye akarından 3 ncü 
Kahramanlar yeni Selanik so
kağında 28 numaralı bahçe ile 
içindeki kulübenin senelik icarı 
Belediye Başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve açık 
artırma ile 28- 2 - 935 Perşem
be günU saat 16 da Belediye
de müteşekkil arttırma ve ek
siltme komisyonunca ihale edi
lecektir. Kiralama işine iştirak 
için 7 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
Belediyede artırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

5 - 101 lira bedeli muham
menli Belediye akarından Na
mazgah misakı milli mektebi 
yanındaki 44, 46, 48 sayılı 
dükkanın senelik icarı Beledi
ye Başkatiplik kalemindeki 
şartnamesi veçhilc ve açık ar
tırma ile 28 - 2 - 935 Perşembe 
gilnü saat 16 da Belediyede 
müteşekkil arhrma ve ekıiltme 
komuyonunca ihale edilecektir. 
kiralama işine iıtirak için 8 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar Bele
diyede artırma ve eksiltme ko
misyonuna müracaat olunur. 

Bergama Asliye Mahkemesi 
başyazganhğından : 

Bcrgamanın Tura bey ma
hallesinde oturan İbrahim kızı 
Ümmehan tarafından kocası 
Bergamanın Ertuğrul mahal-
lesinde iken izini belli ctmiye
cek surette ~aybolan Tabak 
Nuri aleyhine Bergama asliye 
hukuk mahkemesine açılan bo
şanma davasıoın davalı Tabak 
Nurinin giyabında ve davacı-
nın huzurunda icra kılınan 
muhakeme sonund• : Mahke
mece müddeialeyhin medeni 
kanunun yüz otuz ikinci mad· 
desi hükmüne tevfikan karısı 
mezbure ile mevcud evliliğin 
boşanmaya çevrilmesine ve 
keza müddeaaleyhin bir sene il 
müddetle evlenmekten mene
dilmesine ve bilumum dava ı 
masraflarının kendisine yükle- ı 
dilmcsine 4-2-935 günlemeç ve 
935-38 sayıla ilamla karara bağ
lanmış oldyğundan davalı Nu-
rinin bu ilanın basıldığı günden 
itibaren yukarıda gösterilen 
karar aleyhine bir itirazı vana 
on beş gün içinde temyixen 
itirazda bulunabileceği aksi 
takdirde kararın katileımiş 
sayılarak iş görülece2'inin bi· 
linmui liı:umu ilia oluaur. 

(258) 

,,. 
.c...e 

İtmir E~ı a ve Ah"'li Ban n.
sından aldığım na nmıa muh r
rer 913 n ~1ı 500 li k 

'" Ar.Hye i"ai ' ten:-e:i 
Baş Y azganlığm<ls.o : 

Bergamada Ga.zipr-şa mah1l
lesinde oturan Si.il<!yman l z ı 
Safiyenin Dildli kazası s~blk 
emvali metruke tshsHdarı iken 
ve zimmt:t, i'ıtilas suçundan 
dolayı firar halinde olan koca;;ı 
Mehmet oğlu Halil aleyhine 
açtığı boşanma davasının Ber
gama Asliye hukuk mahkesinde 
yapılan duruşması sonunda; da
valı Halilin, mcdent kanunun 
131 ve 132 inci maddelerine 
tevfikan karısı Safiye ile mev
cud evlilik kaydının boşanmaya 
çevrilmesine Ye davada kaba
hatı çıktığından dolayı üç sene 
müddetle evlenmemesine ve 
umum masrafların kendisinden 
alınmasına temyiz yolu açık 
olmak üzere davacının huzu
runda ve davalı Halilin gıya
bında 3-2-935 günlemeç ve 
935-43 sayılı ilamla hüküm al
tına alınmış bulunduğÜndan 
müddeaaleyhin işbu hüküm 
aleyhine bir itirazı varsa onb~ş 
giln zarfında temyiz yoliyle iti
razda bulunabileceği aksi tak
dirde hükmün kat'ileşmiş sayı
larak iş görülecei-inin bilinmesi 
lüzumu ilan olunur. (257) 

Gr\p ve Romatizma Bcı~ va Diş ağr1la 
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N'evra.Lj\ 5iya~1k 1ç1n en faydah ve ge~ir1,i ilaç: 
ı ALGOPAN dır... , · 

Ş hrin)tzdeki Bütün · Ec.1.andı>rdc Vardır. I~~~Al-~LA 

.A L G O P .A. N isteyiniz 
Tüdiiye için unıunıi dipozitcri ISTANBULDA BAHÇEKAPlSINOı\ 

Z.A.1'\İI.A_N"' Ecza Deposudur 

Zayi 
f zmir Esnaf ve Ahali ban

kası Ödemiş şubesinden satın 
aldığım 1179 numaralı temamı 

ödenmiş 60 Hralik altı hinemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eski hisse makbuzla

rımın hükmü kalmadığını ilin 

ederim. 

udemişte Turgutlu mahalfea 

sinde Halil oğlu Ali molla 

20 - 21-- 22 528 (251) 

TMC 1 * 8 fRPWW&# Ea+MCEB 

276 - Öz Tilrkçe karşıhklar 

Ruhsat - 1. Bar 2. İrk Rükiiba mahsus- Binek 
(Kudret, hürriyet man) Rükfıd, Rükudet - 1. 

Ruşen - 1. Aydın, Ay- Dundu (havanın sıcaktaa du-
dınlık 2. Parlak manlı bir durgunluk hasıl 

Rutubet - 1. Çişen 2. etmesi) 2. Durgunluk, du
Gönen 3. Islaklık 4. Kurlak rulma 
5. Ölkük 6. Su) 7. Sunak 8. Rüsuh - 1.Aftşkanlık 2. 
Yaşarak 9. Yaşlık Becerik 3. El uzluğu 

Rutubetlendirmek-1. Is- Rüsum - 1. Alb•m 2.Bi-
lanmak 2. Sukmak 3. Yaş- gü, brigü 3. Kalan 4.Salgm, 
lanmak, yaşlaşmak salgun 

Rutubetli - 1. Çili gün Rüsumat-Baç 
2. Islak 3. Kobak 4. Kurak- Rüsumat meı. • u 1. 
lık 5. Y aı Kalançı 2. Saya 

Ruya - 1.Düş 2. Tül Rüsub - 1. Çorku 2. 
Ruya görmek - 1. Düş Çökük 3. Çökel 4. Çökelek 

görmek 2. Düşlemek (Peynir için) 5. Çökül 6.Çö-
Ruy-Yüz küntü 7. Kayır (nehirlerin 
Ruyu zemiu-Y er yüzü getirdiği riisub man) 8. Sır
Ruz - Gün kıntı 9. Telve (kahve fmca-
Ruzu hızır _ ı Eğirce nının dibinde teressüb eden 

2 E ~ ·ı · man) 10. Tink 11. Tortu 
· gn ce Rüsvay - (olma.k)l. Dile 
Ruıu kasım - Katım düşmek 2. Dillenmek 3.Kür-

günü laumak 
Rububiyet- Tanrılık Rüşeym-Çüçük 
Rücu - 1. Cayış, cayma Rüşt - l.Doğru düşün· 

2. Dönüş, clöome, sözünden me, doğru yolda gitmc,doğru 
dönme 3. Geri dönme 4. yolu bulma 2. Erişme 3.Köoü 
Kayrılgı 5. Kayıtma 6.Sözü- 4. Us 
nü geri alma Rü,vet - 1. Alça 2. Be-

Rücu etmek - 1. Cay- rim 3. Çaldırgat 4.Gevik 
mek 2. Evrülmek 3. Geri Rüşvet vermek - 1. 0-
değmek 4. Geri dönmek, 1 runçJamak 2. Tikülcmek 
geriye dönmek 5. izine dön-ı Rütbe - 1. Aşam {sınıf, 
mek 6. Kayıtmak 7. Sözün- mertebe man. da) 2.Basamak 
den dönmek 8. Sözünü geri 3. Kur (derece, mertebe,sıra 
almak man) 4. Sıra 

Rüçhan - 1. Üstünlük Rüyet - 1. Bakma 2. 
üstün olmak 2. Yeğlik ' Çevir~e .. (idare man) 3. Gör-

R'"k. l B 2 me, goruş 
u u - . atuma . R"' k 1 B k 

Bükülme 3 Ey ·1m . 'l 4 uyet etme - . a -· gı e, ıyı me · mak 2 Gö k 
Y-k·· 5 y k 6 . rme u uno . ü ünç Yü- R·· • l Cı'l 2 E · uzgar - . . ıen 

künmc 3. Eser 4. Esirgen, csgün 5. 
Rükub - Binme Eainti 6. Esiı 7. Eskin 8.Sa-
Rükiib etmek-Binmek vttrkaç 9. Yel 10. Yil 

1 

Menemen Ziraat Ban11tasından: 
Kazası KöyU Mevkii Mesahası M2 Cinsi Kimden tefev-

vUz edildiği 
Esl<!foça Ilıpınar Değirmen:ıltı 8740 Tarla Yorganct Gavril 

oğ. Mihaldan 

,, Bağarası Eskiler 4600 Bai- Hasan Resai 
efendiden 

. Sabşa çıkuıldığı 8 Eylül 934 tarihli Işık ve 13 Haziran 932 

tarihli Anadolu gazetel~rile evvelce ilan edilen Bankamıza ait 
emvalden yukanda evsafı ya7.ılı iki parçasma ahiren talip :ıuhur 

etmiştir. Satış peşin para ile ihale 7 Mart 935 Perşembe günü 

saat 14 te Bankamız binasında yapılacaktır. Arzu edenlerin 
Bankaya müracaatları ilan olunur. 537 (253) 

f"SW±+ D 

Öz Titrkçe karşılıklar - 273 -

~encide etmek .-1. GG- J Resmetmek - 1. Bediz. 
cer.dırmek 2. lncıtmek 3. ' etmek 2. Çizmek 3. Sızmak 
Kırmak 4. Kocundurmak 4. Simek 

Rençber - 1. Belci (bel, Resm (Merasim man.)-
çapa işlerinde çaiışan man) l. Alay 2. Ayin 3. Çeri 
2. Çömrü 3. Günde!ikçi 4. (Başka lugatlarda asker 
Ekinci (çiftçi man) 5. lrsrat man.) 4. Ertilt 5. Tastm 
6. Kirici 7. Trığcı (ziraatta (Başka lugatlarda tahmin, 
çalışan rençber man) 8. Ta- tasavvur man.) 
rıkçı (ziraatta çalışan renç- Rc"mi geçit - 1. Geçti 
ber man) 2. San görme (Sayısıni gö-

Rende - 1. Aykırı(mut- rüp yoklama man.) 
~.ak rendesi man) 2. Işkı 3.

1 
Resmi küşad - 1. Aç-

Uşki 4. Y ongaç ma 2. Alkarna 
Renk - 1. Başgu 2. Resmi tazim - 1. Olca~ 

Beniz "yüzün rengi man,, 3 2. Olçaşma 3. Üykünme 
Bet (daha çok "yüz,, man) Resm (Vergi man.) - 1. 
4. Boya 5. Çevük 6. En 7. Ahm 2. Alış 3. Baç 4. Ba
Kırtış 8. Ön 9. Ton "asıl sık 5. Salgın 6. Vergi 7. 
elbise man,, atların rengine Virgü 
de derler,, 10. Tüs 11. Yenk Resmi - 1. Beğlik 2. 

Rengarenk - 1. Alaca Türe1ik 
a!aca buJaco 2. Alacalı, ala- Resmi emirname - 1. 
calı bulacalı 3. Çilçapar 4. Buyurtu 2. Cuyrultu 3. Yar-
y anar döner hk 

Renk atmak - 1. Be- Resmi rr.akam - EJlik, 
zikmek 2. Solmak I illik 

Res - 1. Baş 2. Tepe 3. Ressam - 1. Bedizçi 2. 
Uç Sezikçi 

Rc~ümal - 1. Ana 2. Resul - 1. Arkış (Mes-
Ana borç sager man.) 2. Elçi (Sefir 

Resadet - 1. Serlik 2. ,· man.) 3. Savcı, savçı 4. Ya-
Dayanık 3. Dayanıklık 4. lavaç 
Sağlamlık ı Reşaşe - 1. Çilenti 2. 

Resas - 1. Kalay 2. I Çisenti 3. Serpinti 
Kurşun . . Reşaşclendirmek _ Bö-

Resm (Rcsım, tasvır man) rökmo"k b'" '"k k , uru me 
1. Anağu (Hatırlatmaya ya- Rcco: t l D y 

b k d ..,a - . Oiruluk ? 
raması ? a ımm an resim Erginlik -· 
man.) ... Angı 3. Angu 4. Re ha .. 
Benzer (Şebih ) S O ş - 1. Çozlen 2. 
a oh (B" ma?. · k- Sızınh 3. Ter lem ek 4. Yaş-

f ş, şaş ırşeyın benzeri hk. 

ınatn.) 6· )Sın (Mücessem su- Reşid - 1. Er eren 2 
re man 7 s· . ._ 1 • 

9 y · · ızı.lıL 8. Som Ergin 3. Unat 
· ınzak Refk - 1. İrdeme 2. 



Sahife to ez=_ 
Hammalbqı Salih ağa tere

kesi tasfiye heyetinden : 
Terek esi hali tasfiyede bu

lunan Hammalbaşı Salih ağa 
metrôkatmdan olup paraya 
çevrilmesine karar verilen, 

1 - Karataşta Göztepe 
Tramvay caddesinde Bahriba-
fua mevkiinde kain kadastro 
heyetinin tahriri mucibince 527 
No. h ada dahilinde 13 parsel 
ıre 132 No. tajlı ve iki katlı 

tam beton arme olarak inşa 
edilmiş ve bilihara zemin ka
tında ayrıca bir ahşap pater 
lı:atı yapılmış ve deniz cihetin-
de rıhtımı bulunmuş olan ve 
l.ali hazır alım satım piyasası-

na göre ( yirmi bin ) lira kıy
metinde bulunduğu yeminli ehli 
vukuf tarafından bildirilen bir 
bap tütün deposu ; 

2 - Ahmet ağa mahallesin
de Şaphane ve Sağır sokakla
nnda kain olup tapu kaydına 
nazaran yarısı mülk, yansı Ha-
cı Ali ağa vakfından senede 
binde yüz para icareteynli 211 
ada, 2 parsel, 2 - 33 No. tajlı 
~e 2 kapu No. lı 442 metre 
murabbaı arsa üzerinde tarzı 
inşaatı iki kısma aynlmış olup 
bir kısmı iki kat üzerine kir
ıir duvarlı potrel ve ahşap dö
ıemeli ve muntazam Firenk ki
remidi ile örtülü ahıap çatılı 
olarak tadilen inşa edilmiş ve 
diğer kısmı dahi buna birleş-

tirilmiş çatı ile bir kattan iba
ret bulunmuş olan vaziyeti t-1•
aiye ve bili hazır alım satım 
piyasasına göre ( on bin ) lira 
kıymetinde bulunduğu yeminli 
ehli vukuf tarafından bildirilen 
bir kıta maiaza ; 

3 - Ve yine Ahmet ağa 
mahallesinde Şaphane sokağın
da Tapu kaydına nazaran 211 

ada, 3 parsel, 4 No. tajlı ve 4 
kapu N. h 69 metre murabba
ında arsa üzerine inşa edilmi, 
ve ittisalindeki 2 parsel No. lı 
bina i!e birleştirilmiş vaziyette 
ve adi ahşap çatı ile örtülü 
vaziyeti esasiyesi nazarı itibara 
ahnmakla beraber hali hazır 
alım ve satım piyasasına göre 
tamamına ( bin beş yüz ) Jira 
kıymet tahmin edildiği yeminli 
ehli vukuf tarafından bildirilen 
bir kıta mağazanın yirmi dört 
hisse itibariyle on sakiz his
ıesı; 

Yukarıda evsafı ve muham
men kıymetleri yazılı üç kıta 
gayri menkul ayn ayrı kaime
lerle acık artırma suretiyle ic
ra ve iflas kanunu ahkamına 
tevfikan sahlacaktır. 

Birinci açık artırma 24-3-935 
tarihine tesadüf eden Pazar 
günü saat ( 15 ) de yapılacak
tır. Birinci artırmada her biri
nin kıymeti olmak üzere tah
min edilmiş olan bedelin yüz
de yetmiş beşi üzerinden satın 
almağa talip zuhur ettiği tak
dirde ihalesinin icra edileceği, 
şayet birinci artırmada verilen 
bedeller yüzde yetmiş beşi 
bulmazsa en çok artıranın te
ahhüdü baki kalmak şartiyle 
8-4-935 tarihine tesadüf eden 
Pazar günü saat ( 1 S ) de ikin
ci artırmasının yapılacağı ve bu 
ikinci artırmada meıkôr gayri 
menkullerin en çok artıranın 
üstünde bırakılmasına karar 
verileceii ve açık artırmalann 
Halim ağa çarşısında Avukat 
lbrahim Etem beyin yazıhane
sinde hazır bulunacak olan 
tasfiye heyeti tarafından yapı
lacağı ve artırma şartlarının 
1-3-935 tarihinden itibaren ic
ra dellalı Mehmet Ali efendide 
bulunacağı ve işbu gayri men• 
kuller üzerinde herhangi ıekil
de olursa olsun bir hak iddia 
edenlerin yirmi gün zarfında 

- 274- Ôz Türkçe karılıklar 

.Cıskanma Rey beyan etmek - 1. 
Red - 1. Abama 2. Al- Cavlatmak 2. Ses vermek 

Dıayış, almama 3. Beğenme- Reyel'ayn - 1. Gözgöre 
~iş, beğenmemezlik 4. Geri göz göre göre 2. Gözü ile 
,çevirme, geri v~rme 5. itip Rezalet - 1. AJçakhk 2. 
öteye atma 6. Tanınma Aıağılık 3. Bayağılık 4. 

Reddetmek - 1. Aba- Utanacak 
mak 2. Atmak (Geri çe- Rezil - 1. Alçak 2.Aşa-
virmek, alınmak, itip öteye j'ı, aşağılık 3. Bayağı 
atmak man.) 3. Çevirmek Rıfk - 1. Tatlılık 2.Uz
(Gcri çevirmek man.) 4. Çü- luk 3. Yavaşlık 4. Yumu-
rütmek (Cerh, iptal man.) şaklık 
5. Katarmak 6. Kaytarmak Rıhlet (Rihlet) - 1. Göç 
7. Kısırganmak 8. Tanıma- 2. Ölüm 
mak Rihlet etmek - 1. Al-

Revaç - 1. Geçerlik 2. kınmak 2. Göçmek 3. Öl-
Ôtüm 3. Sürüm mek 

Revaç bulmak- 1.Aran- Rıza - 1. Ercm 2. İstek 
mak 2. Sürülmek 3. Ütmek 3. Tablık 

Revaçlı - 1. Geçer 2. Rıza göstermek - 1.Eı-
Ötümlü 3. Sürümlü j lemek 2. Gönlü olmak 3. 

Revacı ihlal etmek - N amak 4. Unamak 
Körletmek Rızk - 1. Azık 2. Doy-

Rcvaçlı oimak - Satıl- gu 3. Günük 4. Ülüş (His-
mak se, pay, kısmet man.) 5. 

Rcvaçsız - 1. Geçmez Yemlik 6. Y eyim 7. Yiyim 
2. Sürümsüz Riayet - 1. Ağırlama 2. 

Revan - 1. Akan 2. Göz~tme 3. Gözezme 4.Göz-
Akar 3. Giden 4. Yola yö- leme 5. Gütme 6. Saygı 7. 
nelmiş 5. Yürüyen, yürüyüp Saygın, saygun 8. Sayma 
giden Riayet etmek - 1.Ağır-

Revan olmak - 1. Ak- lamak 2. Gözetmek 3. Güt
mak 2. Gitmek 3. Yürümek mek 4. Oğulçamak 5. Sak

Rcviş - 1. Gidiş 2. Yü- lamak 6. Saygı göstermek 
rüyüş 7. Saymak 

Revnak -1. Biğiz (Fran- Riba - 1. Atrıklık 2. 
sızca edat, splendeur man.) Aslan, aslam 3. Ösüm 4.Ya-
2. Güzellik 3. Parlak 4. ramaz artık, yaramaz ar-
Yarka 5. Yarkın tukluk 

Revzen - 1. Baca 2. Ribh (Ribih) - 1. Ası, 
De ık 3. Gözenek 4. Ser- assı 2. Aslamlama 3. Ütme 
penek Rica (Reca) - 1. Dilek

Rey - 1. Av 2. Düşün- lik 2. Dileme 3. Dilev 4. 
ce 3. Öğüt, övüt, öyüt 4. Umduma 5. Umma 6. Umu 
Saysrın, saygun 5. Ses 7. Yalvarma 

'fanı A'S'lr 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

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

Devren Satılık 
Bakkaliye 

Alsancakta Mes'udiye cad
desinde 33 numaralı Trabzon 

bakkaliyesi derununda mal 

azimet dolayısile devren ve 
toptan satılıktır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar deru
nunda hacı bay Mehmet 
Haruna müracaatları 

2-6 (231) 

evrakı müsbiteleri ile birlikte 
yukarıda tayin edilen yazıha
nede bulunan tasfiye heyetine 
müracaat etmeleri, aksi takdir
de haklan tapu sicilliyle sabit 
bulunmıyanların paylaşmadan 
hariç bırakılacakları ve arttır
mıya iştirak etmek istiyenlerin 
bu üç gayri menkulün her bi
rine mukadder keymet üzerin
den yüzde yedi buçuk pey ak
çası yatırmaları ve dclliliyc 
resmi ile ihale karar pullarının 
müıteriye ait olduğu ve ferağ 
harcının müşteri tarafından ve
rilecej-i, talip olanların tayin 
edilen gün ve saatta gösteri
len mahalde ispatı vücut et
meleri lüzumu ilan olunur. 

545 ( 255) 

Her Fiyata Satış 
Azimet Dolayısile Acele 

Müzayede İle Salış 
Önümüzdeki Cuma günü ya

ni Şubatın yirmi ikinci günü 
alafranga saat on buçukta bi
rinci kordonda Pasaportun için-
deki köşkte Pasaport doktoru 
Bay Abdiya ait bilcümle mo-
bilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Gerek Playfer markalı Al
man Piyano, kadife ceviz lüks 
koltuk takımı, Saybor, kütüp
hane ıJemsiyelik, 2 saksılık ma
sa, sigara masaları, ceviz elbi
se dolabı, tek kanatlı aynalı 
dolap, 2 kişilik karyola ma som
ye, peşkirJik, halı ve seccade
ler ve sair birçok lüks mobil
yalar bilmüzayede satılacaktır. 

Büyük Kardıçalı İbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa-
lonu müdüriyeti. ( 2-2) 246 
~,..-..,,,. . ıq; 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Zayi 
lımir Esnaf ve Ahali ban

kası Ödemiş şubesinden aldı
ğım 6 kıtada 60 liralık hisse 
senetlerini kaybettim. Yenisini 
alasağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 
Ödemişin Balabanlı köyün

den Akoğlan oj'lu Tat Ahmel. 
2{}-21 523 (250) 

Öz Türkçe karşılıklar - 275 -

Ricacı - Umducu Sav 3. Yalavaçbk 4. Y u-
Rica etmek - 1. Dile- muşlama 

mek 2. İstemek 3. Umanmak Ser riıtc - İp ucu 
4. Umdumak 5. Ummak 6. Rivayet - 1. Anlatı~ 2. 
Yalvarmak Deyiş 

Rical - 1. Ağa, ağalar Riya - · 1. Aldağuçluk 
2. Başlıi 3. Eree 4. llçi bil- 2. Ap 3. Aşgançu (tabasbus 
geler 5. İleri gelenler temeliük man) 4. İki yüzll.-

Ricat - 1. Ardın ardına lük 5. Yalandan gösteriş 
gitme 2. Aylaş 3. Çekilim Riyakar - 1. Alavuz 2. 
4. Geri dönme, geri dönüş İki yüzlü 3. Sinsi 
5. Kayınta 6. Kırılış (Aske- Riyakarlık etmek-Yüze 
rin geri dönmesi nıan.) gülmek 

Ricat etmek - 1. Çe- Riyaset - 1. Atağahk 2. 
kilmek 2. Dönmek 3. Geri Başlık 3. Başlılık 4. Boş ol
basmak, geri dönmek 4. Ka- ma 5. Paşhk 
yıtmak 5. Yüz geri etmek Riyaset etmek - l.Baş·· 

Ricat ettirmek - Kayı- lamak 2. Baş almak 3. Pa,-
tarmak karmak 4. Paşlamak 5. Paş-

Ricl - Ayak tnmak 6. Yasak 
Rida - 1. Börkü 2. Bür- Riyasete intihap etmek-

gü, pürgü 3. Erpi 4 Örtü Paşırkatmak 
Rie - 1. Akciğer 2. Riyazet - (etmek) Ka-

Altlık 3. Öbke> öpke 4. lığlanmak 
Öğgen öygen 5. Öyken Rize - 1. Kırıntı 2. Öy-

Rifat - 1. Yücelik 2. gen 3. Saçıntı 4. Uvuı 
Yükseklik Romatizma - 1. Kengi 

Rih - 1. Dökken (Mel- 2. Kevgi 3. Kuyan 4. Yel 
tem, yaz geceleri esen bir Rospu - Ersek 
nevi rüzgar man.) 2. Esen Rovelver - 1. Altalar 
3. Esin (Tan yeli man.) 4. '1 altı atar,, 2. Altı patlar 3. 
Yel Döner 

Rikap - Üzengi Ruam - (Hay~an has-
Rikkat -1. Acıma 2.Çi- tahğı) 1. Donucu 2. Kara 

ğerme 3. İçlilik 4. İncelik tahm 3. Sakağ 4. Sakavı 
5. YufkahU, yufkalığı Ruberu-Yüzyüze 

Rint - 1. Babacan 2. Rubu - 1. Dörtte bir 
Bolbak (asıl başı açık man) 2. Yosal 
3. Boyunduruk Ruh - 1. Can 2. Diri! 

Ripka - 1. Boyunsa 2. 3. Kut 4. Öz :onug 5. Süne 
ilmik 6. S~r 7. Tın 8. Tin 9. Üzüt 

Risale - Cönk ( Halk Ruhani reis -1. Tudum 
şairlerine mahsus şiir mec- 2. Tuyun 
muası man) Ruhsar - 1. Duluk 2. 

Risald - 1. Eltilik 2. Tulun 3. Yanak 

at 'ubat ıeas 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk ~ J ama va 

A • 

l~AKTI~ 
ile başlayınız 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

~11EiB ............ -=: ............. ...... 
'i Gripi önlemek • • 

ıçın 

.Kaıagrip 
·rABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgmlığmı 

T eınamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

Gri pin 
En ,ıddetll baş ağrllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
velJit ıstırablara karşı bilhassa müessird\r. 

~ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kim} agerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 b kuruştur 
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etyEXTRA 

Bıçaklarını 
Mutlaka Deneyiniz 

( HER YERDE 
Satılır. 

1164) 23 - 78 ( H. 3 
71 --

Doktor 

Fahri Işık 
1-ir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muarenelerı 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yiiriiyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavderi yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) ... 

-

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

NUlllal'~: 23 
Telefon: 3434 

... 2-26 (229) 
-

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

hlaz ondilleleri, yalnız ve 
Yalnız diplomalı MiNiK 
kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaJan ve us
talığı yapabilir. 

Bütün lzmiı· 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
hinı bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
•ize de Ut retecektlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine c!'kkat ediniz 

Tel~fon: 3101 
4-26' 193 

J 

izmir sicilli ticaret memurlu-
itandan: . 

"Mebmed Akıl,. ticaret un

._nile İzmirde doktor Huliısi 

caddesinde 18 numarada alel

llllıum ticaret emteası abm sa
lanı ile uğrqan Mehmed Akı
ha tfbu ticaret unvanı ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mu

cibince sicilin 1345 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

lzmir sicili ticaret resmi 

mübrii: ·imza f. Tenik 
S43 (254) 

~ 

~/ 
Ç!it9 

I I I \ 

l 

YeıH A••r 

Dostlarınıza Sorunuz Size (KREM 
PERTEV)in Esrannı Söyliyecektir 

İ:,Dılik Ve Eytam Bankasından: 
No. 

Eaaa No. Me•kü Yeni 
219 AIMacak Ma'udiye mah. karakol.o. 3 
413 Cedit mala. Dandar sokak 7 
599 Boıncwa nahiyesi Yıkık minare meYkii 28 
642 4 ünci Sultaniye mah. Eırefprta so. 48 
644 3 üncü " mah. komiser Mehmed ,. 21 
650 Dayı Emir mah. Dayıemir ,, 12 
651 " " Y eldeğirmeni " 102 
652 " " Dayıemir sokaiı 6 
667 Birinci Sultaniye Havai Gç. 22-1 
677 Orbaniye mahallesi Y okuşbqı so. 19 
706 Alsancak Mesudiye mah. Zanbak ıo. 

1 
712 Kestelli mahallesi Kahraman 24 
713 " " " : 30 
715 " İkiçqmelik camii 182, 184 

Eski Cinai 
1 ev 
3 " 26 " 42 . 

evm 
23-25 . 

" 
12 arsa 

102 • 
6 " 

arsanın 

13 evın 
18 ev 
22-2 odanın 

28-3 eYİD 
168-170eYve 

3 8 payı 
ve ayJunan 2-8 payı 

yarsıı 

64-256 payı 

yanaı 

1-24 payı 
dükkanın 34-72 payı 

Depozito 
T. L. 

550 
200 
700 
30 
24 
5 
7 

10 
8 

40 
650 

30 

716 l.tiklil mahallesi Gündüs so. 16.18.20 16-2 16-116 ev ve 
724 Tepecik Hilil sokak 12 

iki dükkinın 35-64 payı 

5 
270 
270 
350 

728 Mes'udiye mah. birinci ve ikinci 332-273 484-501 
Kordon 

741 İkinci Süleymanıye Kimifpaşa cad. 159-1 
745 " ,, mah. 195-2 
750 ,, ,, Kiremitçi so. 8 6 
752 ,, ,. Çorak ,. 150-12 

ev 
ev ve 

arsa 

" 
arsaııın 

arsa 

dükkanın 1-3 payı 

128-256 payı 

759 ., ,, Mısıf'lı caddesi 154-17 
812 Güzelyurt maiı. Kemerrlb caddesi 194 
873 Darağaç şehitler mab. Mukaddes 102,104 

arsanın 3-4 sehmi 
182 dükkanın 1-48 ,. 

mezar caddesi 106 
80 depo 

873-1. " " " " 96,98,100 96,98,100 
881 ikinci Süleymaniye mah. yiizbsşı 41 41 

Hasan ağa sokağı 

" 
evın 3-8 payı 

1700 

15 
250 
22 
16 
60 

7 
1600 

1600 
45 

883 ikinci Slleymaniye m. Kiremitçi so. 
938 Güzelyurt Türk pazarı 

6 4 arsanm 128-256 payı 5 
40 32 dükkanın 596208-808704 payı 120 
22 41 ev 140 947 lametpap mah. AJpaslan Hkağı 
20 42 150 1 

,. ,, " " " 
1025 Cedit mah. Bülbül sokak 41 39 evin 14-240 payı 6 
948 

Yerleri ve .. numar~ları yu~anda !azılı emlikın sekiz taksitle satışlan 28-2-1935 Pertembe günü 
saat 10 da onda,, ıhale edılmek uzere açık arbrmaya konulmUJŞW'. istekli olanlann b.iıalannda 
yazılı pey akçelerini Veznemize yatırmaJarı ve artırmaya girmeleri Jizımdır. 15-21-27 466 (214) 

İzmir Sicili Ticaret Memur
luğundan : 

" Norber F. Misir Halefi 
Kristin N. Misir ,. ticaret un-
vanile lzmir' de birinci kordon
da Cendeli hanında her türlü 

emtia ve miyan kökü ihracat 
ticaretini yapan Norber F. 
Misir Halefi Kristin N. Misirin 
işbu ticaret unvam ticaret ka
nununun 42 inci maddesi mu-

ci.,ince sicilin 1344 namaruına 
ka yt ve tescil edilcliii ilin 
olunur. lzmir Sicili Ticaret 

Memurluğu resmi milbrii 
imza : F. Tenik 

536 (252) 

...... ,, 
"11 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor ıvru? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczabanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçlann 

KOMOJEN: Saçlann 
köklerini kuvvetlendi-

Latif 

rayihalı bir saç loıyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa-

HAYIR,BAŞKA 
BİCAKlARDAN 
İSTE"EM, 

Umum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Ôdemiı · 
Ticarethanesidir . 

PLATT 
Makina F abrikUllllll 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarııaı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. ••t• P. K. No. 234 IZMIR 

Z AY 1 
lzmir Esnaf ve Ahali ban

kası Ödemiş şubesinden salın 
aldığım 258 numaralı nısfı te
diye edilmiı 10 liralık bir his
sıel!'İ zavi ettim. yenisini cı-

karacağımdan eski hisse mak
buzumun hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Ödemişin Kiraz nahiyesi umur
calı karyesinden lbrabim oğlu 

Kara Mebmed 
?.0-21-22 529 (249) 



Sahief 12 

F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru23 şubatta 

beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan soura Burgaz Varna 
\'e Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 26 
ıubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 10 martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot-

terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta 

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
İzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 12 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar

se!on, MarsiJya 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 İkinci kor .. 
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TEELı 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

N. V. 
W. F. H. \7aıı ller 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 19 şubatla bek 

leniyor. 21 şubata kadar An
vers, Rottcrdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

JOHNSON LiNE LTD 
KENMORE vapuru 25 Şu

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

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

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMıNıSTER vapuru 20 şu
bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yfık 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 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve-
rilir imtihana yetiştirilir. Mual

lim derslerini evlerde verir. ıs-

tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-1 

KooPerhtif ödemiş in
cir Müstahsilleri 

Ortaklarır .. a 
Murakıplar heyetinden : 
Kooperatif merkezinde yapılan tetkikler neticesinde ortakların 

davetine kat'i lüzum hissettirecek sebepler gördük. Ticaret kc:.-
nununun 357 inci maddesine uyarak aşağıda yazılı işleri konuş
mak üzere ortakların yirmi üç Mart 935 Cumartesi günü Saat 
on üç de Ödemiş Halkevinde yapılacak fevkalade içtimaa gel
melerini rica ederiz. 

KONUŞULACAK İŞLER: 
1- Kooperatifin satılmamış olan incirleri hakkında konuşma 

yapılması ve umumi vaziyetin icbp ettirdiği tedbirlerin 
Alınmasını 

2- İdare heyetinin salahiyet harici yapmış olduğu işlerin tetkiki 
ve tetkik neticelerinin karara bağlanması, 

3- Ortakların meclisi idareden vaki şikayetleri hakkında bir 
karar ittihazı. 

KOOPERATİF ÖDEMİŞ İNCiR MÜST AHSİLLERI 
ortaklığı Murakabe Heyeti 

(259) CEVAT HAMZA A. ATJF 

lzmir Tramvay Ve Ele .... trik şir
ketinden; 
Şebekede yapılacak ameliyat dolayısile cereyanın : 
1 - Bu ayın 22 inci Cuma günü Tramvay caddesinde Ha

pishaneden Konağa kadar, Kemeraltı caddesinde Başturaktan 
Kestelli köşesine kadar ve 1 nci, ikinci, 3 üncü beyler sokakla
rında ve mücavir sokaklarda, 

2 - Bu ayın 23 ncü Cumartesi ve 24 üncü pazar günleri 
Tramvay caddesinde Hapishaneden konaia kadar ve Kemeraltı 
caddesinde saat 7,30 dan 17 ye kadar kesileceği muhterem hal
kın malumu olmak üzere ilin olunur. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
MARONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a?acaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve s .. an
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihJeri ve 1 
vapurlann isimleri üzerine rnes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA O. O. Susak 
1ZM1R, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

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

2712/935 BEOGRAD 
6131935 S. S. BLED 

13131935 SRBIN 
NAVıGATİO.N G. 

PAPAYANNAKİS , 
AY AZONI vapuru 20 şubatta 

Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA ·iLE BOL 
ISI:E.C 

* 

Y ALNlz IÇI <iAZLI 

Laıı ' bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ·relefon 

PEŞP'fEı\1ALCILAR 
1'1Hlzemesi De posu 
77 - 79 Tel. 3332 

of ; 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

demektir. 

Nezle ilacından kullanınız. Nezle olmaz, gripc, İspanyola ve 
bu mevsim hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

Selamet Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

~tii'' 

lzmir l\~emorları Istihlalt 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatınadır. 
En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku
ruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fiatlar her 
yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adreslerine kadar 
gönderilir. 

3 H. 8-26 (1 Si) 
Kemeraltında birine! Mıhcılar sokağı 

(Eski İğdeli Kahve) 

TELEFON:3aa2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine cır ildir 

30 KURUŞTUR 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıkh ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
~illndir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


