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!labeşler Bü 
Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

'f ram vay Davası 
ellt lcindedirler 

-------------------------------------------------------
Italya Aldırış Etmiyor 

T ahşidatını Bitirmek için V ~kıt 
Kazanmak istediği Anlaşılıyor 

B. r ı.., • f 1) · · J • · •'a a evrınuc ır 
Bü "k 

Ytd yu devrimler yapan Tür ki-
de ~ <;liok şeyler yıkıldı. Her yüz-

d .. ıç dışlı bir değişiklik ken
ını g- t d' ô . lukt os er ı. yle kı cumhur-

IÜnk~. Önceki yaşayışımızla bu
• ısı arasında dağlar kadar 
l.Yrıhk Vardır. Bu varışı sağlam-

Yan kunı b' - t · d - ·ı tli 8. ır gos erış egı -
ri~· . ır kafa ( zihniyet ) dev
b.a ıdır. Türkiyede çalışan ya-
( .:~•lann, bizimle yöndcmleri 
hu ~n~sebctlcri ) olanların bu
Zira yıce kavramaları gerektir. 
düld"bunun dışında bir yol gü
ulu ukçc yollarının kesi!diğini, 
Ilı su~ soyulmasına göz yumul-
b~~~kgını göreceklerdir. Öko
)'ap 

1 :.alkınrnası için savaşlar 
Yan an . 1: u!usun kendini anlı
taU' eyı ıstekli yabancı kapi
leın ere dışman olması düşünü-ez. 

alı~er eski rejimlerin kötü 
Yıra:nlıkJarındaıı yakalarım sı
liatı anıış olan yabancı kapita
l>uıuer ~u günükatmosferi, sıkıcı 
fal Yor arsa kötülük kendi ka- 1 
il a~ndadır.pevrimci 'fürkiyenin 
old"P .. ı kafasıle yürüyen bir ülke 
bş ~rnu düşündükleri gün yan-
1-r Arnlar atmaktan kurtulur
lta~·t cunun biç bir yönünde 
"ilı ~t 1:tırkiyeden artık bir 
te., k~k ıçinde değildır. Ye
llıtıı. 1 

lf Y&pmak için yurdu
Luıu ~enler soyıunculuk yo-

l aaınlar .•• 
11ııı:•:bul Tramvay kumeanya
ılırı k evlet ıürasında Bayın
liv~ bakanlığına karşı açtığı 
'•kı n~_reddedilmit olması bu 
Paıı 111~ çok değerlidir. Kom-
111eçba 21 24 Temmuz 926gönle
takı lllukavelelerle yeni bir 
l>un:1 Yollar yapmayı yüklenmiş, 
Yilkıe~~ılı.k olarak ta tarifesi o .. ıştı. 

8 Milyon Askerleri Varmış 
İstanbul 26 ( Hu- vahim duruma İngiliz 

susi ) - İtalyanlar hükômetinin nazarı 
Habeşistana asker dikkatini celbetmiş, 
göndermekte devam sınır boyundaki kabi-
e diyorlar. Gönderilen lelerin galeyanını ve 
iki • fırkadan başka hiddetini teskin et-
daha iki fırka gön- mek zorJaıtığını bil· 
derileceği, milis kuv- dirmiıtir. Habeşistan 
vetlerin de sayısı ih- bu yüzden vuruşmalar 
tiyaç nisbetinde art- olursa mesuliyetin ken 
tırılacağı anlaşılıyor. dine ait olamıyacağını 
Son günlerde cencp- ihsas etmiştir. 
taki İtalyan limanla- e Milyon 
rından geceli gün- Asketlerl 
düzlü asker, esliha ve İstanbul, 27 (Husu-
mühimrniat sevkiyatı si) - İtalyan hilkfı-
vardır. İtalya hüku- meti sevkiyatın geniş-
meti h:.ı sevkiyat hrık- )emesi üzerine umu· 
kında nazarı dikkatini mi efkarda başgöste-
celbeden Habeş elçi- ren endişeleri dindir-
sine tatmin~kar bir mek için bir tebliğ 
cevap vermemiştir. neıretmiştir. Bunda 
Gazetelerin Habeşis- şarki Afrikaya gön-
tanda temdin seferin- derilen kuwetJerle 
den açıkça bahsetme- ana yurddaki aakeri 
leri, Habeş sınırlan- ll1ussolini ve Somaliyc giden milis kunurndonı kuvvetin zaafa uğra-
ını kanşıklık içinde göstermeleri ltalyanın madığı ve ltalyanın sekiz milyon asker 
maksadı hakkında şüphelere yer bırakmıyor. çıkarabileceği bildiriliyor. Habeşistanla sa-

Londradakl Te,ebbUs vaş ihtimallerinin kuvvetlenmesi ıtalyan 
P ARiS 27 ( H.R ) - Habeşistanın Londra iç pazarlarında büyük bir darlık yaratacaia 

elçisi ltalyan sevkiyatından doğacak benziyor. 

- -

Habsbnrgların Saltanab 
A vusturyada Yeniden Kurulacak Mı? 

Cuma Günü Kurultaya 
Himit Başkanlık Edecek 
Barem 19 Dereceden 17 Dereceye 

indiriliyor - Vapur inşası .. 
Ankara, 27 (Hususi)- Önü

müzdeki bir mart cuma günü 
Büyük Kurultay açılacağından 

meclise en yaılı aza olan İs
tanbul saylavı bay Abdülhak 
Hamit riyaset edecektir. 

Ankara, 27 (Hususi)- Müs
teşarlar komisyonunun raporu 
başkanlığa verildi. Yeni pro
jede haremdeki 19 derece 17 
dereceye indirildi. Terfi müd
deti ikiden üç seneye çıka
rıldı. 

Ankara, 27 (Hususi)- Ôko
nomi bakanlığında Kasımpaıa
daki havuzların ıslahı ile tica
ret gemilerimizin orada inşası 
için tasavvurları iler.Jiyor. İş 
kanununun devlet 1urasında 
tetkikine perşembe günü de
vam edilecektir. 

Esnaf Bankası 
İstanbul, 27 (Hususi) - Be

lediye meclisi Esnaf Bankasınm 
tasfiyesine karar vermiştir. 

Jsfanbul Sayln l't Ba,11 
Abdıılltak '1/<imid 

Yimıi Viliyette Grib 
Salgın Halindedir .. -- -

Hastalık Bazı Yerlerde Kulak Ve 
Karaciğer ihtilatları Yapıyor 

Ankara, 26 (A.A)-Sıhhat ve Grib Afyon, Antalya, Aydın 
içtimai Muavenet vekaletinden Balıkesir, Burdur, Bursa, Çan-
bildirilmittir : km, Diyanbekir, Isparta, lstan-

rib · 2'ünden beri yükümle
tar~f Yapmadığı halde yüksek 
tanb 'teh assığlanmış, yani ls
Yınd uhk alkını Aoymuştur. Ba
tuın~r _ bakanlığının bu du
bud 1 ,oz Yumacağını ummak 
old a a ıktı. Netekim böyle 
"''nu. Bayındırlık bakanı, işle
l> · Yolsuzlukları araşbnrken 
tr~nu da ele aldı. lstanbul 
lerj ınyay kumpanyasının yüküm
nı nı .. dokuz yıldan beri yap
k:dıgını gördü. Böyle iken 
tir ınp~ya, ne diye az kir ge
Ya tcegınden ötürü bir türlü 
P Pdanııyan yollara karşılık olan 
~ayı almıyordu? Ne diye bu 
d feyi kullanıyordu? Dokuz yıl
) 

1 •lınan paranın tutarı iki mil
r~ndur. Türkiye bunca sıkıntıları 
b Oze alarak yurdun bayındırlığı
p a çalışırken bir yabancı kum
la anya Türkün kesesinden bak
d~ Yere iki milyon çekemez-
0)· Buna ses çıkarmamak, işi 
ji uluna bırakmak için eski re-
1 ın erde yaşamak gerekti. He-

Gribin yurd dahilinde takib bul, İzmir, Kastamonu, Konya P I • • k G • D K G J k A S edilen seyrine nazaran son Malatya, Manisa, Mardin, Sey-O ıtı a azetesı iyor i: " e ece vrupa av aşını hafta durumu ıudur: - Sonu 4 Qn.ıü Sahifada -

KuK~amı~ ~~anlar Avu~u~da B~ım~rlar_"~~~A~~~a~n~G~e=n=~=a~ıı=u=ı~G~~~ii~ş~~·y=o~rl=u~~~ 

çe e ~ayındırhk bakanlığında bir 
hn Kaya bufunurkcn hangi t0
lsuzluk gizli kalabilirdi? Yıl

t rdanberi ölü bir söz olmak
ban kurtulmıyan and'::1şmalar 
urzuldu. Kompanyanın İstanbul 
' us~dan fazla aldığı iki mil-
on lıranın geri ahnmasına ka

rar ver'Jd' K ür ı !: . umpanya devlet f asına aıttı. Türkiyede "ada-
~t telek_kislnin" ne kadar ge
~ oldullJDu gösteren bir mu-
.._keme oldu. a.tGn Türk 
tahııu bu muhakemeyi derin 

Belgrat 27 (Hususi) - "Ha- toprağı bugün bugüne, Marıil-
bisburgların saltanatım iade ya cina}"etini hazırlıyan ve 
için yapılan yeni teşebbüsler Fransa tarafından iadeleri ara-
sonsuz kalacaktır ., baılığı al- nılan unsurlan banndırmak-
bndaki bir makalesinde, " Po- tadır. Avusturya toprağında 
litika " gazete~i Avusturya ba- barınanlar yalnız Marsilya 
kanlarının Parıs ve Londra se- kıyımını hazırlıyanlar degildir. 
yahatlannı tefsir ederek di- G 1 k A k 

k e ece vrupa savaşını ur-yor ı: 

.. Avusturya devlet adamla- meia çalışanlarda orada banr 
nnın Avusturyanm istiklalini nıyor ve bunlar,ıözde Avuatur-

. 'klil' . . bal d w korumak için sarfettikleri gay- yanın ısti ı ıçın ça a ıgım 
ret, barış andlaşmalariyle çi- söyliyen rejimin mümessillel'i 
zilen yolu gördükçe, bizim gö- ile temas halindedirler. Hal-
rüşümüze bütün bütüne uygun- buki, bu rejim gerçekten, Av-
dur. Yugoslavya bunun böyle rupayı aju birtehlike ile kar-
olduğunu çok kez göstermiştir. şılamaktadır. 
Bununla beraber, Avusturya A1widiik Olhon Sonu 4 anca sayfada 

........................................................... : ....................................................................•••. 
ilişiklik!e gözetledi. Verilecek davası kadar parlak bir varış- dırlar, Türkiy~de gizli kalacak, 
"karar,, kafa devriminin yeni la karşılaştı. Kompanyanın da- duyulmıyacak yolsuzluk ola-
bir başarımını ortaya koyacak- vası haksız olduğu anlaşıldı. maz. Son yıllann taııd.~ğı buna 
h. Böylece Türk önderlerinin Ülkemizde işliyen bütün yaban- benzer oluıları gözö~unde tu-
uyanıklığını hiçe sayanlan bek- cı kompanyalar için bu varıt tarak çalışanlara temız k~zan~ 
liyen yazgı belirecekti. değerli derslerle doludur: Bura- yolları açıktır. Bunun tersınesı, 

Bu bekleyiş uzun sürmedi. da yapmak ve kazanmak isti- bu davada olduğu gibi, acı bir 
Bayındırlık bakanlıj'lnın avu- yenler doiru yoldan şaşmama· derstir. 
katı bay Mahmud Esad, Bozkır lı yükümlerine bailı kalmalı- tii•~k.e1. :eı.ı.ın. 

- Londra ve Paris fitili aldılar. 
- Ali... Bir az daha silihlanalım . 

Der Sımp - Prape 



Bal kesir Sayla ı 
Sabi aNas 1 ğ 
MuaHinı ektehi Talebeleri Coşkun Bir 
1"'eessür I~iııde Hocalarını Oğurladılar 
Sabah saat on buçuk .. Kar

şıyak.: i.:;tasyon binası içi ve 

dışı Soğukkuyu geçidinden 
Osman zade tarafındaki mania 
zcncirlerine kadar bütün hat 
boyunca talebe, ka
Öın ve eı·kek Karşı
ryakalılarla hıncahınç 
Clolmuştu. 

Bayan Sabiha kalp
)erde yarattığı sevgi 
\Ve saygının çember
ediği gözü yaşlı, kal

bi kıvançlı güzide bir 
kala balığın ortasenda 
· di. Şahsım ve Ye

i Asır namıne hayırlı 
:Yo!culuklar diledik-
en sonra ayrılış his
c::'lnı sordum. (Ne 

söyliyeyim,, Görüyor
su-auz. Halimden an
ıyorsunuz.] Ve gözle
rbi göstererek "İşte 

{ben,, ve sıcak göz 

!ayıcıların ayrılış duygularına 
uygundu. 

Tren bu içli uğurlanmıya bir 
saygı yapar gibi yavaş yavaş 
yürüdü. 

, yaşlarını mendillerine Balıkesiı' Saylat'ı Bayan .. C,'abilta 
içiren talebenin halini ıöste- O sırada Valimiz general 
rerek işte çocukJanm,, dedi. Dirik teessüre bir ı::on vermek 
~'Nasıl isterseniz öyle yazınız" lüzun:unu duydu. "Haydi yav-

Günlerden beri kalplerinde rularım, haydi kızlarım; o iyi 
i>aşlıyan ayrılık duygusunun olduğu için ağlıyorsunuz, o iyi 
•arsmbları içinde durmadan olduğu için memleketine daha 
ııhk yaşlar döken sevgili tale- büyük hizmet görmeğe j{itti." 
~clerine bakarken, ailadığını Dedi. Çevirmen muavini bayan 
;helli etmemek için beyaz Resmiyeye dönerek "Yavrula-
mendilini titriyen dudaklanna rımı alımz arbk mekteplerine 
götürmüştü.. dönsünler,, dedi. 

Uğurhyanlar arasında mele- İnsanlara, yurttaşlarına ken-

E
p çevirmen muavini bayan disini sevdirmenin, talebesinin 
esmiye hocaları Kemal Şakir, kalplerinde bu kudretli erişi 
ütfiye muhterem doktorları- yaratabilmenin ne demek ol-

mızdan Bayan Sada, güzide duğunu filen gösteren bu gıp-
adın şahsiyetlerimizden Han- talı sevgi tablosu önünde say-

dan Sermed ve mektebin kıy- gılarla eğildim. Eşsiz ve yük-
sek cumhuriyetimizin Türk 

nıetli varlıklar taşıyan bütün kadınının hakkını tanıyan ve 
hocaları diğer ilk mekteplerle onu memleketin en seliihiyetli 
ecnebi mektepler Türk hoca- ve mesuliyetli işlerine ortak-
ları göze çarpıyordu. lığını kabul eden çok medeni 

Hepsi müteessirdi. Tren ge- ve çok asil kararındaki isabe-
liyordu. Ayrılık saatı yaklaş- ti gönülden alkışlarken halkı-
mıştı. Ortalıkta çıt yoktu. Bü- mızın da çok yerinde seçim 
tün talebe hat boyuna sıralan- kabiliyetine teşekkür etmek 
dılar. Ve hep birden mekteb iftiharını duydum. Evet; çünki, 

bayan Sabiha sade bir saylav 
marşını söylemeğe başladılar. olduğu için bu kadar içten 
O sırada bayan Sabihamn ar- uğurlanmadı. Memleketine çok 
kasından iki kol kendisine sım yaramış ve çok yarıyacak te-
sıkı sarıldı. "Gitme hocam? Biz- miz ve yüksek hasletli bir Türk 
leri brakma hocam? Bizim ka- kadını, bir inkılab müjdecisi, 
dar ağlamiyor.sun? Sen de hınç- feragat ve fedakarlığa tapınış 
kır bizim gibi? ,, Bu sözleri bir ilim ve irfan kadını oldu-
söyliyen gözleri yaşlı bir talebe ğu için böyle uğurlandı. 
idi. Bu genç kızın, bu coşgun Karşıyaka 
talebenin kollarından kurtulduğu MUZAFFER ÖZKER 

zaman, bayan Sabihanın da , -
gözleri tamamen dolmuştu. Halkevİ 
Tren geldi. Her şey karıştı. K f ) 
Bayan Sabiha her kesin büyük, On eranS arı 
kuçük ellerini sıkarak güçlükle 2a Şubat Per,embe 
kompartimanına yaklaşabildi. GUnU Ak,amı 
Vaziyet kendisini çok üzüyordu. Halkevinde muallim bay 

Pençerenin önünde mendil Hakkı Baha Pars tarafıildan 
gözlerinde, kalplerindeki .son- "Tarih büyünce Türk se-
suz sevgi ve saygı içinde ar
kasında bırakbğı sevgili tale
besinin ve sevdiklerinin karşı
sında bir şefkat timsali olarak 
ayakta durabiliyordu. O sırada 
talebeden, son sınıftan şair 

bayan Nedime Turan kendisi 
tarafından çok içten duyularak 
yazılmış bir ayrılık şiiri oku
maya başladı. 

Şiir, cidden nefis ve haki
katen talebenin ve bütün uğur-

ciyesi" mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. O kur
larımızın bu konferansı ka
çırmamalarını tevsiye ederiz. 

lml .. &3 ....... ~~--... 
Ders Tatbikata 

Şehrimiz kız sanat enstitüsü 
talebelerinden bir grup dün 
başlarında muallimleri bulundu
ğu halde adliyeye gelerek ders 
tatbikatı yapmışlar, tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

• 
iZ ____ ..., __ 

Kazalardaki Tef
tişte ö dü 
Vali General Kazım Dfrik 

Ödemiş, Torbalı ve Tire kaza-
ları köylcrind.'.: bazı tefti7te bu
lunduktan sonra dün şehr;mize 
dönmüştür. Vilayet daimi en
cümeni, dün öğledeu evuel vali 
generalm başlcanlığında tapla
narak 10 Marttn toplanacak 
olan vilayet umumi meclisi iç.in 
yeni yıl bütçesi üzerinde mu
zakereye baslıyacaktı. FaLat 
vali öğleden sonra İzmire gel
diğinden encümen; yeni yıl büt
çesi üzerinde tetkikat zapama
mıştır. Yalnız biriken kf\atlar 
üzerinde müzakerede bulunmuş 
bunların muamelelerini netice
lendirmiştir. Pazar günü topla
nacak olan vfüiyet daimi en-
cümeni bütçe üzerinde meşgul 
olacaktır. 

' .......... .. 
ava Gazı 

Hava gazı şirketinin Beledi
yeye devri için şirketle Bele-
diye arasındaki görüşmelerin 
bittiği ve bir mesele hakkında 
şirketin Londradaki merkezin
den malumat istendiğini yaz-
mıştık. Londrad~n beklenmek
te olan cevab hala gelmemiş-
tir. Maamafih bugünlerde ge-

a 
1-Iayvan Sergisinde 
1 'ranıiyeler Verildi 

Ziraat bakanlığınca Berga
mnda açılmış olan ehli hayvan 
serg:si münasebetile Bergama
ya ıriden viliiyd baytar müdürü 
bay Adil ve mıntaka jeotekni 
müft:ttişi bay Mitat şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Bergama ha•rvan sergisine 
geçen yıl Kıbrıstan getirilen 
eşek aygırI"rının mahsullerin
den 11 yavru katırla 5 eşek 
sıpa:>ı getirilmişti. 

Fen heyeti tarafından yapı 

lan tetkikte eş"k sıpalarından 
ikisinin bakımları iyi olmadığı 
görülmüş ve bunların sahiple
rine ikramiye verilmemiştir. 

Diğer yavruların sahiplerine 
ikramiye dağıtılmış, halkın ka
tır yetiştirmeleri hakkında tav-
siyelerde bulunulmuştur. Köy
lülere kabrlarm ehemmiyetleri 
hakkında verilen izahat üze
rine her kes gelecek yıl katır 

yetiştirmek için çalışacağını 

vadetmiştir. 
Yakında Ödemişte de böyle 

bir hayvan sergisi açılacaktır. 

Borsa Bütçesi 
leceği tahmin edilmektedir. Ticaret Odası meclisi, dün 

-Vilayet 
1

ida~;·~yetlnde öğleden sonra bir toplantı ya-
Vilayet idare heyeti dü öğ- parak Borsa idaresinin 935 yılı 

leden sonra vali muavini · bay bütçesini gözden geçirmiş ve 
Sedat Ermin başkanlığında onaylamıştır. Bütçe tasdik için 
toplanmış ve biriken işleri ka- Ökonomi bakanlığına gönderi-
rara bağlamıştır. lecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
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DIETRIC_H 

Tarafından Fransızca sözlü olarak yaradılan 
~ ..... n en büyük AŞK - İHTiRAS FtLMı 

KIZIL ÇA~'EÇ 
BUG UN MATİNELERDEN iTiBAREN 

E l_J lI A 1\1 R A 
İ. MİLLİ KÜTÜPHANE Sinemasında 
DİKKAT: Bu gece saat 9 suvaresinde 

Tenzilatlı 

ifteri 
••• 

Umumi Aşı Tat
bik Olunacaktır 
Arasıra şehrimizde görül

mekte olan difteri hasalığına 
karşı sıhhat ve içtimai mua
venet bakanlığı umumi aşı 

tatbikine karar vermiştir. Altı 
yaşından on iki yaşına kadar 
olan çocuklara aşı bulunduk
ları mektepleriiıde yapıla

caktır. 
İki yaşından altı yaşına ka

dar olan çocuklar için de dört 
istasyon açılmıştır. 1 - Park 
üzerinde sıhhat müdürlüğü 

hükümet doktorluğunda 2 -
Eşrefpaşa belediye mmtaka 
dairesinde 3 - Karantina be
lediye mıntaka dairesinde .4 
- Basmahanede belediye mın
taka dairesinde 

Bu istasyonlorda cumartesi, 
pazar, pazartesi günleri öğle-
den evvel 10 ile 12 arasında 
salı, çarşamba, perşembe gün-
leri öğleden sonra 15 ile 17 
arasında vukubulacak müra-
caatlar üzerine parasız aşı 
yapılacaktır. Çok tehlikeli ve 
öldürücü bir hastalık olan dif
teriden çocuklarımızı korumak 
için atı yaptırmakta istical 
göstermek lazımdır. . ·-·····-· iz mirin 
Ağaçlandır iması 
Belediyece şehrin umumi 

şekilde ağaçlandırılmuı faali
yetine devam edilmektedir. 

Birçok caddelere yeniden 
ağaç fidanları dikilmiştir. Ağaç 
dikme mevsimi bitmek üzere 
olduğundan fidan dikimine 
ehemmiyet verilmektedir. 

Yeni Yıl Beledi
ye Bütçesi 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden sonra belediyede 
Doktor Bay behcet uzun baş
kanlığında toplanmış, belediye
nin yeni yıl bütçesi üzerinde 
müzakerede bulunmuştur. 

Yeni yıl bütçesinde yeni va
ridat bulunması için tetkikat 
yapılmaktadır. 

ae:c.c.mı •• 1. ~·. 

İlkbahar At 
Yarışları 

İlkbahar At yarışları Martın 
son haftasında başlıyacak ve 
bir ay sürecektir. Baytar mü
dürlüğünce koşular için ~imdi
den hazırlıklara başlanmıştır. 
Y arıt ve ıslah encümeninden 
gelecek program beklenmek
tedir. 

• • 1 •• 1 l l La 

Ölçü ve Ayarların 
Damgalanması 
Ölçü va ayarların damga

lanması için tayin edilmiş olan 
müddet Ökonomi bakanlığınca 
üç ay daha uzatılmıştır. Mın
taka ölçü ve ayar baı müfet
tişliğine gelen bir bildirimde 
Mayıs sonuna kadar herkes in 
ölçü aletlerini belediye ölçü v e 
ayar memurluklarına d:ı m ga
lattırmaları bildirilmiştir. Bu 
müddet zarfınd~ damgalanmı
yanlar hakkında kanuni taki-
bat yapılacaktır • Bu defaki 
miiddet temdidi sondur. 

1 Almanya 
>1!2•1•• 

Güçlül<leri 
Kaldıracak 
Türkofıs Berlin Şube~inin 

verdiği malürnata göre Türki· 
yeden itlıalat için müsaade 
çıkarılmasındaki güçlükleri kal· 
dırmak üzere Berlin Türk res· 
mi makamları alakadar Alınan 
daireleri ile görüşmelerde bu· 
lunmuşlardır. 

Müsaadelerin çıkarılmasında 
duyulur derecede bir kolaylık 
da başlamıştır. Gelc-cek hafta· 
dan itibaren bugünkü güçlük· 
lerin kaldırılmış olacağı kuv
vetle ümid olunmaktadır. 
Şunu kaydedelim ki Türki

yeden ithaliit için müsaade 
verilmesi hiçbir zaman büsbü· 
tün durmuş değildir. İki haf
tadanberi görülen güçlük da
ha ziyade bazı h.Jntrol daire· 
terince muayyen mallarımız 

için istenen ödeme müsaade
lerinin biraz geçce çıkarılma· 
sıdır. Sırf bundan dolayıdır ki 
rapor haftası içinde dahi pek 
çok işler yapılamamıştır. Şu 
kadar ki iş yapılamaması Al
manyada az ihtiyaç bulunması 
veya mallarımıza istek olma
ması gibi sebeplerden doğma· 
maktadır. Bilakis kleringdeki 
yavaşlama kaldırılır kaldırılmaz 

Türkiye ile işlerin yeniden 
canlı bir surette büyüyeceği 
kat'i sayılmaktadır. 

M 111 8 1 1 ı 

Bay Vahit 
Bir mütdetten beri İstanbul· 

da bulunan uyuşturucu mad· 
deler inhisar idaresi İzmir şu• 
pesi müdürü Bay Vahit, An
kara vapurile şehimize gel• 
miştir . 

Kok ihtik~;ı Üze· 
rinde Tahkikat 

Vilayetç-! şehrimizde satılan 

kok kömürlerinin pahalı oldu· 
ğu ve fiyatlarda ihtikar yapıl· 
ması muhtemel bulunduğu hak· 
kında ökonomi bakanlığından 

gelen emir üzerine yapılmakta 
olan tetkikat ve tahkikat biti· 
rilmiştir. İzmirdeki kok kömü· 
rü tacirleri ihtikar mevcut ol
madığını ve fazla masraflarına 
göre pekaz kazanç temin et· 
tiklerin~ iddia etmişler ve mas
raflarını gösteren bir listeyi 
vilayete vermişlerdi. Bu liste 
üzerinde vilayetçe tetkikat ya· 
pı!mış. tetkikat neticesi öko• 
nomi bakanlığına bildirilmiştir. 

Ökonomi bakanlığından ge· 
lecek cevap üzerine kok kö· 
mürü meselesi üzerinde tekrar 
tetkikat yapılması muhtemeldir. 

T avuk-f;i;h 
İstasyonları 

Vilayet köylerinde tavuk 
cinslerinin islahı için tavuk ir 
tasyoularının çogaltılması ka
rarlaıtınlmıştır. Son yapılan 

tetkiklerde köylülerden pek 
çoğunun cins tavuklar tedarik 
ettikleri ve bunları arttırmai• 

çalııtıkları görülmüştür. 
Vilayet köy büro:~ ehli hay· 

van bakımı hakkında iki for• 
madan ibaret bir broşür baı· 

tıracak ve bunu köylere göır 
derecektir. Bu eserin sonunda 
devecilik ve tavşancılık hak· 
kında da köylüyü alakad•1 

eden malumat bulunacaktır. 



•i saıure a 

TELGRAF HABERLE 
Saylavlaı· ........ - as 

Tarihi cfrika 
No. "a,, 

~D~~~~~~~~~Krax~:~mm::~ı 
eH e ro Yalnız R , s Ricalini 

Ankaraya Gittiler I 
İstanbul 27 (Hususi) - Dol

mabahçe sarayında çalışmakta • 
olan dil heyeti ile şehrimizde-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cıııaııı••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

afıa Bakanlığınca Alınan ~ararın 
a. eti ıi G ·· s e di .. Karşılaşan Tezler Değil Sefirleri Bile Dövüyoadu 

Sar d - ·-· • d ay a marangoz atelysie indirdiği bir yumrukla yere 
L~r. 1

• Kilçük Çar usta bir ma- sermişti. Narvanın zaptında 
lllnı t' 
llrd • ın. nezareti altında çalı- Kont Hornu beyhude yere kan 
~ 1• Kırn düşünebilirdi ki Pet- dökülmesine sebebiyetvermek-

oya ın le suçlıyarak tokatlamıştı. Uy-
arangozluk öğreten bu durma bir ihbar üzerine hu-"'daın .. . 

. gunün birinde lmparato- susi mimaranı dövmüştü. Sonra 
~ç~ ~ıına'nın en kudretli mü- bu ihbarın doğru olmadığı 
.-.\'ırı olacak.. meydana çıkınca gammaz muh-

Ç biri dıvardan dıvara çarpmış 
lıü ~rın atelyesinde teveccü- ısa gibi çarmıha germek is-

nu kazanmış genç bir işçi temişti. 
~•rdı. Hükümdar göründü mü Petro teftişlerinden biri es-
aşındal{j t k · 1 k · · nasında köprülerden birini fena a yeyı a ma ıçın 

)anına koşard G··ı .. 1•. halde bulduğundan kızarak 
L. ı. u er yuz u k d 1 f b l oır ge r b en i mu ıa aza ö üğüne ku-
• nç 1 u... Yine bir gün d d 1tnparat 1 man a e en generali dövmü~tü. 
. or ça ışmak için atelye- Pctro şahısların vaziyetlerini, 
•ınc gel . . 
çıkarın ~ıştı. Genç işçi takyeyi işgal ettikleri mevkii hiç dü-
isti l aga koştu. O kad.ır fazla şünmiyerek onları halk ara-
'f>ctca etti ki takeyle birlikte sında tokatlamaktan çekinmez-

k tonun bir tutnm saçını da di. Bir gün kendi aleyhinde 
Opa d . 

deki r ı. imparator kızdı. Elin- suikastlar tertib ettiklerinden 
'k nıaranv.oz bıçağı ile işçiyi şüphe ettiği Strcliçler arasına 
ıo;Ot\t~ladı. Zavallı edam uçtu girerek her birinin yüzlerine 
<>• ı p t kırbaç sallamış ve onları da-
aratt.ı.· e ro onu taraf taraf 

ğıtmak için koşan Hassa alayı 
-l<af zabitlerini bile bu dayak yeme 

tutt a">ını koparacağım diye f' d (I) l 
urrnuş b .. t•· şere ın en . ma ırum etme-

dırrn u un sarayı ayaklan- mişti. Geniş imparatorluğun 
gör" ıştır. Fakat işçi bir daha bütün idare makinasını l<endi 

uıııned· H t k 
affet . ~. .1

• a ta çar endisini elile çevirmekten hoşlanırdı, 
p .. t tı~_ını ilan ettiği halde Ayan azaları her sabah saat .. to ol" . 
irada uncıye kadar Petro- sekizden itibaren toplanmak 
~ ayak basmadı. emrini almışlardı. Bir sabah 

T edenlyet Vasıtaları ansızın ayan meclisine gitti. 
bacıekprneleri, yumrukları ve kır- Baktı ki kimsecikler yok. .. 

, etr Petro zır deliler gibi köpür-
alatı ı·d· onun üç medeniyet 

ı K b 1 k dü. Küfürler, hakaretler yağ-
•iıliktc · a a 1 ta, merhamet· dırdı. Her tarafta adamlar sal-
lard ' vahşette eşsiz sayılan- dırılarak ayan azaları vakit 

an bi. 'd' O harb ~ı 1 ı. zaman yan kaybetmeden meclise çağrıl-
:hulu=~ ~bır milletin başında dılar. Hepsi bu çağrılıştaki acı 
harck uıuna göre, başka türlü sertliği anlamışlardı. İmparator 
•in· et edemezdi diye kendi- azaları ayanın kapısında bek·· 
llluı ttnüdafaaya yeltenenler ol· liyordu. Fil dişi başiı dnbinası 

Ş u F k (lozu) elinde idi. Altı kadem 
b\ln b;r ~ at onlar bile Petro- ve üç parmak boyunda olan 
dah tımarhane kaçkınından bu dev cüsseli adam, Rus-
•ıkı' şuursuzca hareketlerini yanın sayın ayanlarını, ihti-
Yak?aınarnışlardır. Kendisine yar diplomatlannı omuzlarına, 
b k aşanlar yüzüne dikkatle kafalarına, kıçlarına indirdiği 
ı,:d~cak. olsalar yumruğu yer- bu lozla birer birer içeri 
h"rbı. Elı çok ağırdı. Pultava sokuyordu. Manzara çok kor-

"' ınd kunçtu Petroııun maiyeti tırtır 
~ d e on ikinci Şarlı zem- titriyor, kimse başını bile kal-

' en b" "k k labitı . uyu er anı harbiye kırmaya cecaret edemiyordu. 
ennden birini kafasına - S'oııtı Vcır -

ki saylavlar Aııkaraya hareket 
etmişlerdir. Saylavlar için ayrı 
bir tren kaldırılmıştır. 

Feminizm 
Kongresi Toplanıyor 

İstanbul, 27 (Hususi) ·- Ni
san ayı içinde şehrimizde top
lanacak olan Feminizm kongre
si münasebetile Türk kadınının 
soysal faaliyetini gösteren bir 
sergi kurulacaktır. Sergide ka
dınlarımızın memleket müda
faası, sanayi hayatı canlı bir 
surette gösterilecektir. 

onya a 
Grip Salgını Var 

Konya, 26 (A.A) - Şehirde 
grip salgın bir haldedir. Sıhhi 

komisyon kararile meJdeplerle, 
ka'we gazinolar, hamam, sina

ma gibi mahaller bir hafta 
müddetle kapablmışhr. 

uğ ada 
uhtar Seç.mi 

Muğla, 26 (A.A) - Vilaye
tin her yerinde muhtar intihabı 
yapılmaktadır. İntihabat hara-

retli fakat sükunet ve düzen
likle yapılıyor. 2500 nüfuslu 

büyük bir köy olan Piside in
tihap çok alakalı olmuş kadın 
erkek bütün seçmenler seçime 
~etmişler ve reylerini kullan
mışlardır. 

ltalyada 
Ulusal Balilla 

2,281,000 den 3,482,000 e 
Çıkmışhr 

ROMA, 27 (A.A) - 35 ya
tından 14 yaşına kadar İtalyan 
çocuklarını bir araya toplıyan 
ulusal Balilla kurumu üyeleri 
28-2-934 den 27-2-935 e kadar 
2,281,000 den 3,482,000 e çık-

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGÜN Telefon 3151 

--~--......................... ıİİİİİİİ ... . Büyük teveccüh ve ragbetlerine mazhar olduğu İzmir halkına şükran borcunu ödemek 

1\levsiınin iki hüyiik ve miistesna filmi 
İle tanzim ettiği muhteşem programını takdim edecektir 

için 

1 ID FEDORA Fransızca Sözlü 

Sa ~A~iE BELL tarafından temsil edilen ve aylardanbcri sabırsızlıkla beklenen 
r ao nun şaheserinden muktebes hakiki bir sanat abidesi 

c~ - .._J\ ~ATTA. BiR DEFA A~~:ınc• 
A ;~ V F~OHLIGH ıle C~MİLLA H<?RN_ un beraber oynadıkları _iki ~aatlık k~hkaha filmi 

nıülakat C.A: ~ - FOX dun.ya havadıslerı. En son spor haberlerı, sıyasi hadısat, Londra 
S ı, ıçtımaı haberler vesaıre. 4 - NoEL BABA renkli Mikimavz 

sındean[stF: Çarşamba 15, perşembe 13, cuma 11, cumartesi 15 de başlar. Son 21 15 sean-
p a EDORA ] gösteriJir. ' 
Haza~: pazartesi, salı günleri 15 de başlar. Son 21,15 seansında [ Hayatta :Bir Defa) gösterilir 

Hus~r~5n0sokn 21,15 seansı " UCUZ HALK SEANSI., dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 35 
sı uruştur. 

----------------------------~--------------------------------Ankara 27 (A.A) - Istan
buJ tranıvay şirketi tarafından 
bayındırlık bakanlığı aleyhinde 
ikame edilen ve şurayı devlet 
deavi dairesi heyeti umumiyc
sinde hakkındaki karar bugün 
verilmiş olan davada iki tara
fın ileri sürmüş oldukları tez 
şu idi, şirketin tezi : 
Bayındırlık bakanlıgı ile tram

vay şirketi arasında aktedilen 
21 ve 24 Temmuz 1926 gün
lemeçli iki mukavelename ile 
kararlaştırılan vecibelerden ye
ni hatlar inşasına müteallik o
lan kısmı şirket tarafından ifa 
edilmediğinden balrnnlıkça bu 
mukavelenin feshedildiğini ve 
mukavelelere tevfik::.n yük
f;eltimiş tarife mucibince 
tramvay ücreti olarak halktan 
fazla alın3n iki milyon küsur 
liranın iadesi hakkmda 30 Tem
muz 934 giinlemecinde ittihaz 
ediJip 1 Ağustos 934 günleme
cinde kendilerine tebliğ olunan 
karar ve salahiyet, şekil ve 
esas noktalarından kanuna mu-
halif olduğu cihetle iptalini is
tedikleri usul itibariyle evvela 
şurayı devlet kanunun idari 
davalara ait hükümlerine göre 
bakanlığın bu mukayeleyi kend\ 
kendine feshe salahiyeti bulun
madığı ve mahkemeye müra
caatla hakime feshettirmek te
şebbüsünde bulunması lazım 
geJeceği ve tramvay şirketi 
kazancı için teşekkül etmiş bir 
ticaret şirketi olmasiyle hak
kında ticaret kanunu hükümleri 
dairesinde muamele yapılması 
muktezi olduğu velev dava olu
nan müdafaalara makbul sayıla
rak borçlar kanunu hükümlerine 
gidilse bile evvelemirde şirkete 
ihtaratta bulunulması ve mühlet 
verilmesi lazım geldiği halbuki 
ihtar yapılmadığı ve mühlet de 
verilmediği cihetle şirketin mü
temerrit bir borçlu vaziyetinde 
sayılamıyacağı esasen 1911 mu
kavelesinin meri bulunan onun-
cu maddesi mucibince feshin 
kabul edilmemiş olduğu, şir-
ketin 1926 mukavelelerile yap
masını taahhüt ettiği yolların 
yapılmaması evelemirde İstan
bul belediyesince güzergahla-

rın istimlak ve tesviyesi işle
rinin yapılmasına bağlı olu'p 
bu şart yerine getirilmediğin
den bakanlığın iddia ettiği gi
bi şirket zimmetinde muacce
liyet kesbetmiş bir borç tasav-
vur edilemiyeceği, akitler ara
sında musavat bulunması hu
kuk esaslarından olup bakan
lığın resen aldığı fesih kararı 
bu esası da ihlal eylediği, fe
sih kararile dokuz yüz yirmi 
üç mukavelesi hükümleri av
det edince tarife tezyidinden 
dolayı fazla alınan paraların 
bir kısmı, 926 mukaveleleriyle 
taahhüd edilip ve yerine geti
rilen vecibelerle karşılaşmış 
olduğundan bunun heyeti umu
miyesının mütalebesi haksız 

bulunduğu, feshi istenen 1926 
mukaveleleri münhasıran yeni 
hat insasına matuf olmayıp 

mukavelelerde bundan başka 

maksatlarında mevcut bulun
duğu şirk~tçe yapılması taah
hüt edilen hatlar için beledi· 
yece istimlak yapılmış olan 
Fatih - Edirnekapı hattını şir

ketin de hemen inşa eylediği 
926 mukaveleleri mucibince 
hükümetçe seı·mayesi İsviçre 
frangı olarak kabul edilmiş 

olan şirketin hissedarlarının bu 
mukavelenin feshi yüzünden 
muktesep haklannın ihlal edil
mesine imkan olmadığı bu 
sebeple bakanlıkça yapılan fe
sih muamelesinin ne usul ve 
ne d"' esas itibarile kanunlara 
mutabakatı bulunmadığından ip
tali diJeğinden ibarettir. 

3ay,ndırh 

a anlığın n T z8 
Usul itibariyle yapılan mu

kavelenin bir amme hizmeti 
mukavelesi olması itibariyle bu
na ademi riayetle vecibelerini 
ifa etmemek yüzünden bakan
lığın bu mukaveleyi feshetmek
teki selahiyeti muhakkak ve 
dünyanın her tarafında devlet 
ıçın bu selahiyetin kabul edil
miş olduğu, bakanlığın teşki-

lat kanununda bu harekete 
müsait bulunduğu, şirket veci
belerini yerine getirmemiş ol
duğundan borçlar kanunu kar
şısında kusurlu sayılacağı, 1926 
mukaveleleri ötedenberi her 
mukavelede zikredilmesine rağ· 
men yapılmamış olan hatların 
inşalarını istihdaf edip şirke
tin dava kağıtlarının da bu hu
susu gösterdiği, ticaret kanunu 
hükümlerine gitmeye mahal 
olmayıp imtiyazli bir amme hiz
meti gören şirketin tacir vazi-
yetinde sayılamıyacaiı buna 
dair ticaret kanununda bir hü-
kümde bulunmadığı amme hiz
metine müteallik idari muka-
velelerde hükumetle diier akit 
arasında müsavat oJunamıya-

cağı borçlar kanunu hükümle
rine göre, bakanlıim şirkete 

ihtar yapmış ve mühlette ver-

miş olduiuna 934 yılında ay
larca süren müzakerelerin de
lili sayılacağı, şirketi bidayeti 
teıekkülüııdenberi kendine az 
menfaatlar temin edecek hat
ları yapmamakta daimi bir te-
merrüdü bulunduğu, şartların-
dan velev birisinde dahi 
olsa riayet edilmiyen amme 
hizmetine müteallik idari 
mukavelenin kendi kendine 
mefsuh olacağı hukuku amme 
icablarında mücbir sebepler 
bile kabul edilemiyeceği bu se
beplerle bakanlıkça alınan fesih 
kararında bir kanunsuzluk ol-
dığından reddi lazım geldiği 
yolundadır. 

Müddeiumuminin 
l\.'I Utaleası 

Hadiseyi beyan ile tarafların 
iddia ve müdafaalarını telhis 
ettikten sonra bakanlığın bir 
amme hizmeti ifa ettirmek 
maksadile davacı şirketle ak
dettiği mukaveleyi iki fert ara
sında münakit hukuku hususiye 
mulrnveleleri mahiyetinde telak~ 
kiye hulrnkan imkan olmadıih 

esasen yazılı kanunda bu gibi 
amme işlerine müteallik imti
yaz mukavelelerini adi muka-
velelerden farklı görmüş ve 
bunlara mütedair ihtilafların 
hallini şura heyetine vermiş 
bulunudğu, meseleyi ferdi ve 
amme hukukları cephelerinden 
tetkik ettiğimizde böyle bir 
amme hizmetini üzerine alan 
şirketin hüsnü niyetle yapacağı 
şey her ne hes<Ôına olursa 
olsun işbu teahhüdünü yerine 
getirmeye çalışmak olup, hal
buki tarihçesi tetkik edilen 
davacı şirketin ise 21 Tem
muz 926 mukavelesini değil daha 
evelkilerini de yerine ge!irmedi
ği anlaşılmış bulunduğu, üzerine 
aldığı işleri yapmadığı ve yap
mıyacağı meydanda olan şirke
tin akdettiği 1926 mukaveleleri 
amme hukukunu siyaneten ba
kanlıkça bozulduğu, amme 
hukukunu siya e e borçlu olan 
bakanlığın bu mukaveleleri 
bozmak için hiç bir mercie 
müracaatına lüzum olmadığı 
gibi seliimeti ammeyi muhafaza 
için alınan tedb:rler merasime 
muhtaç olmayıp h ··ı .. ümetiıı bu 
hm.usta muht~riyetinin kabulü 
zartJri bulunduğu, bu esaslar 
karşısmda hadıse için ticaret 
kanunu hükümleri mevzuubahs 
olmıyacağı, belediyeler birer 
hükmü şahıs olduklarına göre, 
bakanlığın bunlnrm işine mü
dahale ve kendiJerine göre 
bnkanlığın bunların işine mü
dahale ve kendilerine emir 
vermesi de kabul oluna-
miyacağı, belediyelere bazı 

güna imtiyazlar verilmek husu
sunu derp.ş eden idarei umu-
miyei vilayet kanununun 78nci 
maddesinin ve diğer mevzuatın 
dahi hadise ile bir alakası ol
madığı gibi davacı şirketin ba
yındırlık bakanlığının Istanbul 
belediyesini temsil ettiği iddi· 
asının da gnyri varit bulundu
ğu 1926 mukavelelerinin fes
hinden sonra 923 mukaveleleri 
hüküm )erinin avdet tabii olub 
umumi harbi müteakıb taraf
larca kabul edilmiş olan bu 
mukavele hükumlcrinin tat
bikinde isabetsizlik bulunma
dığı şirketin usuisüz olarak 
halktan aldığı paraların karşı
lığı hatJarı yapmak hizmeti 
olup bu hizmette yapı!rnamış 
bul unn:asına göı e, iıcret farkı
nın geri istern:esirdc de ka
nuna mugayeret görü1mediği 

gibi bakanlıkça lıüsnü niyet 
gösterilerek bu miktar üzerin
den şirketçe gösterilen mas
rafların tenziline muvafakat 
dahi edilmiş olmasına rağmen 
yeni hatlar yapıiımımış olduğu 
~~l.de .~irketin. vaktiyle eld ... et
tıgı musaadeyı ammenin zara-
rına teıı:adi ettirmek hususun
daki endise ve isrnrın hüsnü 
niyete hamledilmesine imkan 
olmadığı, binnetice izahatı va-
kıaya . ve bakanlığın kamını 
deflerme göre davacı şirketin 
hiç bir suretle varit görülmi
yen iddiasının reddi icabede
ceij-i merkezindedir. 
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Beyaz fıstanlı kadın onun 
kalbine hikim olmuş onun ha
tırası, onu Flöransa yoluna 
çekmifti. Primverin hayalinin 
peşinden koşuyordu. Birkaç 
günlük başından geçen işler 
birbiri arkasına kafasında nğul
dıyordu. Primveri papasın 

elinden kurtarması Romanın 

en bllyük kahramanı ile ducllo 
yaparak onu yere sermesi da
ha ilk gecede dünyanm yanıp 
tututtajıı ~üzel Lükresin kol
lan arasında yer almuı ondan 
yüz altuı hediyeye kavatmua 
hele derhal Sezann maiyetinde 
yllzbatı olacağı her baba ye
iitin tal 1ile ele geçireceği ni
metler deiildi serseri bir ya
bancinin Romada bu kadar 
kısa bir zamanda bu kadar 
yüksek bir mevki almasının 
birçok kıakançhklar doğuraca
j'ını kestiriyordu bu da onun 
aynca canını sıkan hadiseler
den biri i<li dünyanın en bah
tiyar adamı olması lizımgelen 
Rasrastanın kalbinde Primverin 
açtığı yara ve sızı dayanılır 

acılardan değildi. Belki bu acı
ların şiddetini arttıran o kızın 
bir çok tehlikeler altında bu
lunması idi. Tiber nehri faciası 
genç fÖvalyenin düşüncelerini 
altüst etmişti. Belki bir defacık 
gördüğü bir kadını unutmak 
güç olmıyacakh. Fakat yaralı 
bir adamin ölüm dakikalannda 
prımverin b&y&k bir tehlike 

altında bulunduğunu söylemesi 
kulağında timşek gibi çınlıyor
du. Primvere rast geldiği yere 
giderse kızı büyük tehlikeden 
kurtaracajım umuyordu. Bu 
düşünce ile atım mahmuzladı, 
dört nalla koşarak Primveri 
gördüğü yere geldi. Hatti da
ha uzaklara gitti. Kızı gözden 
kaybettiği yollann sonlanndaki 
tarlaların içlerine daldı. Bir zey
tinlik ormanının içinde ahndan 
yere indi. Atını yedeğine alarak 
~ezine gezine bir derenin ke
nanna vardı. 

Söğüd ve kavak ağaçlarile 
bezenen derenin kıyısında kır 
çiçeklerinin ortasında tabiatm 
güzelliklerine daldı. Tab'an şa
ir değildi. Fakat tabiat burada 
onun ince hialerini gıcıklamıştı. 
Abnı suladı, otluğa bırakb. 
( Kaptan ) iştiha ile otları yir
ken Şövalye kendisinin de 
acıkhğını anladı. Bir ekmek 
bir parça söğiif bir şişe prab 
çıkardı. Şişeyi dereye salladı. 
Büyük bir iıtiha içinde söğüşü 
yirken kendi kendine de yük
sek sesle konuşuyordu : 

- Oh.. Ne güzel orman, ne 
güzel dere tabiatın bu güzelli
ği karşısında rahib yamağının 

ezberlettiği şiirlerin minalan 
hahrıma geliyor. Yalnız şairin 
canJandırdıjı peri kızı burada 
yok. 

Bu sırada ince bir ses ışi
dildi: 

- Sonu Vaı-......... 
Bir Bomba Patladı .. ·-·-·-Bay Vedad Elinden, Göğsünden Ve 

Yüzünden Yaralandı 
Dün sabah Tepecikte Çam

dibi mevkiinde Mustafa Rqid 
oğlu bay V edad; evinin bah
çesinde bakla çapalarken top
raktan dıpn çıkmıt beyaz bir 
fitil görmüı ve çapuile bunu 
meydana çıkarmağa çalışırken 
birdenbire bir bomba patla
mışbr. 

Bay Vedad elinden, yüzün
den ve göğsünden yaralanmış-

br. Yaralı derhal Memleket 
hastahanesine kaldınlmııbr. 

Yapılan tahikate göre ; patlı

yaa şey bir bombadır ve eski
denberi toprak altmda saklan
mış olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Zabıtaca bombayı saklayanın 
meydana çıkarılması için tah
kikate devam olunmaktadır. 

Bir Cinayeti örten Esrar 
Perdesi Kaldırıl&madı 

Et Kaçakç1ları Arasında Tahkikat 
icra Edilmektedjr 

On gün cvv 1 Şehitlerde de
.ıiz kenarında cesedi bulunmuş 
olan belediye et takip memuru 
bay AH Rizanın ölümünü ör
t en esrar perdesi el'an kaldı
rılamamıştır. 

Memleket hastanesinde Adli 
Joktoru tarafından yapılan 
otopside bay Ali Rizanın üze
rinde yara ve bereler görülmüş, 
kaburga kemiklerinin de kırıl
mış olduğu tesbit edilmişti. 

Midesinde gayet az su bu
lunmuş olmasından Ve bay Ali 
R"zanın öldükten veya bayıltıl
dıktan sonra denize atılmış ol-
duğu hukmü verilmiıti. Çilnkü 
sağ bir adam suya düşerse 
çok su yutarak boplur. 

Nüddeiumumilik; bir cinayete 
kurban gittiği tahınia edilen 

bu ihtiyar memurun kimler 
tarafından öldürüldüğü hakkın
da tahkikat yapılmasını muvafık 
görmüştü. Yapılan tahkikatta 
Bay Ali Rizanın kimin tarafın-
öldürüldüğü tesbite yarayacak 
hiçbir delil elde edilememiş
tir. Bunun üzerine tahkikat 
evrakı zabitadan Adliy!ye ve
rilmiştr. 

Dün haber aldığımıza göre 
müddeiumumilik tahkikat ev-
rakını tekrar zabitaya gönder
miş ve et kaçakçılığı yapanlar 
arasında tahkikata devam edil
mesi bildinlmiıtir. 

Et takib memuru olan bu 
zavallı ihtiyarın; kaçakçılık 
meselesinden öldürülmüı ölma
sından şüphe edilmektedir. Za-
bıtaca bu noktadan tekrar tah
kikata baılanacaktar. 

Italya - Habeş Davası 
1911 den önceki Doğumlulardan 
Hiçbir Sınıf Siliha Çağınlmıyacak 

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

M.!7.~!~~ .... ~.~~.~~~-~~~.!~! .. Y..~e.~r. ... s:~~P.~.f.!~:.: 
Roma, 27 {A.A) - Havas bulunduğu hakkındaki teminat ı 

Ajansından: büyük bir inşirahı macib ol-
Resmi bir tebliğe göre 1911 muştur. Yan resmi muhafil ltal-

den önceki doğumlulardan hiç yanın Bemner geçidi civarında 
bir sınıf silah altına çağnlmı- tahşidat yapmakta olduğu hak-
yacaktır. Seferberlik ilan edi- kındaki rivayetleri tekzip et-
leceğine, asker toplamakta ol- mekle beraber ltalyanın hududa 
duguna ve ıimali Afrikaya yakın merkezlerde garnizonlar 
sevkiyat yapıldığına dair dönen bulundurmak hakkına malik ol-
rivayetler üzerine endişeye dü- duğunu da ilave ediyor. 
ıen efkan umumiyeyi bu tebliğ Dün neşredilen resmi tebliğde 
tatmin etmiştir. halihazırda Avrupada bir lhtillf 
Diğer taraftan yüce müda vukuu melhuz bulunmadığı ifa-

faa komitesinin tebliğinde, İtal- de ediliyorsa da bu tebliğ şim-
yanın bir harp vukuunda ken- diki nizamı bozmak niyetinde 

mahiyetindedir. Ve Faşist hü
hiimetinin icabında mildahaleye 
azmetmiş bulunduğunu açıkça 

göstermektedir. 
Favinana Fırkası Napolide 

talışit edilecektir. Burada ber 
gün birçok göntUlli kaydolun
maktadır. 

Moskova' 
Yeraltı 
Demiryolları 
Moskova, 27 (A.A) -

lizım gelen bir takım ame 
dolayısiyle ifletilmes i geci 
olan yeraltı demıryolu M 
işlemege başlıyacakhr. H 
ıurette küşad resmi ko 
lzası marifatiyle ifa edil 

Alman yada 
Petrol ,r 

Bertin 26 (A.A) - Prüt 
~eçen İlkkinun ayında is · 
edilmif olan 31381 ton pe 
mukabil 1935 yılı Sonk 
zarfında 40,07 4 ton pettol 
tihaal edilmif tir. Bu işlerde 
lanılan amele miktarı evY 

2,289 iken şimdi 2,644 o 
di kendine yetecek vaziyette olanlara karşı ciddi bir ihtar ........ 

Haber alındığına göre Avus
turalya postasını yapan Leo
norda De Vinci vapuru Vinti
milla Vapurile Mesina limanın
da hafifçe çarpışbğından ve 
havanın da fenahğından dolayı 
haretu~t edememiıtir. tur. . ....... 

Con Saymen Bay Edenle! Sorbonda Türkiye 
Moskovaya Gidecektiı: Hakkında Koıiferansl 
lngiliz Nazırların Moskova Dönüşünde 
V arşovaya Uğramaları Da Muhtemeldir 

Londra, 26 (A.A) - Resmen 
dahili vaziyetle işsiJfik mesele
sinin müzakeresine tahsis edi
len dünkü kebine toplanbsmda 
Sir Con saymenin Moskovaya 
seyahat ihtimali mütalea edil-
miştir. Sovyetlerin daveti ka
binenin kabul karanndan sonra 
mevzuu bahsedilecektir. Siya
sal mahafil bu baptaki kararın 
çok ~eciktinlmiyecejini zanne-
diyorlar. 

Sir Con Saymen avam ka-
marasındaki ihtiyatlı ifadesine 
rağmen B. Eden ile birlikte 

Berlinden sonra Moskovaya 
ve ihtimaJki Varşovaya da gi
decektir. Berlinde elde edile
cek neticelerin ehemmiyetine 
göre, lngiliz nazırlannın Ber
linden Londraya d6nmeleri ve 
oradan tekrar ateki memleket
lere ~itmeleri ihtimali de var-
dır. Umumi mahiyette karşılıklı 
bir müzaheret andlaşması ol
masa bile şarki Avrupa devlet
leri arasında mevcut ve emni-
yet icabahna uygun diplomatik 
uhudun teyit ve takYiyesi der
piş olunmaktadır. 

Avusturya Nazırları 
Londradan Ayrılırken Mühim Em

niyet T etbirleri Alınmıştır 
Londra, 27 (A.A) - Avus- 1 maruz kalacaiı ihsas edilmek-

turya başvekili Şuşnig Lon~ra- tedir. 
dan müfarekatından evvel ltal- Ne Dlyorlar? 
yan sefiri Grandi ile uzun birmü- Londra: 27 (A.A) _ Avus-
lakatta bulunmuştur. Avustur- turye hariciye nazırı B. Berger 
ya nazırlarının hareketi esna- Valdeneg Matin muhabirine şu 
sında her hangi bir hadiseye beyanatta bulunmuştur: 
meydan vermemek için mühim Biz buralara ricacı olarak 
emniyet tedbirleri alınmışbr. gelmedik. Orta Avrupamn 

Naziler Bolonyaya çıktıktan siyasal istikrannı bir Tuna 
sonra Balle _ Viyana ekspresi- andlaşması vasıtasiyle temin 
ne binmişlerdir. Selihiyettar etmeyi ve yine orta Av-

rupamn ö k o n o m i k kal-
mahfellerce Tuna misakına Ha- kınmasını görüştük. Biz yalnız 
bisburg hanedanının tahta av- ökonomik istipdadın deiil,siyasi 
detini meneden bir madde ili- istipdadında düşmanlarıyız. Lon 
vesinin Avusturyada Viyana dra hükümctine vaziyetimizi 
hükümctinln kati muhalefetine daha iyi ifham esmiş olduk. -···· • 

lsveçli Zabitler 
izin Verilmeden Habeşte Hiç Bir 
Vazife Almamalan için Emir Verildi 

Stokholm 27 (A.A) - Ha- keyfiyet İsveçli zabitlerin Ha-
beşistanda bulunan lsveç heye- beşistan ile ltalyan müstemle
tine mensup zabitlere bükü
metleri tarafından izin veril
meden gayri hiç bir vazife al
mamak emri verilmiftir. Bu 

keleri arasındaki bitaraf mm
takanın tayin amelyesine itti
rik etmekte olduklanna dair 
yabancı gazetelerde çıkan ha
berlere kar11lak malaiyetiadeclir. 

Parla 26 ( A.A ) - Anado
lu Ajansmın hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Paris üniversitesinde yeni ib
du edilen Türk tetkik merke-
zinin hazırladığı konferanslar 
Sorbonda verilmiye başlanmlf· 
br. Konferansların açılma cel
sesi Paris büyük elçimiz bay 
Suadın Atatürk ile Ttirk in
kılabını ve Tnrk:iyede külttır 

salıuında verilen neticeleri an
latan bir nutku ile yapılımfhr. 

Bay Suad nutkunu bitirirken 
Türkiye ile Fransa araıında 
mevcut olan ananevi doıtluiu 
tebarüz ettinnittir. 

Oniverıite rektörü B. Char
letere B. Suada cevap veren 
nutkunda, uhual kalkınmamızı, 
ökonomi ve kültür abasında 
yapbğımız hamleleri izah etmit 

20 Vilayette 
Grip Salgını .. 

- Başttra/ı biıincı salıiıede -
han, Siirt ve Tekirdağı vila
yetlerinde saliın halindedir. 

Buna mukabil Eliziz, Erzin
can, Erzurum, Gümüşhane, ıçel 
Muş, Trabzon ve Urfa vili
yetlerinde grib vakaları görül-
memiş olup diğer vilayetlerde 
tek tük vakalar halindedir. 

Hastalık Amasya, Diyuıbe-
kir, İzmir ve İstanbulda hasta 
sayısına nisbetle az olmak 
üzere akciğer ve kulak ihti
litlan yapmaktadır. Başka yer
lerden dikkata şayan bir haber 
verilmemiştir. Şimdiye kadar 
valilere verilen talimata tevfi
kan yalnız Aydın, Diyarıbekir 
Gireson, Manisa, Samsun ve 
Adanada hastalığın haber ve
rilmesi mecburi kılınmıştır. 

Bugün 

AYSEL 
Batakll Damın Kızı 

Senenin Biricik Türkçe Filmi 

Karşıyakada EGE Sined
masın a 

1 - 5 

tarihi Türk - Fransız dos 
pnun ihyası lüzumundan 
raretli bir lisanla bahse 
mittir. 

Bay Cahrletere lstanb 
ve Pariste açılan enstitül 
Türk - Fransız milletleri 
ıındaki dostluiu kültür b 
larile pekiştiren yeni bir de 
açtığını söylemiş geçen 
ıatanbulda yaptıiı seyaha 
~ördüiü iyi kabulü şükr 
kayde i miştir. 

Her iki nutuk ta konfer 
salonunu dolduran binlerce 
leyici tarafından şiddetli 
kışlarla karsılanmıttır. 

Bundan soma dilci Bay D 
Türk dili hakkında bir k 
ferans vermiş, bay Gabrie 
Y ellikde tertib edilen kon 
ransların proğramım izah 
mittir. 

Habshrugların 
Saltanatı .. 

- Başta1a11 Biı lnc siahılt'de 

Diğer taraftan, ayni gaze 
A vu11turya kraliyetçilerinin 
lışmaları hakkında "Munluı 
Nahrihten,, gazetesi tarafıncİ 
verilen duyumları ileri sürere 
Avusturya devlet adaml 
nm Habisburkların 

nm iadesi lüzumuna Av 
payı kandırmak için 
rqmaktan geri kalmadıklan 
halbuki bu uğraşmaların A 

rupa banşını tehlikeye koyd 
junu yazıyor. En sonund 
diyor ki; fakat bütün bu 
balamalar sonsuz kalacakbr. 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Almao 

konsoloshanesi arkasınd• 
426 eski 166 yeni numarab 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin 'kinci Kor
donda (189) numaralı Bay it 
mail Hakkının hanesine 1116"' 
racaatian. 1-10 
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.S~ZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALiÇESİ 

--

Yeni Alm"" 

1 Meı:~!~lide N 

Bir Yol Yüzün- ~ 
den Çıkan Kavga 

1 Mersinlide bayan Zekiyenin 

-27- YAZAN: PAUL REBOULT 

1 

bahçesi içi~deki yolda~.h~yvan 
geçirip geçırmemek yuziln~en 
aralannda çıkan kavga netice
sinde bayan Zekiyenin evine 
gece hücüm eden ve kendisini 
döven ve yarahyan on üç suç
lu ile bunJan suça azım ve teş
vik ettirmekle suçlu bay Abdür
rahmanın duruşmalarına dün 
Asliyecezada devam edilmiştir. 
Suçlulardan Ethem ve Hüseyin 
gelmemişti. 

Seferde 
Antuvanm yapmağa karar 

•erd·· · d ıiı sefer o yılın ilk yazın-
~ haşladı. Donanmanın yola 

~ışı b?~n İskenderyeyi alt 
. etmqtı. Atların kişnemele

n, arabaların tekerlek gürültü-
ıii, ordunun arkasm~n giden 
~Yısıı köleler, develer, katır-

r kadınları, çocukları, hatta 

~~naf ile rahipler ve ihtiyarlan 
.. e merak ve heyecana düşü

l'üyordu. 

Faltat en çok beğenilen kuv
•et, Roma alayları idi. Bunla
rı~ as1'erleri geniş omuzlu, ha
~ alınlı, kollan adaleli insan-

ı. Bunlar, omuz omuza dü
lellle .. ü l dukt yur ~or ar, yenilmez ol-
. arına ınandıklarını göste
nyorlardı. 

he kleopatra Antuvanla bera
lı rdi: Onun da yanında silih-

maıyct efradı vardı. 
kan kocanın savaş gezintisi 

~ıun oldu. Nil nehri deltasının 
er kolunu geçmek için bir kaç rn lizım geldi. Sonra, deniz. 

1• oyunca komlara daldılar. Fi
ııtini ge til k ç er. 

0 
leopatra Antuvanın yanında, 

~un gibi asker elbisesi giyin
.\ k '>l_arak seyahat ediyordu. 
.,: en teftiı için abnı onunla 
d raber süriiyor, asker tarafın
ı. aıı bir kumandan gibi selim-

nmaktan hoşlanıyordu. 
hl ~Cf·~ Ye maceraperestliği 
~ bır seferin küçük sıkmb-
•et Y ~•Jaamak için ona kuv
fia d ~J~u. Yemek pek ne
,, etildi. Geceler kısa geçi-
,,or. uzan iirii...ı:..ı -·· du. Y ,...,.eryapwyor-
0 Açık havada bu yapyıı 
d nuıı hoıuna gidiyordu. Belki 
~ reııçlijinin habralannı ana-

B zevk duyuyordu. 
dan llDanJa berabar, Antakya
~et rünlük yola geldikleri 
d kraliçe durdu. Bu ka
lı~ UZağa Antuvana yoldaş-

etmekle ona bağlılığını 
16atennişti. Bu yeterdi. 
d
6 
Atıtuvan da kansının geri 
lllnesinden belki pek müte

-. olmadı. Kleopatranın Mı
:. or~usu ilzerinde 6yle lis-

bır nufuzu vardı ki Antu
~ buna bir az kıskanıyordu. 
,....unda, blitün bu ordulann 
~k kumandanı olarak ka1-
-ıraıa görmek onuu hon•na 
Iİdi y-

10rdu. 
Y•hudll•rln Kralı 

taki kseopatra, Oront vadisini 
-il, P ederek, Şam, Galile g6-
..a._ ~ kayııı yoluyla Je
• ._. ya (Kudue) d&ıd6. İşte 

~dır ki kral Herocl onu 
"•rııJadı. 

.te!!erocl, gilzel kokular taşıyan 
_, • lc&feli uzun sakalile, gü-

hir erkdm. Mavimtrak ka
~ saçların dalgaJanaa kanpn 

eler ~ çerçeye yapı
JGldu. Una ve bınz yayık 
cza.n vardı iri bebeklerinin 

Jlfl tehvetli ekf11J111an art
~rtyord11. Selli _., Ye aheek-

dardı. Elleri kadın eli gibi ince 
ve narindi. 

Yahudilerin kralı Kleopatrayı 
hurma ve zeytin ağaçlan ara
sında gezdirdi ve zenginlikle
rini ona gösterdi. 

Kleopatra onunla lbranice 
konuşmaktan hoşlanıyordu. He
rod ile Kleopatra arasındaki 
görüşmeler gün geçtikçe sık
laşıyor ve uzıyordu. Bir erke
ğin bir kadını kendine çekmek 
için bu derece sanat ve meha
ret gösterdiği pekaz görülmüş 
bir şeydi. 

Herod'un Kleopatraya em
niyet vermek için bu kadar 
zahmete girmesinin bi;- sebebi 
vardı: Kraliçeyi öldürmek ni
yttinde idi. 

Bu kolay mı kolaydı!. Öte
de beride haydut çeteleri dola
şıyordu. Kadının kaçınlması ve 
öldürülmesi oDlardan birinin sır
tına yüklenecekti. Şu Kleopatra 

yok mu, şarkın bütün küçük 
krallıklarını tehdit ediyordu. 
Onun ihtirası yalnız Ermenis
tan, Mezopotamya (Elcezire) 
ve Iran üzerine değil, ayni za
manda Partlann knlhğına ka
dar uzanıyordu. Eğer bu tehdit 
ocağı sönerse, bütün dünya 
için geniş nefes almak imkim 
olacakb! 

Kleopatraya karıı nazik ve 
sevinçli davra.nmakla, Herod 
ileride Antuvanın kızgınlığına 
uğramaktan kendini sakmıyor
du. itte bunun için her gün 
kıralıçeye hediyeler, çiçekler 
gönd~riyor, tatlı tath balub 
duruyordu. Kleopara bu babr
ıinaslığa likayıd kalmıyordu. 
Eğer o sırada birkaç ayhk ge
be olmasaydı, belki de iffeti 
ıendeliyecekti. 

Faka Herod'un miifavirleri 
onu caniyane projelerinden çe
virdiler ve nihayet kandırdılar. 
Ôyle ki, daima nazik görünen 
ince saygılannı, şairane takdir
lerini biç eksiltmeden Herod 
Kleopatraya Mısır hududuna 
kadar arkadaşlık etti. Kıralıçe, 
atlatbiı tehlikenin hiç farkına 
varmaksızın, ondan ayrıldı. 

8HAhlar1n Tatll 
Bngünkn Kabirenin kurula

cağı yerden pek uzak olmıyan 
Helyopoliste, ~ Herodun Kleo
patraya hediye ettiği hurma 
fidanları ekilirken,silihlann talii 
Autuvana güler yüz gösteri
yordu. 

Kraliça, bir yda varmadan 
onun uzak ve efsanevi Hin
distana hikim olacajım, ha
zineler yüklü olarak muzaf
fer eğri geleceğini umıyordu. 

Sonsuz ganimet yüklü arabalar 
önünde ordunun zafer geçit 
reamini temsil ediyor, muzaffer 
kumandanı karşahyacak alkıı
lan duyar gibi oluyordu. Hele, 
pha ilk öpüşten sonra, ken
dini o genit göiiiae sıkılllllf 
duynYktan ne kadar aeYİne
cekti? 

Yaz geçti, sonra kış. Kleo
patra anne oldu. Henüz ayağa 
kalkmıştı ki bir çok elçiler bir
birini teyid eden acıklı haber
ler getirdiler. 

Antuvan o güzel ordusunun 
döklintülerini Suriyedc sürükli
yordu.K.raliçeden imdadına koş
masını ve para göndermesini 
yalvanyordu.Askerleri için yağ
ma etmekten veya dilenmek
ten başka geçinme yolu kal
mamıştı. Disiplin bozulduğun
dan kuvvetler daiılıyordu. T ah 
tın umudu kalmamıştı. 

Bu duyum kraliçenin yüre
ğini burktu. 

Fakat o azimkir bir ruhtu. 
Cesaretsizliğe düşmek nedir 
bilmezdi. Sandıklannı altın ve 
mücevherat ile doldurdu. Do
nanmanın ve Mısırda silihlı ne 
kadar er kalmışsa hepsinin 
toplanmasını emretti. 

Ve yola çıktı. 
itte O! 

Antuvanın sergüzeşti acıklı 
olmuttu. 

Ordusu önce ona yenilmez 
bir kuvvet vermiş gibiydi. 

HalbUki, askeri kuvvetlerin 
görünüşü, ne aklı selimin, ne 
de kardqlağın yapamadığım 
yapmış, biitibı Aayalılan istila
ya karşı birleftİrmişti. Bütün 
bu milletler istilicıyı yenmek 
İçİD bİriefllaiı1erdi. PartJann 
aavarileri, aalcbnnakta ve öl
dürmekte emsali olmıyan, Aman 
ve rahat vermiyerek bir Hirlil ele 
geçmiyen Y unanhlar hergün Ro
maWann askerlerini ualbrken 
Diğer bir kuvvet de Roma or
dusunun bütün ağırlıkJanm ve 
enakını de geçirerek kocaman 
bir ateş içinde yakımftı. 

Ôyle ki sözde KJeopatraya 
dünya bikimiyetiııi verecek 
olan bu adamlar timdi karh 
dağlann keçit:ler içinde çırçıp-
lak kalmıflar,kayahklar üzerinde 
ayaldannı parçahyor, yimek 
için ağaç köklerini çıkanyor, 
bataklıklann suyunu içiyor, tek 
tük avlan birbirinden kapmağa 
uğrqıyor, Bir avuç ot için bo-
ğazlaşıyor, hulisa vahşi hayvan 
haline dönmüş bulunuyordu. 

- Sonu Var --·-Gümrükte 
Kaçak Eşya 

Çitta di Bari vapurile Yuna
nistandan gelen latimati adında 
bir yolcunun &zeri salondan 
geçerken araD1111f ve bir çok 
eu.alar yakalenmıtbr. Bunlar 
giimriildii eıyadan madut oldu
ğu için musadere edilmiftir. 

Alanyadan gelen Necati is
minde birinin yatak ve yurga>ı 
ve yaebldan içinde de iyi cins
ten UDSar poıtlan yakalaDIDlf
br. Sansar derileri muaadere 
edilerek av işleri idaresine tes
lim edilmiftir.Bu mallan gümrük 
ten geçimıete uğraşan bay 
Necatiden para ce.zuı da abn-

_ IDlfbr. 

Dünkü duruşmada vukuf ehli 
tayin edilen zevat tarafından 
verilmiş olan rapor okundu. 
Bunda bayan Zekiyenin bahçe-
sindeki yolun kime ait oldup 
hakkında kat'i bir hükümde 

bulunulmıyor, fakat bay Abdür
rahmana ait olmadığı da tesbit 

ediliyordu. Suçlu, bay Abdür· 

f rahman, yolun kendisine ait 
olduğunu ve tapu senedinde l bu ıekilde bir kayıt bulundu
ğunu, hatta bu yolun aidiyeti 

meselesinden birinci hukuk 
mahkemesinde de bir diva 
görülmekte olduğunu söylemiş-

tir. Mahkemece gelmemit olan 
suçlulann zorla çetirilmelerine 
ve hukuk mahkemesinde yolun 
kime ait olduğu hakkında ce
reyan etmekte olan muhake
me neticesinin sorulmasına ka

karar verilmiş, dul'UflDanın de
vamı başka güne bırakılmıştır. 

Bir İşçinin 
Ayağı Ezildi 

Alsancakta Aydm dem.iryolu 
kwnpanyuuıda boyacı Ali oğlu 
bay Mehmet; boyahanede va
gonlardan büyük kütükleri in· 
dirirken kütüklerden biriaini 
sol ayağı üzerine düf6rmü• ve 
hafif surette yaralanmıştır. Ya
ralı memleket hastanesine kal
dınlmıştır. 

600 Liralık Bir 
Zimmet 

Türkiye milli Ye Feniks si
gorta firketinin İzmir tubesinde 
tahsildar olarak çahştınlan 

Faikoilu bay Salihidclinin si
gorta panlanndan 600 rırayı 
zimmetine geçirdiği m6ddei
umnmiliğe haber verilmiş ve 
bay Salihiddin hakkında tah
kikata baılanmışbr. Sulhceza 
mahkemesine verilen maznun 
.isticvab edilmiş ye hakkmdaki 
tahkikahn gayri mevkuf olarak 
deYamma karar verilmİftir. 

O h ·1c· ı·-· çüncü ao~ a ım •gınce 
tahkikata devam edilecektir. 

iki Suçlu Adliyede 
Şehitlerde sepetçi sokağında 

Ha id oğlu bay Hüseyni öldür
meğe tetebbiiste bulanmakla 
auçlu Mehmed oğlu Hasan 
ile Bucada yukan mahallede 
Osman oğlu bay Rüstemi ta
banca kurşunile yaramakla suç
lu Mehmed oilu Hasan Ç&VUf 

zabıtaca tutulmut ve müdtleı
umumiliğe verilmiştiştir. Suç
lular hakkındaki tahkikata bi
rinci sorgu hikimlipce baş
lanmıtbr. 

........ 
Napolyon 
Mısırdan Dönerken 

Lavalette•ın Anımları -
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Öyle İse Bana Bu Hissikablelvuku-
un Ne Olduğunu Anlatır Mısınız? 
Boııapart gih konuşuyor glh 

derin düşüncelere dalıyordu. 
Böyle diişündliğti sıralarda ağ
zmdan sık sık (Dosyan) (Do
feugal) adlan çıkıyor, bazan 
da yaveri Lavalete çok sakin 
ve tasasız görünerek Plutarkın 
hayabnı okumasını söyliyordu. 

Bonapartm bu hali biç te 
yapmacık olamazdı. Kendine 
çok güveniyor bütün zorluk
lan yeneceiine inanıyor, zeka
sını, neşesini serbest konutma
lannı biç kay'>etmiyordu. Var
lığını ülkülerinden ayıran engin 
denize öyle bir bakışla bakardı 
ki insan bu bakışlann şiddeti 
karşısında ona acımak mı yoksa 
içten içe çarplf&ll bu kuvvete 
ba yran olmak mı isteclijini 
pek kestiremezdi. Hava güzel 
ve açık oldu mu, Konika ada
aımn tqlanna uzanan Yahti Ye 
haşari çocuğu andıran bir geY
tcklikle geminia top lmndağma 
dayanır, amiral Mong ve Bert
hlet karşısına geçerlerdi. 

ikisi de birer bilgiç olan bu 
yoldaşlarla münakaşaya giri
şiirlerdi. 

Amiral Monge ağır söyler fa-
kat sözleri daima açık ve doğ
nı bir fikri gösterir yüzünden 
bile ne kadar ylbek bir va
tan duygusu ve sevF-i oldap 
an1qılıyordu. 

Bertbolet İM tam bir feyle 
.ofta. 5azii ._umi nazariyeler 
iistllade dolafbnnL. 

Ponapart blyle sırf auari 
sözlerden hot'enmechğı için hir 
gün Bertolmin llhOlll keserek: 

- Biliyor musun Bertole bu 
sizin auariyeleriniz bir nefe81e 
kabaran yine bir nefesle 8Ölaen 

bir saban k6püğü gibidir. 
Kimya nazariyeleri eğer harp 

ihtiyaçlarmdu biri olsa bir 
eğlence olabilirdi diyeceğim. 
Bugiin AJimler araJlf)armda 
daha kat'i Ye daha faydah ol
mayı gözetmelidirler. 

Meseli bizim Monj,ma barut 
yapmak içia alurlarda Ye ma
ğaralarda (Azonit potu) ara-

mua sibi-
Bu a6zler &zerine güliiftiller. 

Monj, Bertholet ile birlik ce
vap verdi: 

- Hayır eeueral, faydalan 
toplamadan önce nuariyab bil-
mek, hadiselen ve umumi ka
nunların gidifine uymak ister. 
Yoksa zararlı bir kı~ıldaDlf 
bizi cehaletin kurbam eder. 
Okumadan anlamadan bilıic
lik taslamış oluraz. Bu tehli
kelidir general .. 

Bonapart iae ameli bir biJ
ginc&k taalıyandan çok yalnız 
fikre ve nazariyata bağh ka
lanlardan korkardı. 

O. ahlmak ve yapmak is
terdi. Bunun için asabiyetle 
sordu: 

- Peki, siz birçok meçhul
lerle dolu olan tabiabn gidişini 
bu nazariyelerinizle döndürebi
lir misiniz?. 

Bertholet: 

- Hayır, ilimler bütün ka-

nunlan anlatbklannı iddia et
mi yerek yine bqeriyete en bü
yük hizmetini yaplDlflardır. On
lar.ıa bütün hadiseleri kavnya
bileceklerini dofcru bir göriifle 
isbat etmişlerdir. " 

Meseli insanlan bir sürü hu
rafelere inanmaktan, batıl san
lara düşmekten kurtarm!f)ardır. 
Hayali bir cehennem korkusu
nu yüreklerde büyüten papu
lann bu korkunç ajderinden 
insanları korumak onlan rahip
lerin, boğucu çenberlerindea 
kurtararak sailam bir gerçeji 
göstermek en büyük iyilik de
ğil mi? 

Bonapart karşıhk Yermedi 
bir in düşünceli kaldı. 

Engin denize akpmın braJ. 
tı11 çöküyor. Yıldız.lana sıcak 
beyazbğı ıişelere uıh kıvılcım· 
lar gibi g6kte titrqiyordu. 

Napolyon baflDI kaldırdı, ııöi· 
sünü kabartb, eliıün l.ir kımıl
danışı ile gökyüzünü gösterdi. 
Esabri bir kahramanı andıraa 
gür sesi gecenin derin .Uki
netinde çınladı: 

- Benim hiç.bir şeyle yola 
nu şaşırmıyan mermer bir yü
reğim var. Botonun korkusunu 
zaafıuı hiç anlamam. Buna 
rağmen Bertholet siz bu öl6m 
ve hayat nedir 1 Anlatabilir 
misiniz ? Ba kadar birbirindea 
ayn, •e ba kadar birbiriM. 
yalma, birbirine ad, birbiriac 
ulqmaı olma bu çeaberia m• 
a==elerd- laali oldajuaa .a,ı
liyebilir m-..a ? 1-nlen p
şutan hayaletler, hu eneJde. 
sezit •e göıiifleria yalnız ı.u
ta bir dimağın chmum1en.daa 
ibaret oldujana ma AlllnlllD? 
Öyle ise bana bu (lüuik•blel.r 
nku) dediğimiz duyganan ee
beb ve hikmetini aalat.abilir 
miainiz? Bu Yardır, ben bir 
çoklanna .-hid olclam.. 

itte anbyoram, yine boş ma 
diye..:eksiniz? Peki; General 
ya (Harbe) ne dermıiz, gnait 
gibi sağlana, korka aectir bil
miyen yüreii, harp :ra•echncbı 
askere ea kaTYetli bir sula 
yerine geçen parlak bir seWwi 
olduğu halde nud oluyor ela 
Aubelet ııibi hir asker, ba ka
dar sağlam bir kafa, öliimin
den bir akpm önce ba anla
tıbaz hayaletin girilınifi ile 
ini bir korkaya bpdayor •• 
olduğu yerde donup kalıyor? 

Siz Monj elbet yüzbaşı (Au
belet) i bilirsiniz deiil mı"? 
Onun da ancak böyle bir 
evelden •ezişi olan ölümüne 
ne dersiniı 1 

General Monj inansız bir 
bakışla: 

- Aubelct mi.. Ben böyle 
bir asker tanımıyorum. Gene
ral dedi. 

Bonapart fütursuz omm 
silkti: 

- Öyle mi? o halele anlata
yım. Bu o kadar garip bir vaka 
ki ... 

- Sonu rar -



/ 

&ablal .a Yeni Asır 

Yeni Alman OrduSü Nclsıl · Oıacak? 

Berlin, 24 Şubat (Uta Press) 
- Almanyanın yine birinci sı
nıf kuvveti olan devletler sı-
rasına girmek üzere olduğ-u 
aşikardır. Son zamanlarda bu 
devletin silahlanmasına dair ve 
yeni askeri 'kuvveti hakkında 
bilhassa İngiliz, Fransız ve 
Rus aleminde birçok yazılar 
yazıldı. Bütün bu keşiflere rağ
men Almanyanın bugünkü ha
kiki askeri kudreti kat'i suret
te bilinmiyor. Almanya kendisi 
huna dair fazla tafsilat vermi
yor. Alman orduaunun dili olan 
Alman milli müdafaa vekaleti 
matbuat müdürü Mayor Fo
crtsch (Broschek & Co. Ham
burg) vasıtasile son neşrettiği 
(nationalsozialism devletinin or
dusu) isimli yazısında diyor ki: 
Alman ordusunun organisasi
yon silahlanma, techizat ve 
bunlar gibi askerliğin tefer
ruatına aid şeyler hakkında 
birer birer izahat vermek he
nüz mümküll değildir. Lakin 
çok sorulu bu rakamlardan 
ziyade mühim ı01!n. bir ordu
nun nasıl bir te~iye gördüiü ve 
nasıl bir, ruh taııdıiıdır. Bu su• 
al bilhassa yeoi Alman ordusu 
için en $Ok varittir. Mayor 
F oertscbüıı 3azılanndan, bu 
bakımdan bir çok bilgiler 
toplamak ıriUmkünaür. Mayor 
F oertscehe göre bir müdafaa 
ordusu hakkında hüküm vere-

bilmek iç.i-. onwı nasıl doğduğu
nu nasıl büyüdüğünü bilmek la
zımdır. Bir ordunun kendisini 
doğuran ve büyüten iç ve dıt 
şartlarım değiştirmek kendi 
elinde d~ğ-ildir. Alman or
dusunu doiuran harici şart
lar onun yüzlerce senelik ta
rihinde açıkça görüldüğü gi
bi askeri siyasa vaziyeti 
dolayısile pekte müsaid şart
lar değildi. Bunu eyileştirmek 
dış siyasasının işidir. Da
hili şartlar ise orduyu mev-
cut kayıtlar altında en 
müsait fekilde yetiştirmek 

11e her zaman sapasağlam halde 
bulundurmaktan bu milletin ve 
devletin en mühim vazifesidir. 
Mayor Foertesch her ordunun 
tekil ve orıanizasyonunun za
mana uygun olması lazımdır 

diyor. Çünkü ordu hükumet 

ve ulusun canlı bir uzvudur. 
Bunun içindir ki devletin ve 
lusun değitmesine göre o da 
değişir. 

Alman müdafaa .ordusu 1918 
den sonra üç esas -üzerine ku-
.nJlmuş ve ilerlemiştir. Bunların 
birisi bugünkü orduya temel 
olan eski ordu, ikincisi V ersay 
muahedesinin şartları, üçüncü
sü de Vaymar devlet kanunla
rıdır. Alman ordusu bu üç esas
tan bilhassa eski ordu anana
sını onun bozuk taraflarını dü
zelterek muhafaza etti ve bü
yüttü. Milli müdafaa vekili ge
neral von Blomberge göre an
ana geçmişi geri çevirmek ya
hut tarihi geri döndürmek değil 
bil'akis ~eçmişten kuvvet ala-

, 

rak, ona yakışacak bir ŞP.kilde 
lakin zamana uygun, emin ve 
kuvvetli adımlarla ilerilemek
tir. V ersay şartlarından kurtul
mak için Alman. ordusu 1918-
denberi elinden geldiği kadar 
çalıştı. Mayor F oertscbe göre 

inkar etmiyqr. Çünkü Versay 
Alman devletinin kuvvet ve 
büyüklüğünü geçmişin karan
lıklarına gömüyor ve ulusa 
hakları alınmış bir deviet ida
resinde yaşaya bilmek terbiye
sını vermeğe çalışıyordu. 

Alman Ordusmıdan Bi1· .ı.1Wfre:e 

V ersayın gayesi yalnız Alman Vaymardan sonra her gelen 
ordusunun başkaları üzerine kabinenin otoritesjne alet edin-
saldırmasını değil kendi smır- mek istenen ve daima kendi-
lanm korumasına aa imkan sine hususi ir o:rııevki yapma-
verinemekt.!dir. Bu muahede su'ıı ve fırlalann üstünde yer 

. l 
orduyu kenai ulusu ortasında 
bir yabancı haline koyuyuordu, 
Muahedenin birinci gayesi ye
rine gelmişti yani ordu niha
yet ancak ufak tefek sinir vaka
Jarını hal edebilecek ve başka 
devletler savaşa tutuştukları 
vakıt Almanyanın bitaraflığını 

belki muhafaza edecek fakat 
hiç bir zaman memleket için 
ciddi bir tehlikeye karşı koy
mıyacak ve Alman ulusunun 
varlık kavgasına hizmet ede
miyecek bir dereceye getiril
mişti. Mes'ul askeri adamlar 
bu halden hiç bir zaman mem
nun değillerdi. Alman a~ke

ri de bunun geçici bir hal 
olduğunu biliyordu. Bütün 
önderler ve onların arka
kasından yürüyenler 1918 den-
beri kendilerine şart konulan 
sıkı rakam zencirleri ortasında 
orduyu yine en eyi bir şekilde 
bulundurmağa çalıştılar. Vay
mardan sonra Alman ordusu 
pek tabii olarak nalktan ayrıl-

' mıJ ve yalnız bırakılmış idiyse 
de hiç bir zaman fırkalara ve 
kuvvete kendisini satan ve para 
ile idal-e edilen bir sürü ha
line düşmemiştir. 1918 denberi 
ordn memleketin dahili siyasa
sının kendisinin inanıp dayana
bileceği kuvvetli · bir şekle gir
mesini diledi. İlk zamanlarda 
fırka kavgaları· yüzünden dev
let idaresinde bir otorite gö
rülemiyordu. O zamanın kabi
neleri bir kaı; kişi müstesna 
askeri disiplin ve aske ... liği sev
miyorlardı. F oertsch bunun 
V ersay muahedesinin ağır zen
cirleri altında müdafaa ve dış 
siyaset hayatının ezilmesi ve 
ulusun manevi varlıgmın 

yaralanması neticesi olduğunu 

.... 

almasını bildi. işte ordunun bu 
fırkalar üstfincle kenaisine ya
rattığı mevki onun memlekete 
1918 den 1933 e kadar yaptığı 
en büyük siyasi hizmetti?'. An
cak bu sayede ordu Alman 
birliğinin çelik temellerini kur
muş ve 923 ve 924 seneleri gibi 
tehlikeli zamanlarda bile Sak
sonya ve Thüringte devletin da-
ğılmasına mani olmuş ve kendisi 
önderlerin en sağlam dayağı 
olduğunu isb:.t etmiştir. Ancak 
bu asketce düşünce ve mertce 
hareket Alman ordusunun, ulu
sun iradesinden doğan yeni şe
kilde teşekkülüne imkan ver
miştir. May,0r F oertsch nasiyo
nal sosyalizmin kuvveti eline 
aldığı gün olan 30 Sonkanun 
1933 gününü tarihi bir gün 
olarak yadediyor. Führer Hitler 

,hundan çok zaman evvel bir 
zabit ile görüşürken harp sonu 
Almanyasından , asiyonal sos
yalistlik ve Alman ordusunun 
y,eni kuruluşuna en büyük ikı 
hadise değişti. Mayor Foertsch 
da kabul -ıediyor ki ordu ile 
nasiyonal sosyalistlik arasında 
·harp zabitleri yeminlerindeki 
gibi V ersaya karşı mücadele 
ve fırkalar üzerine kurulan • 
her hükiımeti reddetmek gibi; 
esaslar mi\.iterek olmakla be
raber aralarında siii tefeh
hümlar eksik değildi. Esasları 
ve gayeleri bir lakin yollarının 
ayrı olmasını F oertsch bu iki 
teşekkül asilarının başka 
başka olmasına ' hamledi-
yor. Ordu hakikaten fırkalar 

\j~jünde bir teşekkül olduğu 
için Hitler bu hükümeti eline 
almakla orduyu yanı başında 
buldu. 

Şimcliye kadar 
görülen. orduların 

ihtilallardan 
rolları ek-

seriya Alman ordusunun ilk 
1933 aylarında rolundan büs
bütün başka idiler. 

Alman ordusu nasiyonal-
sosiyalism ihtilalına katiyen 
iştirak etmedi. 

Çünkü nationalsosyalismin 
arzusu ordunun arzusunun ay
ni idi. Bu ihtilali ordu · aaha 
evvel kennisi yapmamış, ise 
bunun sebebi F oetschün dedi
ğine göre ordunun:· kak.iki ve 
doğru ihtilalin halkın içinden 
doğması lazım geldiğine inan
masındandır. Halktan doğan, 1 

halkın ve ordunun müşterek 

gayesi olan ihtilallar en esaslı 
.ve en kuvvetli ibtilallardır . . 

Bu düşünce birliği 1933 son 
kanununda Alnianyada görül
müş idi. Nasyonal - Sosyalizm 
ihtilali orduda hiç bir mukave
met ile karşılaşmadı. Çünkü 
yeni Alman hükumeti a.cıkerce 
düşünmeği bildi ve askerlik 
düşüncesini kendisine prensip 
edin.di. O orduyu yalnızlıktan 
kurtarıp yine halkın kucağına 
verdi. Ordu bugün hükumeti 
taşıyan mühim sütunlardan di
ri olup ulusun siyasi iradesini 
taşıyan fırkanın yanında ulu
sun yeianc silah t~ıyan kuv
vetidiri Bu svretle ordu yeni 
siyasi mevkiini bulmuş oldu. 

Almanyanın muazzam inki
libı ancak Reichsführer Hitle 
rın kafasında ve ruhunda 
sert bir asker ruhu taşıma

sı sayesinde muvaffak olabil
miştir. Bizzat Hitlerin şahsına 

sadakat yemini veren ordu eski 
Alman askerlik bağlarile or
duya Eührer ile bağlamış oldu. 
Führerin adına 2 Ağustos 934 
te yemin vermakle ( ki bugün 
harbm başladığı günün yirmin
ci yıl dönümüne isabet ediyor.) 
Mayor Foertschün dediği gibi, 
Alman askerliği ile Alman na
siyonalsosyalizm fikri bir daha 
ayrılamıyacak şekilde birbirile 
bağlanmış olau. Alman ordu- · 
sunun Adolf Hitler önünde 
verdiği yerin birleşmiş, serbest 
ve kuvvetli bir A!manyada 
şimdiye kadar verilen en bü
yük bir yemindir ve bu müna
sebetle Mayor Foertscb Alman 
ordusun artık bir fırka aleti 
ve siyasi bir ordu olduğu iddi
asını reddediyor. Harptan ev
.velki ordu nekadar kıralcı idi-
se bugünkü ordu da o kadar 
nasiyonalsosyalistttir. 

Siyasi işler barışmak as
kerlere eskiden beri olduğu 
gibi yine yasaktır. Lakin siyasi 
düşünmek hiç bir zaman as
kerlerin kafasından çıkarıla-
maz. Alman askeri 1932 ye ka
dar devletin umumi siyasi var
lıiı dışında düşünmekte idi. 
İşte yeni Almanyada şimdi de
ğişen yalnız budur. Nasyonal
sozialism ihtilali orduyu şim
diye kadar hiç bir zaman ka
fasını uyandırmadığı siyasi bir 
muhitin elinden kurtarmış, onu 
bugün kendisine uygun bir 
Alman varlığının bekçisi yap
mıştır. Mayor Foertsch ordu 

Soyadi Adlarını Tescil 
Ettir~n V atandclşlar 

Son yirmi dört saat içinde 
soyadı alanların isimlerini ya
zıyoruz: 

Karşıyakada Hacı Davut so
kak 1 numarada Cemal Vecan, 
Kılcımescit mahallesi 13 numa
rada Mehmet oğlu Halil Şent 

.Şatır, Fatih mahallesi Mahmut 
ağa sokak 14 numarada Eyip 
Ağırsöz, Mir,ali mahallesi Ka
rakapı sokak 124 numarada 
Jbrahim Ethem Adakan, Tepe
cik Haman sokak 113 numara
da Ratip Alku, Kestelli cad
desi 26 numarada BehçetAbrak, • 
Karşıya'ka Donanmacı mahallesi 
T alit bey sokak 43 numarada 
Emine Barkuer, Narlıdere 
aşağı mahallesi Hasan oğlu 

Hüseyin Balkan, Aalsancak 
81 numarada Hadice ve efra
dü ailesi Hoşkan, Hasan hoca 
mahallesi Sadullah sokak 24 
Numarada Abdullah oğlu M. 
Yaşar Herel, hatuniye mahal
lesi keçeciler caddesi 419 nu
·nıarada Sait oğlu Hüseyin Hiç 
solmaz, Karşıyaka Mi-at Paşa 
caddesinde 139 numarad .ı Meh
met oğlu Hulfı~i Matay, İsmet 
paşa mahallesi birinci yüksek 
sokak 34 numarada Adem Mert 
adam, üçüncü sultaniye Ziver 

_ağa sokak 83 numarada İsma
il Hakkı Angan, Fatih mahal
lesi Hasan ağa sokak 42 No. da 
.Hamdi Orcan, Toraman Mesçit 
Turna so:ICak 66 numarada 

Mustefa Saffet Üskü 'ar, Seb;t
ler mahallesi beş numaradt 
Aziz Yeki, Birinci Karantİ~ 
caddesi 111 numarada AbtnetJ 
Rağıp kızı Neriman Yör, s-ş· 
turak caddesi Çivici hadJ~ 
:.nkak 11 numarada HüseY~ 
oğlu Ahmet T emizkalb, birioCI 
Süleymaniye 38 numarada yr 
suf Hıçkıran, İkiçeşmelik Tuıcd 
mescit mahallesi 39 numar~~ 
Mustafa Sağcan, Güzelyr
tramvay caddesi 1057 nuınart"' 
da Rüştü Saadman, T epecikl' 
18 numarada Ali Öz.tepe, üçOO' 
cü Karataş mahallesi Halil Rifal 
paşa caqdesi· 308 numa:-ad,A 
Hasan oğlu Şükrü Özkun, Si• 
rinci Abdullah ef. mahallesi '11 
numarada Hasan Kıraklı, Or
haniye mahallesi 292 numaradl 
Hüs~yin Koluman, Birinci Sil' 
leymaniye mahallesi 18 nu~' 
rada Kerim Köksuyer, Meddi' 
ye mahailesi irfan sokak to8 
numarada Adem Ertep, KaraO' 
tina tramvay caddesi 702 pd' 

marada Sabri Eginç, Bayra"'1 
Taksim sokak 9 numarada O•· 
man oğlu Mehmet Ertanef• 
Bayraklıda 2 numarada E..,iO 
Gülenç, Tepecik mahallesi }\far 
rat ağa sokak 6 numaradl 
Sabri Taşoz, Memduhiye ıo•'" 
hallesi Çukur sokak 2 nuıo•' 
rada M. Lütfü Girgen, lznıird' 

· İzzet Güvenir soyadlarını ıl· 
mışlar.dır .. 

Halkev.i Kursları Ko- ~itirm5 u'rslar! açılaca~~ 
• • d Dersler Tiirkçe, riyaziye, "f~ 

mıtestn en: bilgisi, biyoloji, tarih ve cof. 
1 - Evimizde ilk mektebi rafyadır. İsteyenlerin helk~~ 

bitirme kursları açılacaktır. katipliğine yazı veya söıı' 
Dersler Türkçe, riyaziye, tarih yazılmaları. 

ı 3 - Evimizde Fransızca "' 
coğrafiya, )'Urt bilgis1dir. sti- İngilizce kursları özlü bir şe' 
yenlerin halkevi katipliğine ya- kilde yeniden açılacaktır. Kur': 
zı veya sözle kendilerini yaz- · lara girmek isteyenlerin hatkefl 
dırmaları. katipliğine yazı veya söıle 

2 - Evimizde orta mektebi kendilerini yazdırmaları. , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile S. S. • S. A. ve diğer vazifesidir. Yurdun korum•~ 
NSDAP. organizasiyonları ara- için her tek Alman adele~ 
smda anlaşamamazlık olduğu Alman siniri gerilmelidir. Sr 
iddiasını tamamile reddediyor. yasi önder hükumetin 1daresil' 
Onun kanaatına göre seneden den tek başına mesul oldui1' 
seneye ordu ve fırka teşek- gibi askeri önder de askerli" 

·külleri gitgide birbirlerile kay- ğin tek başına mesuldur. Ge' 
naşıyor ve birleşiyorlar. leceği bugün kimse bileıne• 

Nihayet F oertsch yt:ni Al- Önümüzdeki harpların naJ 
man ordusu nasıl olacak? olacağını hiç bir kimse tabaY' 
sualini soruyor, henüz ordu· yül edemez. Yalıiız böyle ol• 
nun organizasiyon, silah- makla beraber geçen harP' 
lanma, askeri techizatının tan alınmış olan derslerde" 
teferrüatından bahsedilemez. istifade edilmelidir. HaJbl 
Bu gibi şeyler acele ile ya- ·yalnız silahı taşıyan kuvfcl 
pılamaz. yeni, zamana uygun, . değil bütün ulu~ birden ya~ 
ve iyi silahlı bir ordu bu .H~p eden milletler; yeni harf 
günden yarına elde edilemez. . ların ulus birliği ve siljh birli' 
Halbuki zamanımızın ordula- ği ile kazanılacağını her " 

. n çok daha bilgili zabitle- göz önünde tutmalıdırlar. lstilr 
·re muhtaçtırlar. Bu sözler- . bal en geniş manasile büt"-
den pek çok askeri neti- . .:. ulusa askerlik ve harp mesaJPJ 
celer çıkarmak mümkündür. Fo- JJ' 

"ertsch bundan sonra şimdiden ~yeti yükletiyor. Bunun için 
man ordusu artık yalnız ~ "ihtiyaç his edilmeğe başlanan · : .Jj 

yeni Alman ordu teşkilat ka- ile tutulmuş bir kütle haliJltr' 
nununun ne şekilde olacağı su- kalamaz. 

·alini ortaya atıyor ve bü- Çünkü bundan sonraki harP' 
tün ulusun yurdu korumağa ha- larda cephenin genişliği sıolf 
zır olması lazımdır diyor. Dev- dan merkeze 'kadar olan de" 
let ulusal kültü~ü ve diğerle- rinlik olacaktır. Mayor fo"~ 
rini korumak için ulusun bütün tscg son söz olarak: yeni ~ 
kuvvet ve kabiliyetinden ist~- man müdafaa ordusunun e 
fade edilecek şekilde onu ter- düşüncesi harp istnği deiil; ~·~ 
biye etmek bugün hükumetin tan ve yurt varlığını koruıo• 
hem hakiki vP. hem de büvük için calu~maktır diyor. 



Vaziyeti Haftalık -- Piyasa -
1 
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Borsada, Satışlar Büyük Bir Durgunluk içindedir 
lıınir Ve Berlin Türk Ticaret Odalarının ihracat Mallarımız Hak
kındaki Raporları Ve Satışlaı·la Mukayeseleri-Ümit Edilen Neticeler 

26 
20 Şubat 1935 tarihinden masmda baş gösteren gecikme- hi~e müsadif ihracat ile ·nisbet Z t• "' yağları umum zeytinyağı ihra- 10 

11 
317 
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13,75 14,SO 
16,00 17,00 lzın~u:at 1935 tuihine kadar ler dahi büyük işler yapılama- kabul etmiyen bir fazlalık gös- ey ınyagı cat yekünuna göre miktar iti· 

la ır orsasında yapı an satış- masmda amil olsa gerektir. termekte ve memlekete giren İzmir ticaret ve zahire bor- bariyle % 94,97 deger itibarile Yekun 1384 
E rın yekunu şöyle toplanmıştır: Ancak son zamanlarda Alman- para miktarı da 0 suretle fazla sasınm neşreylediği bültenlere de % 94,66, İtalya miktar it - Fiat hususuna gelince: 
şyan.ın Miktarı Fiatı ya - Arjantin klering işinde b~lunmaktadır. göre son hafta içinde satışlar1 barile ~o 5,03, değer itibarile Şubat ayının nihayetlerine 
ismi çuval aşağı yukarı dahi bir yavaşlama baş göster- Almanya Ticaret Odasının borsaya yazdırılmış olan Zey- de % 5,34 nisbetini bulmak- Y" :daşmış olmasına rağmen bu 

Buğ-day Uşak diği haber verilmektedir. en son elimize geçen raporun- tinyağlarının nevi, miktar ve tadır.,. T k T Od ay içinde yeni siparişler alın-
t.f malı 4336 4,10 4,8125 1 Fiatlara gelince; bir hafta da Almanyanın takas suretile fiatleri aşağıdaki şekildeki hu- Almanya ür icaret a- mamış olması basebile ihracat-
F ısırdarı 7 4 4 ' öncesine karşı mühim hiç bir Amerikadan 2,500 balya pa- lasa edilmiştir. sının edn son .rapoyrlunda ise Al- ;~:~~la~ıü~:~a~~fta sfç~:d:a;,.: 
8

asulye 27 7,75 8 değişiklik olmamıştır. Nevi miktarı Fiatı manya a zeytınyag anınızın son 
Örülce 

8 5 5 
muk aldığı mezkur ise de bu günlere ait durumuna ait hiç atlar üzerinde iyiden iyiye mü-

Nohut 
10 6 6 

Bakla haberin doğruluğu hakkında kilo bir kayt yoktur. Bundan da essır olmuş bulunmaktadır. 
S 

henüz kat'i malumat alınma- Yemeklik 14100 24,50 26 h~l Al ' le ey'-' yagy ı Yaptıgy ımız tahkikata nazaran 

İ Usanı 461 10,76 11,25 S h f .. d 1· a en manya ı z Lın on a ta ıçın e zmir bor- dığı da bikredilmektedir. Sıra 48900 23,50 24 üzerine muanıel~ olmadığı ve son safta fiatlarında geçen haf-
vn~e kepek sasında bakla üzerine biç bir İhracatçılarımız yüz kilo için Sabunluk 2100 23,50 23,50 oradan da hiç bir veçhile ta- taya nisbetle 0,50-1,00 ve iki 
a e!i kilo 199992 2,375 2,375 muamele yapılmamıştır. Esasen cif Hamburg veya Bremen u Posalı 1700 21,50 21,50 lep vaki olmadığı anlaşılmuk- hafta evelsine nisbetle de 1-2 

Pamuk çe. stok mal yoktur. 110 _ 125 mark isterlerken Al- Yekun 66800 tadır. kuruş kadar düşkünlük vardır. 
S

. kilo 613750 2,60 2,75 Pamuk k t 1 d . . 
1 

Geçen hafta ise borsaya Zeytinyagy ı mıntakasından İz- Yine edindiğimiz malumata 
ıyah ·· manya on ro aıresı ya nız uzüm 22 9,50 10 5 l z · y mı'r pı'yasası· durgun gitmekte ·· .. .. p' asam zda öugün Re k yüz mark üzerinden ithalat 248,68 ki o eytınyagı satışı gore uzum ıy 1 

-
zza i üzüm 5 12 12 Son hafta içinde satış mua- · ve bu durgunlugun fiat düş- kü durumu doğuran vaziyetin 
APn yapılmasına müsaade etmekte kaydettirilmiş ve nevı üzerin- k ı ki h ı · bilhassa Almanyada fazla mik-

... 1 . ..,a, pamuk, palamut, meleleri borsaya tescil ettiril- ld den fiatleri aşagı-da işaretli şe- ün ü eri usu e getireccğın-

"

,.. Yon, zeytinyag~ ı, ·ıncı·r . 1 ht rf k o uğundan Almanya ile pamuk den endişe edilmektedir. tarda stok Bulunmasından iteri 
e U mış o an mu e ı pa!llu sa- işlerimiz son zamanlrrda bıraz kilde tasnif olunmuştu: J • 

zum haftahk mua- tışlarile geçen hafta ve geçen F' t DCir gelmektedir. 
rn 1 

«erı'lemı· ştı'r, ıa 1 B' l h b " · ' ld e at. ş b h f 6 ınaena ey u gun ıçın e e 
. ayrıca aşagıda sene u atının son a tasında- Yemeklik mallar 25 28 · llösterllmlştlr. k l p } t • Son hafta içinde lzmir bor- henüz mevcut o1duğu tahmin 

i pamuk satış arının nevi ve a am U • Sıra mallar 24,24 27 sasına kilosu 7 - 8.25 kuruştan 

A k f
. ı edilen 60-80 bin çuval raddele-rpa mı tar ve ıat arı aşağıda icma- Son hafta icindc İzmir Hor- Sabunluk 24,75 27 205 çuval elleme ve kilosu rindeki mevcudun istikbali hak-

So h f len gösterilmektedir. sasına aşagw ıda işaretli palamut Geçen seneain bu haftasmda 4,25 - 4,5 kuruştan 763 çuval 
n a ta içinde borsada N · M'kt F' kın'da ufak tefek endişeler iz-

satıJ'!l 
1 

. evı ı cqı · ıat satışları tisçjl ettirilmiŞtir. sıra malı namı albnda 14,354 hurda incir sabşı yazdırılm~ştır. 
11 0 an arpa ıniktarı 1998 J:lalye az çok Nevi Kental Fiatı kilp muamele olmuş v~ fiatler ı, ıocir pı.cvsimi geçmiş olmak- har edilmekletii · 

~vat Uşak malından ibaret Prese 1 ci hazır 656 48,00 4950 az çok 22-23,40 kuruş rausmda teuıev- la beraber son ~ftalar içinde Maamafili Alman ticaretoda-
k up bu mallat 3,40 ile- 3,875 >.J' 2;!i f4) ieo~,00 4700 Tırnak 415 455 \rüç eönişti. ı.. görülen ufrk tefek muameleler sının en son raporunda tesadüf 

u .. ruş arasında muamele go··r- " 3 " c. K b · d'l · 1 b .. d ınuşr cü ~ ı\3,00 4300 a a 210 300 istihlak piyualanna mühim perake41deciler .elinde bulunan e ı mış o u aynen aşagı a 
G ur. " 1 ci vadeli 50 49 .... 49,50 Rofoz 20S 205 istihaalat yapan memleketler.. bir miktar malın dahili istih- dercedilen mütalealar göstcril-

aynı· eçen.dhaftaki satış miktarı " "eski sab\ 50 50 50 Y.ekun 4399 den sevkedilea ıeytin yailar1- lak için elden ele devredil· mekte olan endişelerin mevsim-
nevı en 450 ld 'b k Geçen hafta satıQları aQagyı- kt J d 'b tti' sı'z oldug-u kanaatını uyandı çuva an ı a- aba 1 ci 29,00 49,50 4950 ... ... nın müsait ıcrait ve fiatlerimiz- me e 0 masın an ı are r. r-

;e~2Sb~llun30:uş ve fiyatları da Yekun 29,961 ~~~akuret1«6~oplan4(f~ı. 450 den daha ucuz firtlerle satıl- Çekirdeksiz ÜzÜm maktadır. "Kmu ümm piyasa:ı 
b' 1 ı e .875 -:kuruş arasında Geçen hafta satıştan: Kaba 1224 265 290 makta olması piyasamızda bir bir az durgun geçmiş ve çokça 

u unmuştu p 1 h AAIJ 47 00 49 50 iki haftadan beri mahsus bir 1934 senesi çekirdeksiz üzüm işler yapılmamıŞtır.Bunun sebe-
G 

· rese ci azır 'H""' ' ' Rofoz 863 195 210 mahsulu"nu .. n borsada saıışa arzı b eçe ş b h f d k h ı i ithalat müsaadelerinin biraz 
t n sene u atın son a - ,, 2 ci " 6 45,00 45,00 Kamantina 71 215 215 urgunlu usu e getirmiştir. tarı'hı'nden 2612 1935 akşamına asında b 1 95 k B b ti · ·ı f' ı güç alınabilmesi olsa gerektir. 
138 

orsaya , uruştan .. 3 ü u 12 41,00 41,00 Yekun 3842 u münase e a ıstem en ı- kadar lııorsada yapılıp muamc-çu l ı· ı · h k Buna rağmen fiatler yerlerini 
va yer ı arpa muame esı " 1 ei vadeli 75 47,00 50,00 Geçen sene şubatın ~on atlerle mali racının im ansızlı- lesi tescil edilmiş olan çekir-Yazdır l k I tutmuş ve aynı kalmı~tır. An-
ı mıştı. pres 2 ci eski sa.200 48,00 48,00 haftasında borsaya aşağıda ğı karşısında uvvet i ihracat deksiz uzum satış miktarı ... Ar cak bir yandan İzmirdeki stok-
panın son haftaya ait pi- kaba 1 ci mal 12 48,00 48,00 gösterilen palamut satışları evleri şimdilik piyasadan he- 283,752 çuval ve 982 tor-

Y~sa vaziyeti geçen haftaya Yekun 12 736 kaydettirilmişti : men hemen çekilmiı i'İbidirler. hadan ibaret olup bu mik- larm azalması diğer taraftan 
nısbetıe fiyat noktasından bir Geçen senenin bu haftası Tırnak 28 335,50 335,5 Bundan dolayı fiatlerde hergün tar mal nev'ine göre 5 da paskalya yortularının yak-
~z gevşek ise de miktar iti- satışları; ,, Engin 41 243,75 247,75 küçük dahi olsa yine düşkün- ile 25 kur\lŞ arasında muh- )aşmakta olması piyasanın ya-

arile fazladır. Prese 1 ci 87
4 

balye 
3800 4300 

Kaba işlenmiş 14 390 390 lükler kaydedilmekte ve pek telif fiyatlarla satılmıştır. 1933 kında yeniden canlanacağını ve 
Fiyatların biraz daha tenez- kaba 1 ci 47 harar 

3800 3800 
Kaba 175 214,50 243 az muamele olmaktadır. senesi mahsulünün 1934 sene- fiatlerin çıkacağını ümid ettir-

ZÜlü takdirinde arpa üzerine Geçen hafta fiatlarda görül- Rofoz 69 175,50185,25 İhracatın bu seneki vaziyeti sinin bu tarihine kadarki satış mektedir. Bu inkişafın Şubat 
g1eniş miktarda muameleler .. l b' . kt k 

1 
Y ekfın 327 hakkında okuyuculanmıza bı'r yekunu 284,811 çuval ve 3205 sonunda olmadığı takdirde Mart 

o a v muş 0 an ır mı ar yü se me Son hafta palamut muame- torba olarak hesap edilmiş ve iptidalarmda görüleceği bek-
ta~ı tahmin edilmektedir. keyfiyetinde son hafta içinde lelerinde geçen haftaya nis- fikir vermiş olmak için odamı- fiyatlar k~za nevine göre 5,625 lenmektedir. 
zınır ticaret odesımn en son hiçbir değişiklik olmamakla be· b l zm en son neşrettiği raporda ile 23,43 kuruş arasında te-neşre l d' y · b' et e göze çarpan bir fevka- d Fiatlere gelince hafta sonun-

y e ıgı ır rapora göre ge raber satışlar biraz daha ha- zeytinyağlarımıza ai olem kıs- mevvüç etmişti. 
Çen kA · d lz ladelik yoktur. Genel bakım- d d da İzmirden yüz kilo başına anunusan: ayın a mir- raretli geçmiştir. mı aynen aşağıya erce iyoruz: Şu hesaba göre geçen haf-
de b' 1 k 1 dan palamut pıyasasınm du- k d h l .. klemek şartı'le aşagv ı ccne ı meme et ere 1665 Fiatlarda şimdilik istikrar 1935 yılı ikinci Kanun ayı taya adar iki senenin ayni er a yu • 
ton d ~ld' ~. b rumu tabii bulunmakta ve fi- dd · rf d 'k daki fiatler teklif olunmuştur: . arpa gön ep ıgı ve u mevcud olmağından fiat keyfi- iç.nde yabancı ülkelere 98,2 mü etı za ın a satış mı tar-lllıkt 6~ 3 2 ı· b ı· atlarda bir istikrar go .. ru" lmek- ı d l h' I k No ' Cif Hamburg Florı'n arın ..>, ö ıraya a ığ yeti bir . tek rakkamla ifade ton ve 28829 lira değerinde ann a son sene e ıne o ara . 
liulunauğu anlaşılmaktadır. Ge- olunamamaktadır. Satıcılar sto- tedir. zeytinyagy ı gönderilmiştir. görülmekte olan fazlalık son 7 20 
"e Odamııın neşriyatına göre h ft · · d .. 1 1 8 21 ~ n •enenin aynı ayında 1988 ton kun ihtiyaca ancak tekabül 1934 yılının ayni ayında ise a a ıçın e zaı 0 muş V'e ge- 9 22 
lllal gönderiJmiQ ve kıymeti d b 1935 ikinci kanun içinde İz· 9520 çen sencnın satış miktarı için 
56 °"5 ı· 1 k.,. h l e e ilecek bir miktarda oldu- mir limanından ecnebi ülkelere 400,7 ton ve 8 lira değe- son hafta içinde bu senenin 10 24 

ı7&. ıra o ara caap anmış- v dil k t ı k · d v "nderilm' ti' .ıı 27 tı B h gunu nazarı c a e a ara 103,688 lira kıymetinde 2708 rın e yag go ış · satış yekununa tefevvuk etmiş ~ 
· u esaba göre bu sene fiatları düşürmemegv e çalışmak- · Geçen yılın • ikinci Kanun Mezkur rapordaki bu izahata 

fÖnderilen miktar az oldugyu ·ton palamut ihraç edilmiştir. bulunmaktadır. 
b.ald k tadır. Alıcılar da bugünkü fi- Geçen senenin aym ayında ise ayında yapılan ihracata göre Şurası şayanı şükrandır ki göre üzümün bagünkü fiat va-

. 
e ıymeti geçen seneye ti 1 ı .. b t k b ı · ı'çı'nd l h f zı'yetı' ı'stenildigy ı· kadar parlak n b a ara ma · mu ayaa e me te ihracat miktarı 2108 ton ve u yı aynı ay e yapı an enüz iyatlarımız geçen sene-

ıs etle mühim bir fazlalık gös- bulunmakla neraber d~ha fazla ihracat mühim miktarda nok- k k olmamakla beraber yıne nor-termektedir. kıymeti 90628 liraya baliğ ol- 1 nin fiyatlarına karşı yü se l k b 
vermek temayülünü gösterme- muştu. sandır. 1935 yılı ikinci Kanun bulunmakta ve stok miktarı da ma c ya ın ir halde bulun· 

Almanya Türk ticaret odası- mektedirler. Alman piyasasında pala- ayı içinde İzmir borsasında geçen seneden daha az olarak maktadır. 
n~n en son neşriyatının zahire Ticaret Odasının son neşri-

1 
zeytı'nyağının vasati degy erı' en hesap edilmektedir. Yalnız raporda denildigv i gibi 

p mut arımız üüerindeki muame-ıyasası hakkında bildirilecek yatına göre Kanunusani ayı 1 çok 27,37, en az 22 kuruştur. Son hafta içinde İzmir bor- P.aska. l.ya .yordulrına intizaren 
ınuh· atın şimdilik durdugu anla- d l k ın" d~m işler yok gibidir. Bir içinde lzmir limanından 183000 şılmıştır. 1934 ikinci Kanun ayında bor- sasında yapılmış olan çekirdek- şım 1 ı pıyasada bir durgun-
d u ettenberi devam edegelen lira kıymetinde 722 ton pamuk Af sa değeri en çok 26,52 en az siz üzüm satışları aşağıdaki su- luk mevcut ise de bunun mu· 
ç:~um ~'ı'aca anlablacak olursa ihraç edilmiştir. Geçen senenin yon 21,06 1 kuruş idi. rette icmal edilmiştir: vakkat olduğu ve durumun 
bebf;~~ ~r yapılmamasının se- aynı ayında ise 43,5 ton pa- Son hafta içinde iİzmir bor- Başlıca müşterilerimiz sı~~ile N

5
o. Çuval Fiatı Mart ayının ilk haftalarında 

. ur tacirleri tarafından muk ihraç edilmiş kıymeti 15 sasına afyon satışı kaydetti- Almanya ve İtalya olup diğer 86 10,00 10,75 tevezzuh edeceği muhakkak 
ıds.tenen fiatların o''denememesı·- b' li b l' v l B · ı 6 650 10,50 10,50 sayılmaktadır. 

d 
ın raya a ıg o muştu. u rı memiştir. memleketlere bu ay içinde zey- 7 l ır enilebilir. h b ·· b k' "h A 33 12,00 13,00 İnhisar idaresi son hafta için-

lth 1 
esa a gore u sene ı ı raca- fyon piyasası durgun, sa- tinyagy ı gönderilmemiştir. 8 131 

a at .. d 1 . . hn 12,50 13 25 d b d .. .. ''b t 
musaa e ermın a _ -__ b_m_ız_2'.._e_c._e_n_s_e_n_e_n_in_a_y_n_ı _t_a_r_i--~tı~cı_Ia_r_ı_e_n_d_i.;..se_l_id;..;.i_r.;...__.::...... __ _:___;;;..:A:::lm=an:.:YL.:a::.:Yr..:a=...=~.:::.Ön:!:d:::.e::::.:r~il!'..!:e~n~z~e::Jv'....!:t~in!.......,;_:!!..9 __ ~4 ___ :ıınn Loo _ _.__e~,._.o .... rs .... a_ a_ u_z_u_m_ m_u_ a_y_a_a_e_ -_ _ __. 



,EYIT 
•ATYAI CAZI 

- Muhterem amcamızın mü
cevherat bazırganları ile de 
münasebeti olduğunu öğren

mekle memnun oldum. Fakat 
amcamızın hilafet mevkiinde 
bulunan yeğenini o bazirgan
ların dükkanına götürmek is
temesine de mütehayyir oldum. 
Biz, bize layık olan şeyleri 
ayağımıza getirtiriz. 

- Bütün dünyanın bu eşiğe 
yüz sürmek me<.'.buriyetinde bu
lunduğunu unutacak kadar ih
tiyar değilim. Maksadım, evvela 
mücevherleri yerinde ve şim

diki mahfızaları içinde göster

mek ve size güzel bir gece 
geçirtmektir. Söylediğim yere 
bir Halife sıfatile değil Şamh 
veya Horasanlı gibi teşrifinizi 
de rica edeceğim. 

- Kıyafetimizi tebdil mi 
edeceğiz? 

- Gece tenezzühünün zevki 
o suretle çıkar! 

Harun biraz düşündü. Mücev· 
berlerin üç olduğuna göre mi
safirlerini de bu suretle mem
nun etmek mümkün olacakb. 

- Fena değil, dedi, benli
ğimizden bir gece olsun aynJ
mak bir fikir. Hemen bu gece 
gidelim. 

- emredersiniz. 
- Dediğiniz bezirgan kim-

Jir ve nerede oturuyor? 
- Onu söylersem eğlence

nin zevki kaçar. Meçhule doi
ru yürümek daha tathdır. 

Harunüneşidin, binbir gece 
hikayelerine zemin teıkil meşhur 
esrarlı gezintilerinden birisi de 
işte bu suretle vaki oldu. 

- Harunurreşid tercüman va
sıtasile bunu Cafer ve Tarina 
anlattı. 

·- Asil misafirlerime söyle
yiniz dedi. Bu gece de müsa
adelerile bana uysunlar uma· 
nm ki memnun kalacaklardır. 

Bunun üzerine kıyafetler de
ğişti. Halife ve amcası bıyık 
ve sakallarını miikemmelen bo
yadılar. Kahramanlarımız ise 
daha kolaylıkla tanınmıyacak 

bir kıyafete girdiler Öyle ki 
halife ile amcası birer Şamlı 
bezirgan, Caferle Taran da bir 
Horasanlı Türk taciri kıyafeti
ne girdiler. Yalnız Horasanh 
kıyafetine bürünmüş zeki bir 
uşak ile tercümanı aldılar, yat
sı vaktı Hold sarayının bahçe 
kapılarından birinden çıktılar. 
Karanlık Bağdat sokaklarından 
yürümeğe başladılar. 

ihtiyar İsmail kılavuzluk 
ediyordu. Harünüreşid, gerçe 
Bağdatta değil Rey şehrinde 
doğmuş ise de Bağdatta bü
yümüştü. Bununla beraber pay· 
tahtının kenar mahallelerini 
bilmezdi. Çocukluğundanberi 

alayla gczmeği itiyad edinmiş 
ve muayyen sokaklardan gelib 
geçmek mecburiyeti içinde ya
şamıştı. Şimdi karanlıkta ve 
yaya olarak girintili, çıkıntılı 
_sokaklarda dolaş_mak hoşuna 
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gidiyordu. Aara sıra eve geç 
kalmış Bağdatlılara rast geli
yorlardı. Onlar kimlerle karşı

laştıklanndan bihaber kayıtsiz
ce geçiyorlardı. Arasıra halife

yi göğüsliyenler ve olmıyacak 
sözler söyliyerek geçenler de 
oluyordu. Fakat Haruna bu 
göğüslemcJer resmi gezişlerde 

rükabına saçılan hürmetkar se-
lamlar kadar ve belki de 

daha ziyade hoşuna gidiyordu. 
Cafer ile Tarana çarpılanlann 

ise vay haline. Çelik bir kaya 
parçasına çarpan bir insanın 

uğrıyacağı akıbete uğrayor1ardı. 

Hopsi birden karanlıklarda 

yeni haz mevzuları arayarak 
İsmailin izinde yürüyorlardı. 

Basit evlerinin harap eşikleri 
üzerinde temiz hava almağa 

çalışan kadınlar, erken uyuma
mak için sokaklara fırlamış 

donsuz çocuklar genç halife 
kadar Cafer ile T aranı da eğ
lenceli bir rüya gibi mahzuz 
ediyordu. Yolcular (Cesri Es
fel) i solda bırakarak 250 met
re uzunluğunda dubalar üze
zinde kurulmuş büyük köprüye 
ve müteakıben diğer birisine 
geldiler. Bağdadın bu üç köp-

rüsü birbirine zencirlerle bağlı 
ve Üzerleri tahtalarla örtülü 
mavunalardan müteşekkil idi. 

Diclede dolaşan kayıklara 

yol vermek için zincirler çeki
lir, mavunalar arasında bir 
boşluk vücuda getirilirdi. Üçün
cü köprüden karşıya geçtiler. 
Kılavuz cenup istikametinde 
yürüyordu. Harun, köprünün 
öbür başında durdu. Bir müd-
det arkaya baktı ve elile işa
ret ederek arkadaşlarına Dic-
lenin karşıyakasında ve çok 
uzakta görünen (Huld) sarayı
nı, şimdi oradan geldik
leri sarayı gösterdi. Sarayın 

bütün pencerelerinde ziya sı
zıyordu. Misafirlerine Bağdat 

hakkında bir takım izahat ver
meğe başladı: 

- Bu şehri, diyordu, dede
lerimden Mansur yaptırmışbr. 

Yeni bir şehirdir. Hintten. 
Irandan ve Diyarı Rumdan ge
len yollar üzerinde kurlduğu için 
görüyorsunz ya az azmnda dün
yanın en meşhur bir paytahtı 

halini aldı. Onun üzerinde be-
nim de emeğim geçmektedir. 

- Fakat amuca daha çok 
gidecek miyiz? 

- Sonu Var -. ......... . 
Hava Vaziyeti Panama Kanalı 
Ankara, 26 (A.A)-26-2-934 

de Türkiyede hava vaziyeti: 
Ziraat vekileti meteorolkji 

enstitüsünden alınan maliimata 
nazaran son 24 saat içinde 
yurdun doğu Anadolusu ve 
Karadeniz kıyılannda, Sivu 
çevresinden maada yerleri ta
mamile yağışh geçmiştir. Bu 
çok yağış 32 milimetre olarak . 
Mersinde ölçülmştür . Diğer 

yerlerde yağış 1-3tl milimetre 
arasında değişir. Gece suhunet-
leri Trakya, Ege ve orta Ana
doluda düne nazaran 2A dere
ce daha düşmüştür. Buna kar
şılık doğu Anadolusunda gece 
suhunetleri 7-1 O derece daha 
yükselmiştir. En düşük suba
netler s farın altında Darsta19. 
Erzunımda beş derecedir. En 
yüksek suhunetler de 19 dere
ce olarak Dörtyol, ve Rizede 

kaydedilmiştir. Bugün Ankara
da öğleden sonra saat 14 te 
hava suhuneti sıfınn üs
tünda 8 derdce kadar yüksel
miştir. 

Altınlar 
Müsadere Edildi 

Geçenlerde Arnavutluğa git
mek üzere yolcu salonundan 
geçen Arnavut Eşref adında 

birinin üzerinde bir miktar 
altın yakaJanmıştı. Kambiyo 
kanunu mucibince bu zat ihtı

sas mahkemesine verilmiş; mah· 
kemece altınların müsaderesine 
karar verilmiş ve 191 lıra da 
para cezasına mahküm edil
miştir. 

Vaşingto. 26 (A. A) - Meb
usan meclisi denjz encümeni 
bahriye nezaretinin üssübahri-
Jeri ve bilhassa Panama kanalı 
mıntakasile garp sahillerini 
takviyede devam etmesini tu
vib eylemiştir. 38.000.000 do
lar tahmin olunan masraf kar
şılığından 15.000.000 Havai 
adalannda Pearl Harbour de
nizaltı gemisi ve tayyare işle-
rine 10.000.000 ı da bir havuz 
inşasına tahsis edilecektir. 

Berlinde 
Harp Körleri Evi 

Bertin, 26 (A.A) - B. Ait
lerin şahsi teberrüleri ve sabık 
muharipler ulusal cemiyetinin 
yardımı ile Berlinde vücuda 
getirilmiş o!an harp körleri 
evinin inşaab bitmiştir. Bu ev 
harp körleri cemiyetinin bü
rolarile kör zanaatçılara sipa
riş ve iş tevzii bürolannın içti-
ma salonlarını bir hastane ile 
15,000 ciltlik hususi bir kü-
tüphaneyi ihtiva etmektedir. 

Hindistan Islahatı 
Londra 26 (A.A) - Hindis

tan ıslahatı hakkındaki hükü
met projesinin Avam ve Lort
lar kamarasına tekJifinde bil
hassa alakadar olan bakanlar 
dün gece toplanmışlar ve pro
jeyi esaslı tadilat yapmadıkça 

kabul etmemeğe karar vermiş 
olan Hind prenslerinin bu hu-
sustaki vaziyeti hakkında Hin
distandan gelen haberleri tet
kik etmişlerdir. Sir Samuel 
Hoarein bugün öğleden sonra 
Avam kamarasında bu mesele 
hakkında beyanatta bulunacağı 
haber verilmektedir. 

f Bağ V. e Meyva 
Yeri lstiyenler 

Vilayetten bütün kaza kay
makamlıklarına ve nahiye mü
dürlüklerine gönderilen bir bil
dirimde iatiyenlere ( bağ ve 
meyvelik yeri ) verilmesi ve 
bunları üç senede imar eden
ler namına tapularının çıkarıl
ması hakkındaki talimatname
ye göre şimdiye kadar arazi 
istemek için kaç kişinin müra
caat ettiği ve ne kadar arazi 
verildiği sorulmuştur. Şehrimiz
de müracaat edib bu suretle 
arazi alanların miktarı epiy 
fazladır. 

Kazalarda halkın ikaz edil
mesi ve memleketin istihsala
tını arbrmakta imarını temin 
etmek bakımından bu faydalı 
işe ehemmiyet vc:rilmesi vila
yetçe alakadarlara bildirilmiştir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
168 Koo ittihat 12 25 13 50 
30 jiro ve Şü 12 25 14 50 
14 S Süleymano 12 50 12 50 

5 A ve K izzet 13 13 
3 F Z Abdullah 13 50 13 50 

220 Yekiın 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 

1500 ki. Mu ahcı 24 
Fiat 

24 
Zatilre Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
750 Buiday 3 70 
75 Mısırdarı 4 75 

5 12 
4 75 
4 62 96 ton Nohut 4 62 

815 K Palamut 205 
103 balye pamuk 43 

455 
48 

Para Piyasası 
27-2-1935 

Ahş Sabş 

Mark 50 20 50 70 
lıterlin 606 50 610 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 80 
Belga 29 32 29 47 
İtalyan lireti 10 62 10 67 
İsviçre Fran. 40 62 40 87 
Florin 84 82 85 07 
Kr. ekoslov 5 20 5 22 

Sar Toprağında 
Berlin. 26 (A.A) - Alınan 

istihbarat bürosundan: Sar ara
zisi hükumet komisyonu Mo-
nitor gazetesinde neşrettiği bir 
tebliğde iktidarın 1 Mart 935 
tarihinde Alman hükümetine 
devredileceğini ilave etmiştir. 

lagiliz Erkanı Harbiye 
Reisi Seyahatta 

Londra 26 ( A.A ) - Har
biye nezaretinden bildirildiğine 
göre İmparatorluk erkim har
biye reisi Sir Arcibold Mon
gomeri Massinglerd bu Cuma 
günün Mısır, Filistin ve Sudan· 
da teftiş seyahatına çıkacakbr. 

Kiralık Ev 
Halit Ziya bey sokağında 

Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
bütün kônforu haizdir. Sa
natoryom gibi havadardır. 

İçindekilere müracaat edil
melidir. 

3-10 (S 7) 

Buğday işi Normal 
1 Bir Yola Girecek Mi? 

Gelecek Acun Buğday Konferansı 
İçin Hazırlık Vardır 

Geçen Sonteşrin ayının 20 
sinde Budapeşte'de açılmış 

olan acun buğday konferansı 
esas işlerinin en mühim kısmı
"' yeni bir toplantıda görüşüp 
halletmiye karar vermiş ve ge
lecek 5 Martta yine Budapeş
te' de ikinci bir acun hu~day 

konferansı aktetmek üzere da
ğılmıştır. Bu yeni konferans 
1933 Londra Ökonomi konfe
ransının biricik müsbet verimi 
olarak kabul edilebilir. O za-
man kurulan "Uluslar buğday 
Birliği ,, ne en aşaj'ı 31 dev
let iştirak etmiş ve hemen 
hepsi dört büyük ihracat mem-

leketi olan Arjantin, Avus
turalya, Kanada ve Bir -
leşik Amerika'nın 1933 - 34 
buğday yıhnda 560 milyon b\1-

şel tutan genel ihtiyasrı karşı
lamaları ve Sovyet Rusya ile 
Tuna memleketlerinin ve diğer 
küçük ihracatcı dev)etlorin de 
buna yardım etmeleri noktasın
da birleşmişlerdi. Bu 560 mil
yon buşeJden pay olarak 11 O 
milyon buşel Arjantine, 105 
milyon buşel Avosturalyaya,200 
milyon buşel kanadaya, 48mil
yon buşel birleşik Amerikaya 
50 milyon buşel Tuna memle
ketlerine ve 48 milyon buşel da 
Sovyet Rusya ile küçük ihra
catçı memleketlere düşmesi li
zımdır.F ali:at daha başlangıçda 
müşkülat çıkmış ve o yd çok 
bol bir mahsul elde eden Ar
jantin kendi payının arbnlına
sını ve 110 milyon yerine 150 
milyon huşel ihraç etmesini 
istedi. 1934 senesi Uluslar 
arası buğday konferansında 
21 Devlet Arjantinin bu iste
ğinin yerine getirilmesine ta
raftar olmuş. ancak Birleşik 
Amerika bunun için asgari bir 
sabş fiah tesbitini ve ekim 
sahasının mühim mikdarda 
tahdidini ıart ol'!rak koşmuştur. 
Arjantin buna karşı kendi pa
yının hiç bir şarta bağlamak
sızın yükseltilmesinde ayak di
rediği için 5 Mart konferansı
nın bu işi ne suretle hallede
ceği merakla beklenebilir. La
kin buğday stoklarının da ne 
olacaiJnı düşünmek lazımdır. 
Arjantindeki muazzam buğday 
yığınlannm ihracat piyasala-

rınca çıkarılmaması acun buğ'" 
day stoklarının kabarmasın• 
ve piyasada yeniden buhran 
çıkarmasına sebep olacakbr. 

Şimdiye kadar yapılan kon" 
f eranslarda ekim sahalarının 

ciddi bir surette tahdidi müııı
kün olamamıştır. Çünkü müs-
tehlik memleketler siyasal icap

ları ileri sürerek buna daiıP& 

karşı gelmişlerdir. Hububat ib'" 
racatı kendileri için genel koll'" 
jonktür bakımından adeta ba
yati bir mesele teşkil eden 
buğday ihra~tçısı memleket
ler son konfe::-anslarda ekiın 
sahalarının tahdidi işinde ihti .. 
yaca hiç yetmiyen bir had üze .. 

rinda yani % 15 de anlaşmış
lardı. Bu asgari mikdar da an· 
cak Avusturalya tarafından tat• 
bik edilebilmiştir. Birleşik Ame· 
rika ekim sahalarım % 12, 
Kanada % 1 O nisbetinde ek· 
silmiş. Arjantin ise ancak yüı· 
de 5 ile iktifa etmiştir. 

Bunlara bir de mali durUJIJ 
yüklenmektedir. Bu uluslaJ 
arası anlaşmaları kabul edeıı 
bir memleket kendi durumuouıı 
verdiği büyük menfaatleri feda 
etmekle kalmıyor aynı zaman
da bunları ciddi ve halli müş· 
kil mali bir mesele haline ko
yuyor. Şimdiye kadar elde edi
len tecrübeler göstermiştir ki 
ekim sahalarını daraltmakla 
fiatin yükseltilmesi çiftçilerde 
tabii olarak mümkün olduğU 

kadar bütün mahsullerini sat
mak gayretinin doğmasına se .. 
bebiyet vermiştir. 

Bundan başka bu gibi hal· 
lerde ertesi mahsul yılı için 
ekim sahalannın genişlctmiye 
çhııldıiı da muntazaman vaki 
olmaktadır. Bu itibarla bütün 
dünyayı ekim sahalannı eksilt
meye zorla mecbur tutmak 
mümkün değildir. 

Halledilecek ikinci bir mes· 
ele de buğday istihlak edeo 
memleketJerin dışardan buğday 
almak ihtiyacmdan kurtulmaya 
çalışmalarıdır. 

Görülüyor ki gelecek buğday 
k~nferanslannda buğday işinin 
müstakar ve normal bir bale 
geleceği hakkında pek büyük 
ümitlere kapılmak doğru de
ğildir. 

lzmir Yün. Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUFAÇÖRER LİMITET 
(Şark Halı şirketine ait izmirde Halkapmardaki kumaş fab
rikasını satın almışbr. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 
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Kıskançlık Fransız Boksör Galib 
P ARİS 26 (A.A) - Pransız 

boksör Güstav Humery lngil
tere şampiyonu Jak Kidbergi 
onuncu ravuntta sayı hesabilc 
yenmiştir. 

S "vd iğtt; ·ş;kalasaıı 
Aı~a~laşmı Yaraİadı 

emış çarşısı civarında Sulu #)----------~.' 
~~-zar sokağında bay Niyazinin Yety 
uzunı w K magazasında çalışan 

onyah hambal Rifat ile Di-
:arla Mehmed oğlu Tevfik 
rasında b. k d .. - d b' ır a ın yuzun en 
ır kavga olmuttur. 
Ayoi mağazada oturan Ah

~~~ kızı UJuburlulu Habibeyi 
~ ısı de birbirinden kıskanıyor

u. Habibenin Rifatla el şaka
:• Yapbğını gören Tevfik muğ
'c er olarak hançer şeklinde bir 
•nıa ile Rifate hiicam etmit 

Ye onu kasıiınclan ap surette 

EXTRA 

~aralallllşbr. Yaralı Memleket 
fi~lanesine kaldınlmlfbr. Tev- Bıçakları Eşsizdir 

tutulmuş ve vaka tahkika- Türkiye için deposu: M. 
tına başlanmıştır. Ve R Akbelen 

Seyyar Ze" tin Ba- şERtDçiLER No. ı 
k J 1164) 26 - 78 ( H. 3 ) 

ını Memurlukları'-~•-------~' 
~rat mektebi zeytinliğinde 

ata1 görenlerin yirmi ıubatta 
staj müddeti biteceğinden Zi
raat mıntakası mütehassısı 
Mnırrnde çalışmak üzere merkezi 
eııemen olmak üzere Berga

ın., Dikili,F oça kazaları seyyar 
ıe r C Y ın bakım memurluiuna bay 
.. evat, merkezi İzmir olmak 
uıere Kemalpaşa, Torbalı, Ba-
Yındır k 1 • b aza an seyyar 7.eytin 
akım nıemurluj-una bay Hamdi 

rnerkeıi Urla olmak üzere,Ka
raburun, Çeşme, Seferihisar 
ınıntakası seyyar ı:eytin bakım 
tııcınurluiuna da bay Mehmed 
tayin edilmişlerdir. 

Diğerlerinin de muğla vili-
Yeti z 1· k 1 I ey ın mınta a annda kul-
•nılına z· b k -h'ld" . sı ıraat • anhgmdan 
1 ırılıniıtir. 

Zararlı Hayvan
larla Mücadele 
.~ararlı hayvanlarla yapılan 

~ucadelede mükellefler tara· 
b ndan öldürülen domuzlann, 
t azı kazalarca yalnız kulaklan 
oplanrnak suretile suidimaJe 
~eydan verebilecek vaziyetler 
~.das edildiği anlatılmıştır.Dün 
ır toplanb yapan vilayet zira

at .... d uca ele komiıyonu bu hu-

~· ~~-">-
.. \1.. 

•usta yeni bir karar vermiştir. 
bundan sonra öldürülen do

llluzların kulakları değil kuy
~klan toplanacak ve ku~ruk
ar makbuz mukabilinde alına-

J • • • • 

I
rak yakılmak suretile yok edi
cccktir. 

Bahsı Mütekahilde ı 
Sahtekarlık Davası 

Muhasebci Htısusiye Son 
(;ahar at yarışlarında tertip 
edilen müşterek bahis biletleri 
ilzerinde tahrifat ve sahtekar
lık yapmak a suçlu bay Ahmed 
ve bay A "nin duruşma'arına 
dün ağır cezada devam edil
ıniştir. Suç ular sarhoş olduk
larını ve ne yaptıklarını bilme
diklerini süylemişlerdir. İddia 
makamını işgal eden Müddiu
ınunıı ınuav~ni bay Şevki: dün
kü celsede tahrifin suçlulardan 
ba · · ~gısı tarafından yapılmış ol-
dugunu te!'ibit için ehli vukuf 
~rafından tetkikat yapılmasını 
ııt . t' cmıt ır. Mahkemece bu dilek 
onaylanmış ve ehli vukufa tet
kikat yaptırmak için duruşma
nın devamı baıka aüne bıra
kılnııısbr. 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 

en güzel tamircisidir. 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yaJnız ve 
yalnız diplomah MiNiK 
Kadın Berberi SlTKlnın 
ilaçları, makinalan ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öAretecektlr 

Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Tel~fon: 3101 
4-26 (193) 

uayenehane 

Doktor 

Kemal Salir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

EviKaaantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 
~ ... ~t?=1PiSSi;;;;; , 

j Talebe VeUlerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ls
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

Yenı Asır 

Moda 
Gazeteleri 

ızmlrln Şık Bayanları 
1935 ilkbahar ve yaz mev• 

simlerinin merakla bekledi
ğiniz moda gazeteleri geldi. 
İsimlerini aşağıda yazdığımız 
gazeteleri (Abajoli) kütüp
hanesinde bulabilirsiniz. 

Grande Revue des Modes 
Revue Parisienne 
Saison Parisienne 
La Parisienoe. 
Actuel 
Votre gout. 
Yeunesse Parisienne (Ço-

cuk elbise) 
L'Enfant Elegaut (çocuk 

elbise) 
Llngerie Parisicnne (çama-

şir elbise) 
Belle Lingerie ( çamaıir 

elbise) 
Revue des Chapcaux 

(Şapka) 
Adres: 
Y. Abajoli kütüphanesi 

İzmir Saman lskelesl 
1-3 

• bW • ' 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
~ cc,...;mca •. 

Sah il 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Ud 
Ticarethanesidir. 

Azimet Dolayısilel 
Acele Müzayede İle Satış 

Önümüzdeki Cuma günü 
yani Martın birinci günü sabah-

leyin alafranga saat on buçukta 
Karşıyakada soğukkuyu tram-

vay caddesinde Osman paşa 
camii yanında Şetaret sokağın-

da 8 numarada Hiiseyin beyin 
eşyalan bilmüzayede satılacak
tır. Gerek amerikan lüks kol
tuk takımı kübik ve kadifeden, 
mavun orta masaları, çifte ka
natlı aynalı dolap, dört köşe 
ceviz yemek masası, şemsiyelik 
etajer, karyola, büfe, 2 hasırlı 
çiçeklik, halı ve seccadeler ve 

Göz Hekin 

MitatO 
Adres - Beyler 

Zade sokağı Ahenk 
baası yanında. 

Numara: 23 
T elcfon: 3434 

6-26 ( 

sair bir çok mobilyalar 

zayede sahlacaktır. 

Büyük kardıçalı Ibra 
hanında Emniyet m 

salonu müdüriyeti. 

(282) 

c•cr id mcm•e • #t c':ct--=•:•re • 

- 300- Öz Türkçe karşılıklar 

Şef - 1. Baş 2. Başbuğ Şehriyin - 1. Bayram 
(askeri şef man) 4. Uluğ 2. Bezek 3. Bezeme 4. Do-

Şefaat - 1. Bağı,layu, nanma 5. Şenlik 
bağışlaya 2. Yardım Şehri - 1. Ayda bir 2. 

Şefaat etmek - 1.Dilek Aylak 
etmek 2. Geçirtmek 3. Kol- Şehvet - 1. İnkma 2. 
lamak, kolmak Kıyanak 3. Kızgınlık 4.Kös-

Şeff af - 1. Annık 2. kelik, köseyü 5. Yüğrünç 
Ayas, ayaz 3. Süzük Şehvetlenmek - l.Kızış-

Şefkat - Sevgi - (Acı- mak 2. Kösnümck 3. Kur
yarak, esirgiyerek duyulan zamak 
sevgi man) Şehvetli - 1. Kayır 2. 

Şefkat göstermek - 1. Köcnük 3. Öğürsek 4. Yü
Acımak 2. Esirgemek 3. ğürgen 
İrinçkemek 4.Sevmek 5.Yar- Şehvetperest _ ı. Ersek 

lıkmak (kadın hakkında) 2. Gicimik 
Şehadet - 1. Kere, ke- Ş h d l B _ (B 

relti 2. Tanıklık e za e - · eg ey 

Ş h d t t k 1 A 
:man) 2. Beğer 3. Kan (han 

e a e eme - . y-
gaklcamak 2. Kerelemek 3. man) 4. inak 5. Tiğin 6. Ti-
Tanıklık vermek 4. Tanık- kit 6. Töre . 
Jamak 5. Tanık olmak Şek - lkırcık 2. ~kircin-

Şehadetnamc - 1. Çek Jik 3. Kan (han) 4. işkil 5. 
2. Tanıklık İyerçinlik 6. Kedik 7. Sanı 

Ş~hadet parmağı - 1. (hayal, vehm, güman man) 
Ben parmağı 2. Sok ernek 8. Siziğ 

Şehamet - Hatırlık Şekavet - 1. Almancı
Şehbal - 1. Kanat 2. lık (başı bozukluk, yağma-

T eleke 3. Yelki cılık man) 2. Çapulculuk 
Sehka -1. Bışan 2. Hıç- (gasıplık, yağmacılık man) 3. 

kınk Haydutluk 4. Kaparozculuk 
Şehka etmek - 1. Bur- 5. Kapkapanlık 6. Kazaklık 

lamak 2. Hıçkırmak 7. Yolkesenlik 
Şehla - 1. Şası 2.Yantır Şekl - (şekil) 1. Biçim 

yılık 2. Dış (harici şekil man) 3. 
Şehlevent - 1 .Baylan 2. Duruş (şekil ve vaziyet man) 

Civelek 4.Görünüş (harici şekil man) 
Şehnişin - 1. Bakıncak 5. Kesim 6. Kılık (Kıyafet 

2. Çelki 3. Çıkartma 4. Çık- man.) 2. Kurum (Tetekkül 
ma S. Kalıma tarzı man.) 8. Beniz (Yüz, 

Şehr - (şehir) 1. Ken, yüzün rengi man.) 9. Sın 
Kent 2. Kermen, Kirmen 3. 10. Tür, türsün 11. Uyuk 
Şar 4. Tor S. Tura 12. Yordam 13. Yüz 

Şehrah - 1. Büyük yol Şekva - 1. Yanı, yanu 
2. Gin yol 3. Ulu vol 2. Yanıp yakılma 

Öz Türkçe karşılıklar ı 
- ı 

Sümbüle - Ba .. ak, buğ- Sürur bulmak · 
day başağı vanmak 2. Ögirm 

Sünai - İkili binmek 4. Sevinme 
Sürahi - 1. Ganık 2. Sürut - l. Aya 

Kank 3. Künek ırlama, ırlayıı 
Sür'at - 1. Çabukluk 2. Süst - 1. Ge 

Eşme 3. Evme (Acele man.) Sölpük 
4. Hız 5. Ilgaz 6. lveklik Sütun - 1. An 
(Acüllük man.} 8. İvi (Ace· ğam 3. Bağana 4. 
le man.) 9. İvme (Acele Balar 6. Dikeç, d 
man.) 10. Kadga 11. Kay Dikki 8. Direk S 
12. Seğirdim 13. Taprak 14. düver 10. Kazık 11 
Tavrak 15. Tezlik 15. Uşma Örek 13. Sarak 14 
üşme 17. Ütkünlük 18. Yö· 15. Tirgük 
ğüme Süvari - 1. A 

Sür'atle - 1. Çabuk 2. 3. Bin:ci 4. Menekl 
Çaprak 3. Hızlı 4. Kadan Süvari bölüğü J 
5. Tayurak 6. Terk 7. Tez Ş 
8. Yarışarak - -

Sür'atle hareket - 1. Şadan - 1. Ô 
Celikmek 2. Çapmak 3.Daz- 2. Sevingen, sevine 
mak 4. Dızıkmak 5. Koş· Şadan olmak 
mak 6. Tereklemek 7. Ye- vınmak 2. Sevinme 
lemek 8 Yilişmek 9. Yo- Şadi - 1. Bay 
purmak 10. Yortmak 11. vanç 3. Sevinç 
Yurtmak 12. Yüğürmek Şafak - l. ftJ. 

Sür'atli - 1. Babrak 2. Alaca karanlık 3. 
KRyan 3. Y cldan 4. Yele- Gün ku.ıh 5. Kızıllı! 
ğen 5. Yeler 6. Yeg·n 7. Şafak sökmek 
Yüğrük ağarmak 2. Tan a 

Sür'atli yürüyüş yaptır- Şah (Ağaç dalı 

m.lk - Yeltürmek 1. Budak 2. Butak 
Sür'ati intikal - 1. Ça- mak 4. Dal 5. Pud 

buk anlama 2. Saklık 3. Se· Şah damarı -
zek 4. Varış 2. Yürek ipi 

Sür'atli konuşmak - 1. Şabah - 1. p;. 
Bczeldemek. bezellemek 2. Ağma, akma 3. Al 
Çabu.~ konuşmak .. yalını S. Ot yıldız ı 

Surer,ya - 1 .. ~rgc, ör- ot 7. Yıldız safım 
gev 2. Ulgür 3. Ulker mesı· .. w • 

0 

, sugmcsı 
S~rur - 1. Biycnç 2. Şahika - 1, 

Kanı2' 3. Kıvanç 4. Kuanç lik 2. Çal 3. Dağ 
5. Kı.banç 6. Kuvanç 7. Öğ- Dikmen 5. Dora 
rünç 8. Sevinç 9. Seviniş 10. 7. Ergene, erzene 
Ccvinme 11. Sevinti Salıid - ]. A 



Saldleıo 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 544,50 lira bedeli ke

pfli karşıyaka kurtuluş soka
j'ında yapılacak olan adi dö-
ıeme işi belediye başkatiplik 
kalemindeki keşifnamesi ve 
prtnamesi veçbiJe ve açık ek
ailtme ile 9-3-935 Cumartesi 
~nü saat 16 da belediyede 
müteşekkil arbrma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecek
tir. Eksiltmiye iştirak için 41 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar bele-
diyede arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

2 - 120 lira bedeli ke,ifli 
Mısırlı caddesinin Gönül so
kağı kısmındaki bozuk yerle
rin sökülerek tamiri işi bele
diye başkatiplik kalemindeki 
prtname ve keşifnamesi veç
hile ve açık eksiltme ile 
9131935 cumartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
artbrma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. 

Eksiltmiye iştirak için 9 lira 
muvak!cat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
de arttırma ve eksiltme ko-
misyonuna müracat olunur. 

3 - 298,20 lirr bedeli ke
şifli çöken lağımlann tamirinde 
kullanılmak üzere yaptırılacak 
olan bir ton kapaklar işi be
lediye başkatiplik k lemindeki 
şartname v.e keşifnamesi vec
hile ve açık artırma ile 9 -3-
935 Cumartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art-
tırma ve eksiltme komisye
nunca ihale edilecektir Eksilt 
miye iştirak için 23 lira mu
vakat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 
22 - 24 - 28 - 4 553 (263) 
wrveuı 

§ 151,25 lira bedeli muham· 
menli Mühendis Ferruh apar· 
hmanı arkasında 53 adanın 

121 metre murabbaındaki 16 
sayıh arsasına ilave olunan 
kısmın satışı belediye başkatip
lik kalamindeki şartnamesi 
veçble ve açık arttırma ile 9/3/ 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Artbrmaya 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyede arttırma 
ve eksiltme komisyonuna mü
racaat olunur. 

22-24-28-4 558 (264) 
§ 1 - 560 lira bedeli mu

hammenli Gündoğduda 59 nu
maralı adanın 448 metre mu
rabbaındaki 24 sayılı arsasının 
mülkiyeti Belediye başkatiplik 
kalemindeki fartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 42 Hra muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
Belediyedeki komisyonuna mü
racaat edilir. 

2 - 491,25 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda 59 ada
nın 398 metre murabbaındaki 

14 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve 
açık artırma ile 16 -3- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arttırma iş

tirak ıçın 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
sta kadar Belediyedeki komis
yonuna müracaat edilir. 

3 - 3300 lira bedeli muham
menli Alsancak mevkıinin İz
mir bahçelerı ve Kahramanlar 
köşesinde 79 sayılı adanın 1100 

-298- Öz Türk5e karılıklar 

Danık 3. Tanık 4. Tanıkçı Çağnşmak 
Şalım (Şahım) - 1. Çöz Şamdan (Şem'adan) -1. 

2. İç yağı 3. Yağ Dikek 2. hekmen 3. iıkimen 
Şahı (Şahıs) - 1. Bire- Şamil (Olmak) - Kit.p-

li (Fert, individu man.) 'l. lamak 
Karaltı 3. Karantı 4. Kimes- Şampiyon - Böke, büke 
De 5. Kimse 6. Kişi 7. Ôz Şan - 1. Ad (Nam ve 

Şahsi - 1. Kendi2.Ken- şöhret man.) 2. Çalım 3. Çav 
m 3. Özgü 4. Gösteriş 5. On 

Şahsiyet - 1. Özlük 2. Şanlı - 1. Angun 2. 
Ôziş Adlı, adlı şanlı 3. Sanlı 4. 

Şair - 1. Aykaç, ayuk- Ünlü S. Ünlü yönlü 
çu (Umumi olarak ıöyliyen Şans - 1. Suğur 2. Sur 
man.) 2. Baktı 3. Cırav 4. 3. Uiur 
Koşmacı, koşuğcı 5. Söz Şap - 1. Açu 2. Sağ, 
koşkucu 6. Ozan sey. zev 

Şak - 1. Çatlak 2. Yar- Şapas - 1. Alkış 2. Al-
çık 3. Yank 4. Yırtmaç kışlama 3. T apşık 4. T apşın 

Şakketmek - 1. Biçmek tapşınlama 
2. Burtarmak 3. Çatlatmak Şarap - 1. Bor 2. Ça-
4. ikiye ayırmak, ikiye- biç- j'ır 3. Çakır 4. Dolu (mec. 
mek 5. Kırmak 6. Takta- memlô man.) 5. içesi nesne 
mak 7. Yarmak 8. Yermek (Meşrubat man.) 6. İçki 
9. Yırtmak 10. Yirmek (Meşrubat man.) 7. Sıkık 

Şakkı şefe etmek - 1. (Asir tercümesi) 
Ağız açmak Şarab içmiyen - Sulanç 

Şaki - 1. Basımçı 2. (Bian) 
Haydut 3. Karakçı 4. Ka- Şarbon (Hastalık man.)
zakçı 5. Oğru (Hırsız man.) 1. Kara kabarcık 2. Kara 
S. Ôletçi (Katil man.) 7. Pa- yakmaca 
amçı 8. Yol kesen Şark - 1. Doğu 2. Gün 

Şakir - İyilik bilir doğusu 3. Güney (Gün do-
Şakirt - 1. Boşgut 2. ğusu, şark ve güneş gö

Boşgutluk 3. Öğrenen 4.Ôy- ren, cenup man.) 4. Gün 
rençik öyrencük 5. Yamak toğar 5. Kün çağisı 6. Ônğ 

Şakul - 1. Dik 2. Di- Şarkı şimali- Ônre 
mik 3. Seltik Şarklı-Güneri 

Şal.uli - Dikine Şark rüzgarı - 1. Doğu 
Şamata (Şematet) - 1. yeli, gün yeli 3. Tan yeli 

Çoğı 2. Davuş 3. Etiş 4.Gü- Şarkta - İlgerü 
rültü 5. Patırdı 6. Şavkum Şarkı - 1. Cır 2. Deyiş 
7. Undereş 8. Yaygara (umum olarak her türlü ne-

Şamata etmek - 1. Al- tide man) 3. Ezgi 4. İr 5. 
camak 2. Bağırmak, bağrış- Sar, aanm 6. Şakı 7. Tol&ay 
mak, baimp çajırmak 3. 8. Türkü 9. Yu 

~eni A...-

metre murabbaındaki 2 sayılı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şart
namesi veçbile ve açık arttır
ma ile 16/3/935 Cumartesi gü
nü saat 16 da ihale edilecek
tir. Arttırmaya iştirak için 248 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar be
lediyedaki komisyonuna müra
caat edilir. 

4 - 552;50 lira bedeli mu
hammeneli Gündoğduda 59 
adanın 442 metre murabbaın
daki 23 sayılı arsasının mülki
yeti belediye başkatiplik kale
mindeki fartnamesi vechile ve 
açık artırma ile 16-3-935 Cu
martesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mü
racaat edilir. 

5 - 450,63 Lira bedeli mu
hanımeneli Gündoğduda 59 
adanın 360,50 metre murabba
ındaki 15 sayılı arsanın mülki
yeti Belediye başkatiplik ka
lemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık arbrma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Artırmaya iş
tirak için 34 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyedeki komis
yonuna müracaat edilir. 

6 - 1093,75 lira bedeli mu
hammenli dok or Mustafa cad
desinde 62 adanın 437,50 
metre murabbamdaki 6 sayılı 

arsanın mülkiyeti Belediye baş
katiplik kalemindeki şartna
mesi veçhile ve açık artırma 

ile 16 -3- 935 cumartesi gü-

rmz- --

nü saat 16 da ihale edilecek 
tir. Artbrmaya iştirak ıçın 

82 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mü
racaat olunur. 
28 - 5 - 8 - 13 636 (298) 

1 - 211,88 lira bedeli mu
bammenli Çayırlıbahçede 83 
numaralı adanın 141,25 metro 
murabbaında 4 numaralı arsa
nın mülkiyeti belediye başki

tiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık arttırma ile 
4/3/935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arttırma ve eksiltme komisyo-
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 16 lira mu-
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar balediyede ar
tırma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

2 - 90 lira bedeli muham
menli Çayırlı bahçede 87 ada-
nın 90 metre murabbamdaki 
86 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 4/3/935 pa-
zartesi günü saat 16 da bele
diyede müteşekkil arttırma ve 
eksiltmek- komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna möra aat olunur. 

3- 228 lira bedeli muham
meneli Çayırlıbahçe'de 83 nu-
maralı adanın 152 metro mu
rabbaındaki 19 numah arsanın 
mülkiyet belediyede baş ka
tiplik kalemindeki ş rtnamesi 
veçhile ve açık eksiltme ile 
4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 

Öz Türkçe karşılıklar - 299 -

Şarkı söylemek - 1. E- Şayeste - 1. Değer 2· 
yitlemek 2. ırlamak Teğimliğ 3. Uyar, yugun 4. 

Şart -1. Bağ (kayt man) Yakışır, yaraşır 5. Yaraşık 
2. Baylav 3. lrselik 4.Pudak Şayed - 1. Ola ki 2. 

Şartlaşmak-Könüşmek Tutalım, tutalım ki 
Şartiyle-Üzere Şayia - 1. Carı 2. Çav 
Şaşaa - 1. Balkız 2.Çoğ 3. Çu 4. İl dili (halkın riva-

(yanmış kömür , kor man)3. yeti man) 
Gösteriş 4. Parlaklık 6. Sür Şayia çıkmak - 1. Bur-
7. Yağtu, yaktı mak 2. Carılanmak 3. Çal-

Şaşaalanmak - 1. Bal- kanmak 4. Çıkmak 5. Du
kımak 2. Parlamak 3. Ya- yolmak 
Iabımak Şeamet - 1. Kutsuzluk 

Şaşaalı - 1. Parlak 2. 2. Sor, şor 3. Uğursuzluk 
Yıldırak 3. Yıldırır 4. Yıl- Şeametli - 1. Kutsuz 2. 
dırgan Uğursuz 

Şat - 1. Gürgüvenç(şa- Şebab, şebabet-Gençlik 
dü handan man) 2. Ôğrünç Şebeke - 1. Ağ 2. Tor 
3. Sevinçli (balık ve kuş avlamağa ya-

Şadetmek - Sevindir· rar ai man) 
mek Şebib - 1. Bekdeş 2. 

Şadolmak - 1. Kıvan- Bendeş 3. Benzek 4. Benzer 
mak 2. Sevinmek 5. Benzeş 6. Kip 7. Okşaş 

Şahr - 1. Butur 2.Çevik 8. Deni 9. Uyar 
3. Güler yüzlii 4. Oskay 5. Şebnem - 1. Esen, be-
Şen 6. Şayan 7. Tığrak seii 2. Çiğ 3. Çiskin 

Şayan - 1. Değer 2.Te- Şecaat - 1. Alplık 2. 
ğimli 3. Yakışır, yarqır Batırlık 3. Yiğitlik 4. Yü-

Şayanı hayret - 1.Kay- reklilik 
kaç 2. Şaşacak, ıaşılacak 3. Cesaretli - (ıeci) 1. Alp 
T anmalı 2. Badur 3. Batır 4. Batur 

Şayanı hürmet - 1. A- 5. Eren 6. Erez, irez 7.Gür
yançanğ 2. Belli kişi (mute- büz er 8. Keleş 9. Kıyışkan 
b d ) 3 Eli .. .. 10. Korkmaz 11. Yılmaz 12. 

eran an man . opu- y· w •t 13 Y" kli .. k ıgı . ure 
lecek 4. Gor em 5. Saygı Ş Av 
d w ecer- &aç 

eger . . .. Şecere - 1. Ağaç (Bir 
~ayanı ı~ıma~ . - 1. Gu- tek ağaç man) 2. Döşeme 

venılecek, guvenılır 2. lnamlı (aile şeceresi man) 3. Kütük 
3. İsançlı (aile şeceresi man) 

Şayanı merhamet - 1. Şedit -1. Bayrav 2.Berk 
Acınacak, esirgenci 3. Çavgın(bava şedaidi man~ 

Şayanı taaccüp - 1.Şa- 4.Çetin 5. Geğin 6. Katı 7. 
ıılacak 2. İnlamalu Pek 8. Sarp 9. Sert 10. Sıkı 

Şayanı takdir - Beğe- 11. Yaman 12. Yavuz 13. 
nilen Yeğin 

aıtıı ma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır-
maya iştirak için 18 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediyede ar
tırma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

4 - 128,58 lira bedeli mu-
hammeneli utarit sokağında 65 
numaralı adanın 108,86 metre 
murabbaındaki 168 sayılı arsa-
sının mülkiyeti belediye baş 

katiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık artırma ile 
4-3-935 pazartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 1 O lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediyede 
artırmak ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

5 - 376.25 lira bedeli mu
hammenli Doktor Musta cad
desinin sağında ilk cadde üze
rinde 58 nunaralı adanın 301 
metre murabbaındaki 2 numa
rsh arsanın mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şart
namesi veçhile ve açık arttırma 
ile 4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede arttırma ve 
eksitme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak ıçın 29 
r ·a muvakkat teminatla söyle
n n gün ve aate kadar bele
diye arttırma ve eksiltme ko
misyonuna mracaat olunur. 

6 - 173,75 lira bedeli mu
h menli Mcs'udiye cadde inde 
65 numaralı adanın 139 metro 
murabbaındaki 113 numaralı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şartna
mesi veçhile ve açık artırma 

ile 4-3-935 pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekil 
artırma ve eksiltme komisyo-

1 

Bergama asliye hukuk 
kimliğinden: 
Bergomanın Atmaca m 

lesinde oturan arnavut C 
kızı Zümrüt tarafından kc 
ayni mahallede oturmakta 
gittiği yeri bildirmiyerek s 
tuğu anlaşılan Kepsütlü 
him oğlu Ahmet aleyhine 
boşanma davası üzerine il 

deaa:eyhin gıyabında gör 
muhakemeııinde: müddea~ 
bin bulunduğu yeri bildiri 
veya davanın muallak ol 
24 Mart 935 gününde mal 
mede hazır bulunması için 
Iigatın ilanen icrasına il: 
verildiğinden bermucibi k 
ilan olunur. (2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nunca ihale edilecektir. 
maya iştirak için 14 lira 
vakkat teminatla söylenen 
ve saate kadar belediyede 
tırma ve eksiltme komisyo 
müracaat olunur. 

7 - 189,25 lira bedeli 
hammenli Mesudiye caddes 
arka sokağında 65 numı 

adanın 151,40 metro mura 
ındaki 112 numaralı arsa 
mülkiyeti belediye baş kat 
kalemindeki şartnamesi veç 
ve açık artırma ile 4-3-935 
zartesi günü saat 16 da l> 
diyede müteşekkil artırm 

eksiltme komisyonunca · 
edilecektir. Artırmaya işt 

için 15 lira muvakkat temi 
la söylenen gün ve saate 
dar belediyede artbrma ve 
siltme komisyonuna müra 
olunur. 

10-15-22-28 (191) 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk rı:amava 

Lİ.KTİN 
ile başlayınız 

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

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ı n sancı, ishal ve ku~maJ:u
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrlp 
TABLETLERi 

Baı Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kQtusu 7 ,s kuru,tur 



PLATT 
Makina F abrikas1D1D 

AMDAR ÇIKRIGI 

,ı!~~ak yedek parçalariyle beraber apğlclaki 
v•um ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

• G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No. aa4 IZMİR 

Kanzuk şurubu 

lımir Tramvay\,. e Elek-. 
trik Türk Ano11im Şir- 1 

ketiı den: · 
Şirketimiz h"asedaran heyeti umamiyeainin 30 mart 1935 ta

~lıine müıa :laf c'1martesi gantl saat 11 de tirketin lzmirde Bah· 
l'İbabadaki icl&re merkezinde alelade olarak içtimaa davet olun
'Laiu ilin olunur. 
L__ En yız yirmi bine senedatma malik olup içtimada hazır bu
..... ak arzusunda olan hiaseclaranm hamil bulundukları hiase 
tktlerini ifbu illa tarihinden itibarea en ıeç on gün içinde 
lnn etin merkez idaresine weya bir baakaya tevdi edilmif ba-
~lan ve biue aeoedabm mlctMtl kanniyui sarfında tevdi 

olduklarını mlibeyyia bir kıt'a U..Aaberl hamil bulunma .. 
lan llzımdır. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - idare meclisinin ve hesaplan tetkike memur murakıp 

raporlaruwı okunması. 

~ 1934 h~•P menesi bilinç•• ile kir ve zarar besabmm 
ıp Ye kabulü ve idare meclisinin ibrası. 

3 - idare meclimıe aza seçmek, azalardu bazılannin me· 
8nniJetini teeclit etmek ve idare mecliai ualarmm huzur hak
lanm taWt etmek. 
~ - 1935 1eaui kin beuplan tetkike memur bir murakıp 

tarua ve murakabe ilcret:İllİ tubit etmek. 285 ( 1 - 2 ) 

• Yeni Astr 

GRIPIN 
En •lddetll ba, aDrllarını derhal keser 

Gripin biitün ağn, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe 
dİf, bel, sinir, -.dele ağnlanna, romatizmaya, &ıiltmeden mi\te
Yellit ıabrablara kartı bilhassa milessirdir. 

liiJ 

1 
(iiJ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mlltehassıa kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Fletı 7 ~ kuruflur 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ,.. lzmlr 

Tek ve mİt=ddlt .. k~th·PAMüKIPilKLm: boyanır, kaa
terlenir, katlamr Kırmızı ve Mavi BOYALARIN çeşitleri: 

FIA TLAROOZI İSTEYiNiZ. 
t...!.3 285 

Türkiye' de en çok aranılan ve sahlan da iste
nilen Ai~'clır. Daima ve israr ile Algo__pan 
ifleyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolannda vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
-Zaman .. ecza deposudur. 

Tür~iye Ziraat Bankası l.ınıir 
Şubesinden: 

Banka emvalinden Kilimcilerde Suluhan namile maruf mağaza 
bir aene milddetle icara verileceğirıden 28-2-935 tarihinden 
itibaren yirmi ıfin miiddetle mllzayedeye vazedilmiftir. 

20-3-955 tarihinde- birinci ihalesi yapılacaktır. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk pey akçelerile Ziraat bankuına milracaatlan. 

627 (296) 

....... 11 
bS 

Türkiye Ziraat Banriası lzmir 
Şubesinden: 

18-2-936 Tarihinde kapah .zarfla ihaleleri yapılaca;. 27-1935 te 
Yeni Asır 1-2-935 de Anadolu 6-2-935 de Milli Birlik ve 11-2-
935 de Halkın Sesi gazetelerinde ilin edilen Yananh emvalinin 
ihaleleri 13-3-935 tarihine pazarlığa bırakılmıJbr. Sabf Gayri• 
mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti ma
hammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 
katiyeleri istizana tabidir. Maim sabldıiı seneye ait devlet ver• 
,r--.. belediye resim ve sair bütün murafJar mlifteriye aittir. 
l.tiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile •likte ibalr flb: 1 
saat 14-30 da Ziraat bankuma mtlracaa~ 555 ( 294) 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

lzmirde Difteri vakalan tekerrür etmekte oldupndan hem 

haıtahğın önünü almak ve hem de çocuklanmızı ileride bu hu .. 
talıktan korumak için küçnk yaştaki çocuklara qı tatbikine ka
rar verilmiı ve qı istasyonları açbnlmıştır. 

f.tuyonların balunduklan yerler vo miiracaat uatlan qaitda 
g6sterilmiftir. 6 yqmdan 12 yqma kadar olan mektep talebe
aine mekteplerinde qı tatbik edilecektir. 2-6 yq aramda ba
lunan daha küçük yaıtaki çocuklara da açılan bu qı yerlerinde 
&fi yapılacakbr. Arzu eden aileler ıstuyonlara milracaat ederek 
çocuklarını aşılatabilirler. Aşı parasız olarak tatbik olum. Aft.. 
nm biç bir zarar ve tehlikesi yoktur. Çocuklan uzun zaman e• 
bllylk oluncaya kadar difteri gibi fena bir hastahktan korar. 
Bunun için ailelelerin istaSJonlara müracaat ederek çocaklanm 
qılatmalan tavsiye olunur. 

Mllracut Edilecek Mıntakal•r 
1 - Merkez hiJdbnet hekimliii: Bahribaba parkı 11hhat m&-

dlrlltlnde. 
2 - Efrefpqa belediye mıatakam 

3 - Karantina " " 
4 - Bumahane " " 
Mmtakalara &fı İçİD gelinecek pa ve saat: 
Cumartesi, Pazar, Pazartesi .. Sabahleyin 10 dan 12 ye., 
Sala, Çarpmba, Pertembe .. atfeden sonra lS den 17 ye., 

637 (297) 

Binlik Ve Eytaru Bankaından: 
... Ne. Mevkii No. Cinsi Pey akçeli 

578 Bayraklı sahil caddesi 5-10 kahvehane 9 
932 Keçeciler Hayrettin Pı. So. 13-11 Dlkkla 8 
288 Balar bedesteni 39 .. 7 
157· I Uruçreia mahalleai Çirkin So. 28 Hue 5 
216 01111Uİye Cad. kara Omaaa 

Ojla haD1Dda 26-15 
S70 Osmaniye cadden 16 

A.. 701-1 Karataş 9 EylGI S. 118 
701-2 "' " .. .. 126 

l-019-tO'JO Çoban ot. Zeki B. caddesi 
HOkmnet civan 

B. 701-2 Karataş 9 Eyl61 sokaiı 
1010 Kasap Hızır mahallesi 

727 
341 
602 
C.43 
C.44 
C.44·1 
C.45 
C.56-11 

Şeritciler sokak. 
Göztepe Mısırb caddesi 
Y olbedesteni Selvili Han 
Bornova Kürt Ômer So. 
Manisa Çaprazı S. mah .. .. .. 

.. .. .. 
lzmir BiriaciKordon Mimar 

1 
124 

6 
428,258 

55-4 
37 
25 
25 
25-1 
22 

Majaa 10 
Dlklrb 12 

Ev 8 .. 18 

Arsa 11 
Ev s 

Dilkkb 31 
Ev 20 

Mai aza 4 
Dlikkia 4 

Ev 15 
Ev 10 

Dlkkla s 
EY ıı 

Kemalettin B. Caddni S üat kaba kap K. 45 
Mevkii Ye numaralan yukarda yudı emllkin bir aenelik kira

lan 6.3.935 Çarpmba pil -t onda ihale edilmek kere 
arbrmaya konulmUfbu'. istekli olan.ann bizalaruacla yazdı peJ 
ak~ Vememize yabrarak milzayedelİDe iftirakleri lbımdll". 

~s 578 (295) 

Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
MekteWmis afflhiı açıktır. Atçı.,...hk etmif ustaların hemea 

. mektebe .... eleri. 1-2 (291) 

iLAN 
lzmir Elektrik Şirketinden• 
Şebekede yapdacak ameliyat dolayısile cereyanını M!n 1935 

Cuma günü saat 7 ,30 dan 17 ye kadar Kemeraltmda, Arutada 
Veysel hamamından Kestelli ye kadar, 1 nci, 2 nci, 3 acil Beyler 
sokaklannda ve mücavir sokaklarda kesileceii mulaterem balkw 
maUimu olmak üzere ilin olunur. 



Sshffe ta 

F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru li

mammızda olup 28 şubata An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuau 10 martta 
ge-lip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Vama ve Köstence 
için vük alacaktı 

ORESTES vapuru 10martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 23 marttan 28 Narla 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakhr. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

HEDRUN vapuru 2 martta 
Rotterdam, Hamburg, Copen· 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manlan için yük alacaktır. 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

Yeni As11• 

! 
1 
1 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LlNES L TD. 

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-
ver~ten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
\'e Hull için yük a!acaktır 

FLAMINlAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

1 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mes'u 
' liyet kabul edilmez. 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 
Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27 /2/935 BEOGRAD 

6131935 S. S. BLED 
13/3/935 SREIN 

20/3/935 S. S. BEOGRAD 
G. PAPA Y ANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selinık, ve Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

KIŞ GEI~DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonııuldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva PerpinyaDİ 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiftİt• 
İnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bll 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenziJJI 

vardır. Satıt mahalli : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

,. zmir ithalat 
IÜğünden: 
Kilo Gr. Cinsi Eşya 

Gü~rüğü 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için vük alacaklar. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 3 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~== 00 580 Pamuk yatak çarıafı 
Kıymet .L. 
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NATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 12 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) Nevyork için yük 

EXECUTlVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. 

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 

alacaktır. !l&Slllllll~•~tt~·~lil!ll'=lti~!!l!!!!ll!lllllllllllll--11111 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

1 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
Garbi Akdeniz için ayda MÜTEHASSISI 

bir muntazam sefer. Doktor 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar- Alı' AgaA ~ selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

İkametkihını Birinci Kor
donda Tayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

(25) H.3 
'-™""'" 1 •• - ... ....., -

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tab
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN' YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

-.t~a1hri Hiza, 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 355 S.7 

·······························································~····· 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bamai Ktzhet 

Sıhhat Eczanesi 
...................................................................... 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

Y ALNJz iÇi GAZLI 

Lftw bala .. ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrikr Telef on 

PEŞTEMALCILAR 
M~Jzemesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

' ~ • .. • . ı 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

M.DEP. S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI 

00 615 ipek mensucat 
00 700 ,, ,, 
3160 00 Alitı zürraiyeden brpan 
71 00 Sadeyağı kutuda 
87 00 Galelitre mürettep aiaç semşiye sapı 
37 00 Boyalı ve cilalı ağaç ıemsiye sapı 
574 00 Adi mukavya kutu 
3930 895 Yekun 

400 
30 
87 
37 
30 

611 

00 
00 
00 
()() 

00 
Yukanda cins ve miktan yazılı eşya harice götürülmek "k• 

dile satılacağından isteklilerin 7 -3- 935 perşembe günü 
13 de lzmir ithalat gümrüğü sabş komisyonuna 
ilin olunur. 

1 n~aatınız için atidekiibtiyaçlarınızı pek ur.uz f iya.tlarla 
temin etmek isterseniz Halim ajta çarşısında 

Kaval ah Hasan Nuri 
ticarethaneRine müracaat ediniz 

Çl•E•TO 
Çubuk demi• ve her nm ol9ekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunla11n 
te/errüatı envaı banyolar ve termosifonlar ve heı cins 
musluklar ve kanaUzasyon için demir d/Jkme borular 
ve lngillz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Ye•ll Çlmentol••• Batan •••••••• 
E• •&••il ••••ille 
••i•z•mızd• S•tıl•• .. 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi Hilil 

KOLONYA VE ESANSLARI 

( G6nül ) Baharçiçeği, Altuıruya, Fulya, Yasemin, Le1Jak, 
Mıenekıe, Sonhabra, AkJAJDgüDefi, Amber. 


