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ü Öyle korkunç hztli vardı ki, 

•
16en ancak o vakıt tehlike

~n hüyüklüğünü anlıyarak bü
~ kuvvetile gerindi, ~ol eli 
"> nca. şiddetile Torgaym su
l'abna indi: 

Ş1talc ••• 
.le Ge•şiyen kollar arasında 
•rııya fırladı: 
- Alçak!. 

b' İki güçlü ses şim~ek gibi 
.:bi~i ardınca gürledi. Sanki 
a],. .şı~fekten biranda !•rlıyan 

.\, ı eıssamın sol yanagını tu
tllşturdu. 

k Torgay hiç beklemediği hu 
arşıhkla şaşırdı. Bir elile ya

:~ğın.ı oğuştururken, ~er biri 
n sılle acısı veren Ulgenin 

ıö 1 2 eri kulaklarında çınladı: 
lcuı - Beni dinledinse, bu sar-

tılığı etmeğe nasıl gücün 
Y•tti? O sözler, sana kocamı 
~e kadar sevdiğimi gösterme
~' yetmez mi? Haydi biran 
tçin Oğuzu hiç sevmiyorum di
Ycyirn. Beni r.e sandın alçak? 
A Kocam Oğuz, senin karın 
B Yhar olmaktan ne çıkarmıf. 

1
undan şu çıkar ki: Kocam Oğuz 

0 alı, hen scnın kıratını tanı
dun ... 

lckSen .yalanı, yalancılığı mes-
~ edınen adam.. O ise, her 

•o .. b ıu ir belge (senet) olan sa-
Yın bir varlık.. O, her duygu:nu yuvasına olduğu kadar 

Usa veren, imzasının, and
~ınanın değerini bilen bir 
aş. Sense, temiz, yüksek her 

~e varsa çiğniyen, servet hır
Yle aşkı bile feda etmekten 

:~~~~rniyen düşkün bir sıma-

Karı kocanın birbirini aldat
lnasına hiç bir mahzur, hiç bir 
:nge) yok diyorsun. Gerçek 
tıt1: mi?. Sen her kadını sa-

ga çıkmış et mi unıyorıun 7 
kl orgayın gözleri döndü, kı· 

11 hir ses çıkardı: 
}f - Ülgen, seni seviyorum .. 
. er şeye rağmen seviyorum 
•nan ... 

- Sus .. Ağzında dolaşan bu 
~cvgi sözü heni tiksindiriyor .. 
•vallı aşk, ben onu en yük
~~ bir tapıncakta yüceleterek 

.. ruza verirken, bir gün senin 
~IZlllda böyle en çirkin bir 

eveale çamurlara bulaştırıla
C•iını hiç düşünmedim. 

TAYYARE 

Bu kadar kirli ruhlu bir ada-
ma bir Zi:!m~nlar inandığımı 
ve onu seviyorun.1 sandığım 

için ~imdi kendi kendim<lcn 
utanıyorum. Bir yandan da 
Oğuzun yüksek varlığiyle bir
leşmeme vesile olduğun için 
11 mutlu olsun Ayhan ı?"Ördüğün 
gün,, diyorum .. 

Genç kadının titriyerek inip 
çıkan göğsü, alev saçan göz
leri, hırs ve nefretle alal ya

nakları Torgayı olduğu yerde 

yere geçirmek istercesine kah 
hıçkırır gibi titriyen, kah yıl-
dırım gibi gürliyen sesinin şid

deti karşısında, Torgay insan

lıktan çıkıyor, bu dağ başında 

kafasına indirilen topuzlar, 

vahşi bir kurt gibi onu kudur

tuyordu .. 
Dört yanına bakmıyor, ne 

olursa olsun ona malik olmak 

istiyordu. Fakat Ülgenin son 

sözleri onu zapletti. Kafasında 
bir ümit canlandı; 

..Kutlu olsun Aaybart tanı-

dığın gün . ., Demek hala kini

ni gizliyor, onu mutlak kıska

nıyordu. Kıskanç kadınsa, el~ 
bet tahkir eder, hırpalar, bü

tün kalp acılarını duyurmak. 

hırsiyle haykırırdı. O da, sev

diiinin ayaklarına kapanarak 

yalvarmasını bekliyordu .. 

T ercddüt etuıedi, hemen 
genç kadının dizlerine sarıla-

rak yalvarmai'a yeltendi: 

- Bütün bu hiddet ve şid
det bana gönül acılarını du

yurduğu için, acı sözlerini, 
mahzun ve yumuşak bir li-

kaydiye tercih ederim. Bu ha

linle o kadar güzel, o kadar 
kalbimin biricik kadınısın ki. 
ne Aybarın kocası olduğumu, 

ne de dünyada senden başka 
kadın olduğunu dütünemiyo
rum. Sen, yalnız sen varsın 
Ül~en... Beni affet, sana ej'i
len baıımı ayaklarınla ez, fa
kat güzel dudaklanndan bu
tek sözü, beni sevdiğini du
yayım ... 

Tiz ve bir acı kahkaha çam
lığın yeşil gölgeliklerinde çağ
lıyanın smltısına karıftı. 

- Sonu vat -

SiNEMASI 
BUOUN Telefon 3151 

Bitmemiş Senfoni ve Çardaş Fürdin filmlerinde alkışladığımız 
MARTA EGGERTH 

İle " Aşk Tangosu ,, ve " Dür.yayı Dolaşan Şarkı ,, ile .. ç 
ardaş Fürstin ,, filmlerinde birinci derecede rol alan 

hüyilk artistlerden 
SzöKe Szakall - Vllly Eıchberger - Taul 
Hörbiger - Frltz Kampers - Hansı Nieae 

Olly Gebauer - Frude Berlinar'ln 
Beraber temsil ettikleri hakiki bir şaheıer 

ŞAHANE VALS 
Ayrıca FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ] 
Seans ıaatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 de ili.ve s .... nsı 

Yeni Asır Sahife a 

SON 
lngiliz Dış Bakanı Antepte 

Kışlık Ekim -----------------.. ~----------------
Bugünlerde Berlini Ziyaret Antep, 5 (A.A) - Vilayeti-

Edecek Hitlerle Görüşecek 
mizde bu yılın kışlık ekim 

durumu geçen yıldan yüzde 
yirmi artıktır. Vilayet nümune 

fidanlığı bu yıl meyveli mey
vesiz sek!en bi;- bin fidanı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra : 6 ( Husus~ ) - Son ı barışını bergitmeğe büyük hiz- lin seyahatine büyü}{ ehem-

tekziblere rağmen, lngliz Dış met edeceği söyleniyor. miyet veriliyor . 
işleri bakanı Sir Con Seymon- Bay Bek Berllna Bay Şuslng de 
un Berline seyahatı hakkında- Gidiyor Londraya Gidiyor 

ekicilerin isteğine çıkarmıştır. 

Fidanlık memlekete meyve 
ki haberler teeyyüd ediyor. Mu- BerJin, 6 (Hususi) - Polon- Viyana 6 (Hususi) - Avus-

·ı h R f··h H'tl 1 ya dış isleri bakanı bay Bek turya Şansölyesi bay Şusing cinslerinin islahında faydalı 

olmuştur. Ayrıca sebze bahçesi maı ey ayş u rer ı er e • 
·· .. kt' T · ,. B l' pek yakın<la Berline gelerek bu ayın yirmi dördünde Lon-

goruşece ır. aymıs ın er ın- G . . V · · · 
d 

· t'hb b .. b h oerıngm arşova zıyaretmı drada bulunacak ve İngiliz uluş de tesis edilmektedir. Çok 
iyi hasılat veren pamuk cins-

en ıs ı ara na gore, u a- . d d k · B B k" b d b AI h"k~ ti . ıa e e ece tır. ay e ın u a amları ile görüşecektir. Bay 
er man u ume çcvrcsın- seyahati Sir John Simonun Bey.,. Şusing Londrada yalnız iki gün 

de mükemmel bir tesir yaptı. ı· · · t .. l · t d"f kalacaktır. Do"nu··şte Parı'se ugw - lerimizin islahı için Eski~chir 

tohum islah enstitüsünden to
hum istenmiştir. 

ım zıyare gun erme esa u 
Siyasal mehafilde Bay Sey- edecektir. Bu bakımdan Po- rıyacak bay Laval ve bay Flan-

mon'un Berlini ziyareti Avrupa Ionya dış işleri bakanının Ber- den ile görüşecektir. 
.......... it 

6 Şubat Y ıldönümü 
Paris'te Kanlı· Kavgalar Oldu 

Nümayişler Yapıldı 
Paris 6 (Hususi) - Geçen 1 çilerle arbedelr oldu. Birkaç 

sene altı Şubatta vukubulan polis sopalarla dövülerek yara-
kanlı hadiselerin yıldönümü landı. 
münasebetile bugün dini ayın- Geçen yıl asıl büyük kanlı 
lar yapıldı. Başbakan bay Flan- vak'aların vukubulduğu Kon 

Kordiya meydanında ise sa-
den Noterdam kilisesine gider- bahdan başlıyarak on binlerce 
ken polis kordonunu yaran bir kişi mütemadiyen geçdiler. Ve 
şahıs başbakanın yanına yakla- geçen sene maktul düşenlerin 
şarak kendisine hakaret etti hatıralarını yaşatmak için mey-
ve tevkif edildi. Başbakan a- dana binlerce çiçek buketleri, 
yından sonra kiliseden çıkar- çelenkler serptiler. Burada da 
ken halk tarafından kendisi bazı arbedeler oldu. Fakat nü-
aleyhine nümayişler yapıldı. mayişlerin genişlemesine mey-
Polis müdahale etti. Nümayiş- dan verilmedi. ...... 
Saylav 
Listelerinde 
Yanlışlık 

Ankara, 5 (A.A) - Bu sa
bah iazetelerle ve öğle üzeri 
radyo ile neşredilen saylav lis-
tesinde üç yanlışlık vardır. Ço
ruh vilayetinde bir numara ile 
yanlış yazılan Şefik (Eski Rize 
sayJavının) doğrusu Akif (Eski 
Rize saylavıdır.) Kırşehirden 

dört numara ile yanlış yazılan 
Ahmet Seyfeli C. H. F. baş
kanının doğrusu Mehmet Sey
feli C. H. F. başkanıdır. Ma-
raşta dört numara ile yanlış 
yazılan Hasan Raşit Tankut 
(Eski Maraı saylavı) nın doğ
rusu Hasan Reşid Tankut (Es
ki Muş sayJayı) dır. 

Atatürkün öz Adı 
Arapça Kemal Değll 

TUrkçe Kamildir 
İstanbul 4 (A.A)- Bugünkü 

tebliğde Önder Atatürk'ün öz 
adının Kamil olarak yazılmış 
olduğunu gördük. Bu hususta 
yaptıiımız tahkikte böyle yazı
lışın sebep ve temeli anlaşıldı. 

İstihbaratımıza nazaran, Ata
türk'ün taşıdığı Kama) adı bir 
arapça. kelime olmadıiı gibi 
arapça Kemal kelimesinin de
lalet ettiğimanada da değildir. 

Atatürk'ün muhafaza edilen 
özadı, Türkçe 110rdu ve kale,, 
manasına olan 4

' Kamal ,, dir. 
Son (a) üstündeki tahfif işareti 
( 1 ) i yumuşattığı için telaffuz 
hemen hemen arapça "Kemal,, 
telaffuzuna yaklaşır. Benzeyiş 
bundan ibarettir~ 

Hava 
Son 24 Saatlık 

Durum 
Ankara, 5 (A.A) - 5121935 

de Türkiyede Ha:va vaziyeti: 
Ziraat Vekaleti meteoroloji 

emıtitüsünden alınan malumata 
göre, son 24 saat icinde doğu 
Anadolusu ve Karadeniz kıyı
ları temamiyle, Ôrta Anadolu 
ile Ege mıntakaları yer yer 
yağışlı geçmiştir. Yağış Dörtyol, 
Maraş çevrelerinde yağmur, di
ğer yerlerde kar şeklindedir. 
Trakyada hava yağışsız geç-
miştır. En çok yağıı 36 mili
metre olarak Ri:ıcde ölçülmüş-
tür. Rize çevresine yağan karın 
toprak üzerinde kalınlığı 6 san-
timetredir. Trabzon ve Giresun 
çevrelerine de yağmurla karışık 
kar yaimışsad.a hemen erimiş
tir. Hava suhuneti bilhassa orta 
Anadoluda geceleyin havanın 
açması neticesi düne nazaran 
8 derece daha soğumuştur. 

Buna mukabil Trakya ve İstan
bul civariyle dogu Anadolusun
da hava 3-5 derece daha in~ 
miştir. En düşük ıuhunetler 

sıfırın altında olmak üzere Bo
luda 19, Çoramda 18, Yozgadda 
17, Ankarada 14, Erzurumda 9, 
Karsta 8, Malatyada 5, İzmir 
ve Manisada 2 derecedir. En 
yüksek suhunette 12 derece 
olarak Dörtyolda kaydedilmiş
tir. 

Bugün Ankarada suhunet 
sıfınn altında üç dereceye ka
~.ar vükselebilmistir. 

......... 
Atatürkün Gezintisi 
Ayasofya Müzesini Ziyaret Etti 

İstanbul, 6 (Hususi) - Reisicumhur Atatürk lstanbul cihe
tinde bir gezinti yapmışlardır. Bu arada müzeye çevrilen Aya
sofya camiini de ziyaret etmişlardir. 

Saylav Tezahüratı 
Alaya 600 Otomobil iştirak Edecek 

istanbul 6 (Husu~i) - Cuma giin (yarın) saylav seçimi müna
sebetile büyük tezahurat yapılacaktır. Alaya 60!) otomGbi! işti
rak edecektir. 

•• 
General Kazım Ozalp 

Şubatın Onunda İzmirde Bulunacak 
İstanbul 6 (Hnsusi) - B. M. Meclisi başkam geneı-al Kazım 

Özalp Ankaraya hareket etmiştir. Ankaradan Ana.doluya bir 

seyahate ç~kacaklar ve Şubatın onuncu günü İzmirde buluna
caklar ve Izmirden de Antalyaya geçeceklerdir. 

Meclis reisimiz beyanatta bulunarak teyahatimn hususi oldu
ğunu, halkla temas ederek ıhtiyaçları öğrenmeğe çalışacağını ve 
bir suale cevaben de kadın sayJavların kurultayda şapkalarını 
çıkarmaları lazımgcldlj"ini söylemiştir. 

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

General Refet 
ıstanbul, 6 (Hususi) - Mü

tekait General Refet müstekil 
saylav olarak namzetliğini ilan 
etmiştir. 

Ankara : 6 ( Hususi ) - E
reğli limanını yapmak için İn
giliz Vikers şirketi hükfımnti
mize müracaat etmiştir. Mü
messili Maliye bakanı ile gö
rüşmüşlerdir . 

IUşakta Kaçakçılık 
Uşak 6 (A.A) - Evinde 28 

bin 800 yaprak sigara kağıdı 
bulunan Gedizli Kel Ahmed 
yakaJanarak adliyeye verilmiş
tir . 

Bolu, 5 (A.A) - Yirmi dört 
saattanberi durmadan kar yağ
maktadı: Karın kalınhğı 50 san
timi buldu. Otomobil postaları 
hayvanla işlemeye başladı. 

BORJIY A 
Roma'nın Uç KanJı Zaliıni.Rodrik 

Borjiya, Sezar Borjiya, 
Lokres Borjiya 

Romanın en kanlı zalimleri olup din perdesi altında 
iılemedik cinayet bırakmıyan papasların yarattıkları 
faciaları çok yakında bu sütünlarda okuyacaksınız. 

MİŞEL ZEVAKO'nun eserinden nakledilen bu 
tefrika taril:ıin kanlı ve heyecanlı sahifelerini sizin 
gözleriniz önünde canlandıracak beşeriyetin nelere 
iÖgüs verdiğini anlatacaktır. 

Bir kaç gün içinde Borjiyayı bekleyiniz ' , h 
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Anna Hauptman Kocasım Y u.rlarmağa Ça~Eşnyo:r. Bir j 
Şahidin _İfadeleri Hakimin Şi!phelerini Uyarıd11?dı 

1 
Flemington, 31 ( İkinci Ka

mın ) - Hauptman bugünkü 
celsede şahitlerin ifadelerine 
mukabele ederken Jüriye dö
nerek masumiyetinden emin 
olan bir adam gibi tebessümle 
bakmıştır. Bu tebessümün ha
kimleri i.izerinde çek iyi tesir 
yaptığına da kani olmuştur. 
Maznunun gardiyanı Hauptma
nht höcresinde şen göründüğü
nü, yarım saat kadar idman 
yaptığ·ını söylemiştir. Bu durum 
hiç te elektrik sandalyesine 
hazırlanan bir suçlunun v.ı.ziyeti 
değildi. 

Anna Hauptmann'ın 
ifadesi 

Brüno Haupman bugün ka
rısı Anna Hauptmann'ın kendi 
hakkındaki ifadesini derin bir 
sükunet içinde dinlemiştir. Ka
dın kocasının önünden geçer
ken çehresi sap..arı idi. Fakat 
Hauptmann ona korku ile de
ğil emniyetle bakıyordu. Genç 
kadın kendi önünde yer almıt 
bulunan avukatlardan Villentz 
ve ReiUy'nin ıuallerine adeta 
korkarak cevap 'leriyordu. İki 
avukat ta mutad şiddeti bıra
karak bu kadının haline acı
mışlardı. Ona merhametle hitap 
ediyor, sinirlerini daha fazla 
yormaktan çekiniyorlardı. İlk 
sual şu oldu: 

- 12 Mart 1932 akşamı ne
redeydiniz ve ne yapıyordunuz? 

- Yedinci Fredrik lokanta
smda çalışıyordum. Saat 7 ye 
doğru, her gün olduiu gibi, o 
gün de Brüno beni aJmağa 
geldi. Saat 9 da birlikte eve 
döndük. 

- İki Nisan gecesi nerede 
idiniz? 

- Ben ve kocam dostları
mızla birlikte evde idik. Bütün 
gece müzik çaldık. Brüno güzel 
kitara çaldığıudan memleketi· 
mizin şarkılarını söyliycrek en 

tatlı habralarımızı yaşattık. 

- Ev işlerinde çok liyakath 
bir kadın olduğunuzu söylü
yorlar. Doğru değil mi? 

Bu sual genç kadını şaşırt
mıştı. Ne cevap vereccgını 
kestiremiyardu. 

Davacıların vekili olan avu
kat; Hauptmanın Fische ait 
bulunan paraları bir kutu ıçın
de madam Hauptmanın süpür
gelerini koyduğu yerde sekiz 
ay saklamış bulunmasına rağ-

men madam Hauptmanm na
zarı dikk:ıtini celbetmcmiş ol
masını hayretle karşıladı. 

Anna Hauptmann izahat 
vermeğe çalışmış ise de avu
kat sözünü keserek: 

- Kocanıza çok fazla iti
madınız olduğu anlaşılıyor, dedi. 

Anna Hautmann buna mü
tevaziatıe şu cevabı verdi: 

- Bu itimadı göstermek va
zifemiz değil mi? 

Anna samiin arasına geçer· 
ken onu bu son sözlerinden 
ötürü sempati ile karşılıyanlar 
çoktu. 

ı ıa 11zıi illa ıı 
Hauptmanm vekili avukat 

Reilly bu vaziyetten daha fazla 
istifade etmeğe, kalkışarak 
bahçıvan Kari Strom adlı bir 
şahidin çağırılmasinı istedi. Şa
hid davet edildi. Şu ifadeyi 
verdi : 

- Lindberg'in çocuğu ka
çırıldığı akşam Hauptnıanı ye
dinci Fredrik lokantasında gör
düiüme yemin ederim. Yıldö
nümüme rastladığı için tarihi 
çok güzel habrlıyorum. 

Müdafaanın ümitleri hilafına 
olarak bu şahit Villentz'in sor
gu yağmuru altında şaşırmış 

kalmışh. Bilhassa bu sua! onu 
büsbütün şaşırtmıştı: 

- Hauptmamn masumiyetine 
emin olduktan sonra ne diye 
bugüne kadar bu şehadette bu
lunmadınız? 

- Başıma bir bela O'e]me-o 

sinden korkuyordum. Fakat 
vicdanımın sesine boyun eğ
dim. Bir masumun yaı·dımına 

koşmak içiu buraya geldim. 
Bu mahiyette birkaç cevaba 

rağmen şahidin düzme olduğu 
zehabının önüne geçilemedi. 

Hatta hakim Trenchard bu 
şahidin mahiyeti hakkmda şüp
hesini zhar ederek avukat 
Rei]I· · az.arlnmaktan kendini 
tuta ,,,5tır. 

Jürımerden Biri Hasta 
Jürilerden Liscon kalp has

ta!ığından mustar;ptir. Da,ıaya 
devam etmesine imk~n olmaz· 
sa bu davayı yeni baştan gör
mek icap edecektir. Z1ra New 
Jerseydeki kanuna göre bir 
davamn i'Uyeti esnasında jüri
lerden birini istihlaf ei:mck 
imkansızdır. 

~~~--~--~c~~H.,_~·~·~·~•MO~----G~..-..,.----~----

Şikayet 
Gazetemiz okuyucufo.tından, 

Tepecik'de Sevinç sokağında 
8 numaralı evde oturan Ahmet 
Aktuğ imzasile aldığımız bir 
bitikdc deniliyor ki : 

" İzmir'in çok işlek yolların
dan biri olan Kemer caddesi 
ve bilhassa T cpecik'in sokak
larında; bazan yanan ve hazan 
sönen elektrik lambalarının, 

gece yarısından S')nra ise he
men hepsi denecek sur-ette 
söndfü-ülüyor. 

Zaten bu yağmurlu havalar
da çamurdan berbat bir halde 
bulunan sok<!kl::ı.rdan geç va
kıtiarda işlerinden evlerine 
dönmek mecburiyetinde bulu
nanlar için; cidden pek müşkül 
oluyor. İşte bu karanlık sokak
lardan birisi de Sevinç soka
ğıdır ki, üstüne çamuru da 
caba! 

Bununn ıçm, kıymetli " ve 
genç belediye başkanımız Dr. 
bay Behcct Salih Uz' dan - hiç 
olmazsa - sokak başlarındaki 

lambalardan birer tanesinin 
yaktınlmasile, oralarda oturan
ları bu suretle sevindirmelerini 

1 Bir Sahtekarlık 
~ 

iddiası 
Bir kömür deoosuna ait kira . 

mukavelenamesi üzerinde de
ponun sahibi bayan Makbule 
öldüğii halde imzasını cam iize
rinde taklid ederek mukaveleyi 
3 ay daha temdid etmek ve 
mukavelename üzerinde sahte-
karlık ya pmakJa suçlu kömürcü 
bay Hayreddinin muhakeme
sine dün arrıı·cezada devam 

J 

ediJmiştiı. 
Müddeiumumi mu~v~ni bay 

Fahri, bayan Maklıulen;n hangi 
b.ri:ıte öldüğünün tesbitini iste
m•ş ve mahkemece bu dilek 
kabul edilerek daha bazı tet-
kikat da yarılması için durnşma 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Ergani Istil<:razı 
Dört milyon liralık Ergani 

istikrazının B tertibine ait mu
vakkat tahvillerin asıllarile de
ğiştirilmesine başlanmıştır. 

·······~···························· ..... . 
rica edeceğiz. Bu pek mühim 
ve mübrem ihtiyacımızın nazarı 
dikkate alınmasını sevimli dok
torumuz.dan beklerken, sonsuz 
savS!ılarımı da sunarım. 

:::J 

ra sız Hastanesinde b 
0 rl 

Ge ç encere e Düş -ü1 

Birgi' de 
Biiyiil< Bir Mek
teb İnşa Edildi 

Dün sabap Frnnsız hastane
sinde ço~~ feci bir hadis~ ol
muı ve bir hasta hararet de
recesinin çok yi.Hrnek oimasın

dan rençer2den sokağa 
d:· ,n·~ ı "ukut netice.;i ö!mü:/-
. .• A ld v t f '!At .. 
td~. , • .;1mız .:! sı a n gor~ 

I~~n ·arcı oğfo bay Ri~;:üm Bor-

nov<ıya i~leyc.n o'~oo "":le·· n
d1:..:.ı L' ind·~ Ş:}co: o!aral.: 
ç:ı'.ı:;an Ab'?ehir:I Lay Ş:nasi 
zn .. "ı:-reye t• :u'mt 5 V.! iiç gün 

ıra~,.,.,, e··'1, ' ' ! .... ~;" .. ...,.ı.,,_,l, ":l 
., .. <iLı ..,,; &"'UJ~-' Ul..-.ı. !ı..-1-ıı.-.. 

• •• .... il 

roura vzz . '~ ı c ;;·.:ışnuş ve 
k~nd>.i tc(Lvi fr;::ı Fransız 

lı:: · a:ı'1"'cs"ne ka:dırılmı"t·r. 

B C'' • •• •• l L • 
~ty ... ~ ""'l:;.. 'LÇ gunc.. ~·) o~rı 

Frar.n :;:: ha..,hı:.ı.:mec;:nd~ tcdıvi 

.:ı!•ndn btümr.::ı'\. ' :ı idl. 

n·in ~abaiı Şinas~nin h~ -
m··e! dc-rc~e:,j çok yi:!-~s-1-

miş ve zavallı genç bir aralık 
bu şiddetten kend:ni kaybet
mi1 ve ne yapt:ğını b~lmiyerek 
~~c.:1ccreden aşağı düşmüş ve 
a.: sonra ölmüştür. 

Ş:nasinin ölümü biitün şoför 

ı)o/ür l"iu!f .'jiıın.~i 

arkadaşlarını derin teessürfo:e 
earketmiş!:ir. 

Müddeiumumilik cesed üze
rinde otopsi yapılmasını tcnsib 
etmiştir. 

Birgi (Hususi) - Uzun za· 
mandır inşası devam eden 
mekteb binası bitirilmiş bir 
hale gelmiş bulunm;ıktadır. 
Alt kat tamamlanmıştır. Ço
cuklarımız okutturulmaga baş-
1attırımıstıı-. Üst katın da ta
rnamhm~ası düşünülüyor. 

Mekteb tam tertibatı haiz
dir. Bugiina kadar sarfedilen 
yirmi üç bin liranın dokuz bin 
lirasını huı:ıusi m uhasebc ver-
mi!? ve on ci()rt bin lirasınt çok 
faal olan bele::iiyemiz kendi 
kasasından temin etmiştir. 
:alkian hiçbir para almadan 

büyük biı- mekteb inrasına 
muvaffak olan belediyeyi teb
rik c tın ek çok yerindedir, 
Kend başkanı bay Salih Umur 
fevkalade çalışkan bir baştır. 

Birgi'de ~ocukiarımız daha 
önce!e,· e.::~~i bir mcdl'c:>enin 
ratıb oclalarmda okutu!urlardı. 
Yeni ruektebde yavrularımızın 
sıMıi ihtiyaçlarını temin eyliye-
cek maştenıelatın hepsi mev
cuttur, 

MenkOtası: • 
Belediyemiz bir " Şehitler 

Muhtar Seçimi Talebelerin İasesi I 

menkfıtaşı .. inşa ettirmekte
dir. Beşyüz liraya çıkacak olan 
bu abideyi pek yakında bitmiş 
bulacağız.. 

Yo1lı: rımız iyidir. Fidanlıkla
rımız da gittikçe terakki et
tirilmektedir. 

Burnova köylerinde yeni 
muhtar seçimi devam etmekte
dir. Doğanlar köyü muhtarlı· 
ğina eski muhtar İskender Öz
şaşal, Naldöken köyü muhtar
lığına Feyzi Öztürkmen seçil
mişlerdir. 

J 

rvianisa Halkevinde yatmakta 
olan ve kazalardan gelip Ma
nisa orta mektebinde okuyan 
17 talebe için mekte? karşı
sında tutulan bir eve yerleşti
riJmiş ve Mayıs sonuna kadar 
iaşeleri Halk evi taraf md.an te
min edilmiştir. 

Moris Şövalyeye Göre 
Dünyanııı 

I(adını 
En Güzel 
Kimlermiş 

On 
? • 

Mor.i.ce Chevali
er'ye göre dünya
nın en güzel on 
kadını sıra ile şun-
lardır : 

Kontes Marga-
rit, Clara Brokow, 
Kay Fransis, Mar
lene Dietrich, Marle 
Oberon, Greta Gar
bo, Anna Sten, Clara Bov,Lo
retta Y oung, Annabella 

Maurice Cbevalier bu 

on kadından Kontes 
Margerit'in gözle-
rine aşıktır. Clara 
Brokov hakkında 
ise " Amerikada 
rast geldiğim en 
güzel kadındır.,, di
yor. 

Bir Fransız ga
zetesi bu on güzel 

arasında bir müsabaka açarak 
güzeller güzelini seçmek teşeb
büsünde bulunınustur. 

M. Huh1sl 

Adapazarı 
Şehir Planı Tet

kik Edilivor 
Adapazarı 6 ( A.A ) - Dün 

Yağan kar durdu. Bolu dağın
da bir metre kar olduğundan 
posta nakliyatı hayvanlarla ida
re edi!mektedir, 
Adapazarı 6 ( A.A ) - Be

lediye meclisi perşembe günü 
toplanarak mimar Y ansenin şe
hir planı hak~l"mdaki teklifini 
müzakere edecektir. 

Adapnzan 6 ( A,A ) - Tef
tiş heyeti saylav seçiminin Cu
ma gunu yapıfacağını ikinci 
seçmenlere bildirmiştir. Hiikü-
met, belediye, fı_rka, binaları
nın önleri şimdiden bayraklar
la donadılmı~tır. 

f'/L/./////././///X.////, '/////.; ' 

ı~ Bc!!rsa Haherl~:.i ~ 

1 

~ Dün Barsada t~ 
~ Yapll~n Sat.şiar ~ 
".{ ~~. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
28 H Al~roi:i ve Şü14 75 15 50 

Za~ire Bo.-sası 
Çu. Cin~i Fiat 
130 Buıday 4 25 

50 Susam 11 
552 ken palamut 260 
28 Pamuk 48 

4 25 
11 

440 
51 

Para Piyasası 
6-2-1935 

Alış Satış 
Mark 50 25 50 75 

İsterlin 616 619 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 60 79 1 O 

Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 62 

İsviçre F ran. 40 65 
Florin 84 87 
Kr.Çekoslov 5 20 

29 45 
10 67 
40 90 
85 12 

5 22 
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İzmir Tic ·et ve zah"re bors: ının nesretmekte o:duğu 
gundelik borsa muamelatı bül
~~nlerine göre 30-1-935 tari-
ınden 5-2-935 akşamına ka

:ar borsada satılmış olan mad
.1 clcrin satış miktarları yekünu 
ı e hu haftaya ait en aşağı ve 
en Yuk fi I · v d ·· . arı at erı aşagı a gos-
tcrdrniştir. 
Satılan mik. Fiyatı 
eşya en az en çok 
Buğday 2001 3 90 4 875 
Uşak malı çu. 

Atpa Uşn ma 397 " 3 875 4 00 
" Yerıi " 50 " 4 00 4 00 

B '' faturam 100 " 3 00 3 00 
akla 8 " 5 00 5 00 

~ısırdarı 12 " 4 4 
~Uındarı 55 " 4 75 4 70 
<ısulya 43 " 8 00 8 00 

Çavdar 100 " 3 25 3 25 
Mercirnck 4 '' 6 00 6 00 
Burçak 31 " 4 4 50 
Nohut 249 " 4 75 4 75 
Sisarn 50 " 11 11 
Oğlak 23600 53 25 53 25 
derisi d t ' ' 
o~, a e 
.~ ak ıskaı. 2550 " 35,50 35,50 

hafif mal 1800 " 26,625 26,625 
b İımir barsasına dahil belli 
A. aşfı ihracat eşyasından olan 
ftpa, bakla, pamuk, palamut, 

~ Yon ve zeytin yağlarına ait 

1 a~talık sabş mıktar ve fiat-
Ctde piyasa vaziyetleri ayrı 
ayrı aşağıya geçirilmiştir: 

Arpa 
1. Yukarıdaki haftalık satış 
ıstesind de görüldüğü gibi 

~n ha"ta içinde 397 çuvalı 
d Şak ve 50 çuvalı yerli arpa1ar-

an olmak üzere ceman 447 
Ç~va} a pa sahşı tescil ettiril
Olışf 
4 ır. Uşak malları 3,875 ile 
f' Ve yerli mallar ise 4 kuruş 
ıntıe muamele görmüştür. 
~ ?ı eçen hafte ise yalnız Uşak 

a ar ndan 4 ile 4,25 kuruş 
:ıasında 471 çuval arpa satışı 
h rnuştu. Geçen .. enenin bu 
~ jftasında borsaya kilosu 3,25 

10 ,90 kuru arasında fiatlarla 
k 31 çuval uşak ve 1,71 ile 2 
k~ruş arasında fiatlarla da 894 

t ı ceınan 1 25 ÇU\ 1 aı r ... -
1111 • 
" Yazdırh ı 

ltJCeçen harta içinde arpa fi
arında görülen düşkünlüğün 

:ı°n hafta içinde kendini biraz 
d~ha hissettirmiştir. Satışlar 

rgun cereyan etmiştir. 

f Uşak mallarından piyasaya 
~.zla mal gelmiş olması ve şu f Unlerdc ihracet için mal mü

f·aYaa edilmemekte bulunması 
hıatJar üzerinde müessir olmuş 
ulunmaktadır. 

d .. Bugün ıçin arpa fiatlarına 
lll utrneğe meyal nazarile bakıl
ç a tadır. Şu kadar varki ge-
cn senenin bu haftasına naza-

ran fiatlar bu senenin lehine 
olarak kuvvetli bir yükseklik 
göstermektedir. 

Bakla 
Baklanın bu haftaki vaziyeti 

v 

g 
geçen ve daha evvelki hafta
ların aymdır. Son hafta içinde 
borsada satılmış olan baklanın 
heyeti mecmuası sekiz çuval 
olarak kilosu 5 kuruş üzerin
den muamele görmüştür. Pi
yasada mal yoktur. 

Pamuk 
Son hafta içinde İzmir bor

sasına aşağıda işaretli pamuk 
satışları yazdınlmıştır: 

Nev'i Balya 
Prese 1 ci hazır 880 

" 
11 eski sa. 353 

11 
" vadeli 25 

" 2 ci hazır 103 
Yekun 1361 

Fiat 
50 55 
53 60 
51 51 
49 50,50 

Bundan bir hafta evvel keza 
borsaye aşağıda gösterdiğimiz 
pamuk satışları kaydettirilmişti: 

Prese 1 ci ha:ır 69 55 56 
" " vadeli 441 55 56 
" " eski sa. 25 53 53 

Yekun 535 
Geçen senenin bu haftasında 

ise borsada yapılmış olan pa
muk sabşları şu :zekilde top
lanmıştır: 

Prese 1 ci hazır 356 33 33 
" 2 ci " 54 29 29 

Kaba 1 ci _, 75 ha. 33 33 
Yehün 410 

Son hafta pamuk muamele
leri geçen haftaya nisbetle bir 
mislinden biraz fazladır. Fiat
larda geçen hafta bidayetle
rinde başlıyan düşkünlük bu 
hafta da devam etmif ve fiat
lar 50 kuruşa kadar düşmüş
dür. Düşkünlüğün esbabı ge
çen haftaki neşriyatımızda 
kaydettiğimiz gibi ihracatçı
ların yeni siparişler almamış 
olması ve espekülasiyoncuların 
mal mübayeasında bulunma
malarıdır. 

Maamafih elycvm elde mev
cud pamukların dahili ihtiyaca 
k;.fi gelmiyec~ği söylenmekte 
stokltır ıçın tehlıke gôrülme
mektedir. Fiatların yükselmesi 
için behemehal hariçten kuv
vetli bir s'pariş gelmesi İcab 

etmektedir. 
Esasen Almanyanın pamuk 

ihtiyacından mühim bir kısmını 
memleketimizden temin et
mekte olması } ükselen fiatler 
karşısında arkası kesilen sipa
rişlerin fiatler:n mutedil bir 

raddeye gelmesi üzerine tekrar 
başlıyacağı kanaatını tevlid ey-

lediğinden pamuklarımızın ati
sine şimdilik emın nazarlarla 
bakılmaktadır. 

Palamut 
Borsaca neşredilen bülten

lerden alınan rakamlara göre 
palamut satışları şöyle hulasa 
edilmiştir: 
Nev'i 
Tırnak 

Kaba 
Rofoı 

" tırnaklı 

Yekun 

kental 
1412 
2583 
157 

5 
4157 

fiat 
390 460 
210 300 
185 210 
370 370 

f'enı Asır 

Geçen hafta muameleleri ise 
berveçhizir icmal edilmişti: 
Tırnak 811 405 470 
Kaba 957 210 235 
Rofoz 220 200 210 

Yekun 1988 
Ceçen senenin bu haftasında 

ise borsaya aşağıdaki palamut 
satışlarının yazdırılmış olduğu 
borsa kayıtlarından anlaşıl-
mıştır. 

Tırnak 804 
Kaba 1106 

" engin 528 
Rofoz 268 

Yekün 2706 

302 399 
214 282 
185 204 
156 195 

Son hafta palamut satışla
rında geçen haftaya nisbetle 
hararet görülmüş ve fazla mal 
satılmıştır. Fiatlarda da bir 
değişiklik yoktur. Esasen pa
lamut piyasası haftalardanberi 
sabit bir şekildedir. 

Afyon: 
Son hafta içinde borsaya 

yüzde 10, 75 morfin 178,5 kilo 
afyon satışı yazdırılmıştır. Mor
fini 68 kuruştan kilosu 731 
kuruştur. Aylardanberi borsa
da mühim satışlar olmamak
tadır. 

Birçck müstaheil ve tüccar 
elinde fazla mal r..ıı. unmakta ol
masına karşı piyasada alıcı 

yoktur. Biricik alıcı mevkiin
deki inhisar idaresi mal alma
maktadır. İnhisarın hareketsiz
liği umumi şikayetleri mucib 
olmaktadır. 

Zeytinyağı : 
Geçen ve daha evvelki haf

talardaki neşriyatımızı nazarı 
dikkate alan horsa komiseri 
ve borsa idare heyeti memle
ketin iktısadiyatı ile alakadar 
olan zeytinyağı muamelelerinin 
hemen satış yapılınca borsaya 
kayıd ve tescili suretile müs
tahsilin piyasa muamele ve de
ğişiklilderinden haberdar olma
sını temin için esaslı ve cezri 
teşebbüsata girişildiği memnu
niyetle görülmüştür. 

Esasen Cuma nüshamızdaki 
baş yazıda da yazdığımız gibi bu 

günün ticari ve iktisadi lazımele
rını temin ve tatmin edecek 
bir nizamnameye malik olmama
ları yüzünden usul ve kavaidi 
ticariyeye muhalif hareketleri 
ancak eski ve nakafi bır ni
zanmameye tevfikan ve ekse
rıya idari bir şekilde mene 
çalışan borsa komiseri ve idare 

heyetinin cezri teşebbüslerile 
en küı;ük bir muamelenin bor
sa haricinde yapılmıyacağına 
şahid olacağımızı ümid eyliyo
ruz. 

Son haftaya ait borsa satış
larmm icmali neticesinden an
laşıldığına göre borsaca yapı
lan teşebbüsat üzerine haftanın 
son günlerinde evvelce yapıl
mış olup .tlakadarları tarafın
d;\n borsaya tescil ettirilme-

memiş olan 106237 kilo zey-· ı 
tinyağının 21,5 • 28 kuruş ara
sında borsaya kaydettirildiği ve 
ayrıca yeni satış olarak ta 26-
26, 75 kuruş arasında fiyatlarla 
76600 kilo sıra malı zeytinya
ğının borsadan geçirildiği gö
rülmüştür. Şu hesaba göre 
bir hafta zaı·fında borsaya 21,5 
28 kuruş arasında fiyatlarla 
182.837 kilo zeytınyağı mua
melesi yazdırılmış demektir. 

Şayanı kayıttır ki hazır kay
dilc geçen sene fiatleri 26-26,75 
kuruş arasında iken eski sa
tışlara ait fiatler 21,5 - 28 ku
ruş arasında bulunmaktadır. 

Bu rakamların ifade ettiği 
manaya göre ise son hafta 
içinde zeytinyağları 26 - 26, 75 
kuruş arasında satılmıştır. Ve 
hafta piyasası 26-26,75 kuruş 
arasında temevvüç etmiştir. 

Halbuki borsa haricinde 
yapılan muamelatın bor-
saya geç verilmesi yü-
zünden 21,5 - 28 kuruş gibi 
pek büyük farklı fiatlerle kar
şılaşan rençber, müstahsil ve 
taşra tüccarlarının ne gibi müş
külatla karşılaşabilecekleri ve 
piyasa hakkında nasıl bir fikir 
edinecekleri muhtacı tetkik bir 
meseledir. 

Binaenaleyh borsa idare he
yetinin buhususta gösterdiği 

alakayı memnuniyetle karşıla
dığımızı yazarken Odamızdan 

da bu ve buna benzer husu
satta borsamıza azami derece
de müzaherette bulunmasını 

rica edeceğiz. 

İncir 
incir piyasasına kapanmıı 

nazarile bakılmaktadır. Yapı-

Nev'i 
numara Çval Fi at 
Kalbur altı 2 10,25 10,25 
Topan 139 10,75 11,50 
6 20 11,50 11,50 
8 144 13,75 14,25 
9 347 14,25 15 

10 46 15,25 17 
Yekfn 698 

Geçen hafta satışları ise 

aşağıdaki şekilde toplanmı~tı. 

Kalbuar altı 50 7 7 
Yağmurlu 11 11,50 11,50 
Topan 112 11,50 11,50 

5 numara 344 9,75 11,50 
6 " 67 11,50 12,25 
7 " 27 13,50 13,75 
8 " 149 14 14,25 
9 " 301 14,75 15,50 

10 " 193 15,75 17,375 
11 " 7 18 18 

12 " 15 19 20 
v:kün 1276 

Geçen senenin bu haftasında 

ıse borsaya yazdırılmış olan 

muhtelif nevilere mensup çekir

deksiz üzüm satışı aşağıda nevi 

vefiatlar üzerinden gösterilmek
tedir. 
No. Çuval 
5 5 
6 131 
7 639 
8 1188 
9 579 

10 202 
11 16 
12 40 

En az 

5 00 
6 00 
6 30 
6 72 
7 50 
9 75 

12 00 
16 38 

2800 Yekün 

En çok 
5 00 
6 44 
6 95 
7 41 
9 36 

11 70 
12 48 
16 38 

Üzüm fiatleri son hafta için

de aşağıda gösterilen temev

vücatı göstermiştir: 

30-1-935 31-1-935 2-2-935 
lan son haftanın perakende 
satışları şudur : 

No. Fiatleri Fiatleri Fiatleri 

Fiat 
Az Çok 

Süzme 10 Çuval 12 00 12 00 
Elleme 18 7 00 7 00 
Paçal 10 5 25 5 25 
Naturel 58 4 50 4 50 
Yekun 96 

Üzüm 
1934 senesinde ilk çekirdek

siz üzümlerin piyasaya getiril
diği tarihten 5121935 akşmnına 
kadar İzmir borsasında satılmış 
olan miktarının 279281 çuval 
olduğu ve muhtelif nevilerden 
olan miktarın 5-25 kuruş ara
!Hnda değişen fiatlerle satıldığı 
borsamız neşriyatından anlaşıl

mıştır. 

Keza geçen senenin bu ta
rihe kadar satılmış olan 1933 
senesi mahsulünün miktarı ve 
268756 çuval ve 3093 torbaya 
baliğ olmuş ve fiatlar 5,625 ile 
23,43 kuruş arasında· dolaş
mıştı. 

Son hafta zarfında borsada 
satılan muhtelif çekirdeksiz 
üzüm muameleleri aşağıdaki 
surette icmal f'!dilmi~tir. 

6 11,5 -12,5 11,25-12,25 aynen 

7 13 -13,50 12,75-13,2512,50-
13,25 

8 13,75-14,25 13,50-14 aynen 
9 14,5 -15 14,25-14,7514,25-

14,50 
10 15,5 -17 15,25-16,75 15-16 
11 17,25-18,50 17 -18,25 

16,50-18 
Şu hesaba nazaran hafta başı 

olarak kabul ettiğimiz 30/1/935 
tarihine göre 2/2/935 teki fiat 
düşkünlüğü de aşağıda göste
rilen miktardan ibarettir. 

Fi ya ti 
No. Az Çok 
6 0,25 0,25 
7 0,25 0,50 
8 0,25 6,25 
9 0,25 0,50 

10 0,50 1,00 
11 0,50 0,75 

İnhisar idaresi bu hafta için
de de piyasada bulunmuş 
ve 10,25 - 11,5 kuruş arasında 
fiatlarla 141 çuval çekirdeksiz 
ve 10,S kuruş fiatla 180 çuval
da siyah üzüm mübayaa 
etmiştir. 

Cekirdeluiz üzüm pıyuası 

sın a 

S-anne 7 

y •• 

urg Borsa
urum 

Hamburgda Otto Fr edcberg 
komisyon evi, Türkofis Ham 
burg piyasa ı hakkında aşa
ğıdaki raporu göndermiştir: 

Bu malumatı mes'uliyet ka
bul etmeksizin olduğu gibi 
a!ıyoruz. Alakadarlar bu evin 

fiat bildirerek yaptığı teklif

lere dayanarak harekete geç

meden evvel her hafta servi

simizde çıkan Türkofis Berlin 

şubesinin haftalık piyas• rapo

runu okumafarını tavsiye ederiz. 

"Piyasa durgun olmakta de

vam etmektedir. Çok miktarda 

Alman buğday ve çavdan 

teklif olunduğundan istekler 
kolayca karşılanabilmektedir. 
Stok mevcut olduğundan bu 
iki mal çok az ithal olunabi
lecektir. 

Son haftaların en mühim 

vakası Arjantin hükümetinin 

asgari fiatları, başlamış olan 

yenı sezonda da muhafaza 

etmiş olmasıdır. Devlet buğ

day 5,75 den, mısır 4,40 dan 

ve keten tohumu da 11,50 den 

aşağı düştiiğü zaman müda

hale edecektir. Ziraat şir1cet

leri, hüki'ırnetin buğday fiat

Iarını 5,75 yerine 7 ye, mısır 

fiatlarını da 4,40 yerine 6 ya 

ve keten tohumu fiatlanm da 
11,50 yerine 13 e ve yulaf fi

atlarının da 5,50 ye çıkarılma

sını istemişlerdir. 

0 0 3 Iü ve 64/65 kilo tartan 
arpalar için 48.50/49. frank 
elde edebilmek kabildir. San 
mısırlar için iyi fiat elde edil
mektedir. 

Oarılar PÇın hiç bir is~ek 
yoktur. Darı fiatı 1000 kilo ba
şına aşağı yukarı 70 raysk
marktır. 

Yulaf; ŞiJi yulafının çok adi 

cinsi 75 rayhsmarka satılmıştır. 

Gayri safi sıklet sarfi addolun

maktadır. Akdeniz mıntakası
nın iyi cinsleri dahe fazlaya 
satılmaktadır. ( T. Ofis ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hafta içinde son derece dur
g;un geçmiş ve fiatlar da ge
çen haftaya nazaran yukarıda 
işaret ettiğimiz düşkünlük kay
dedilmiştir. Bu düşkünlük mev
sim icabı olarak görülmekte 
ve endişeyi mucib telakki edil
memektedir. 

Halen elde mevcut üzüm is
tokunun 40-50 bin çuval rad
delerinde bulunduğu bu mik
darın yeni mahsulün idrakine 
kadar tamamen elden çıkarı
lacaiı kuvvetle umulmak tadır • 
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ıçin lstanbu a 
Ankaraya itseler 

Şark 

-l'> yrıla .ıı.yo:r crr 
erG c;c receli ev 

T urkischc Post da Vaiter. 
E. Brell imzasile neşrolunan 

bu yazıyı naklediyoruz : 
Hemen hergüıı posta bize, 

bütün memleketlerin gazete
lerinden Türkiye hakkmda 
makale kupürleri getirmekte
dir. Bu makalelerden bir çoğu· 
nun İstanbul'dan yazılmış ol
duğu görülüyor. Arasıra da 
Ankara'dan yazılmış bir ma
kaleye rastgelinir. Eski " Cos
tantinople ,, kelimesi redaksi
yonların kamusuildan hfıla bi
linmemişdir; halbuki bu re
daksiyonlar Leningrad yerine 
St. Petersburg, yahut Oslo 
yerine Kristiania yazmc:.ktan 
vazgeçeli haylı zaman olmuştur. 

Türkiyeye ait olarak cihan 
matbuatında inti~ar eden ha
berlerin makalelerin, ekonomik 
havadislerin ve kısa hikaye ve 
tasvirlerin çoğu İstanbuldan 
yazıldığından, memleketin hü
kümet merkezinin niçin bu ka
dar az ve nadir olarak anıldığı 
süali varit oluyor. Türkiyede 
oturan yabancı gazete muha
birlerinin listesine bakılınca, 

bunların hemen hepsinin ika
metgahlarını Türkiyenin eski 
paytahbnda tuttukları anlaşılır. 
Bu halin bir istisnasını şimdiye 
kadar yalnız Alman istihbarat 
bürosu tc~kil etmektedir. Ve 
bu büro gerek İstanbulda, ge
rekse Ankarada daimi mu
messiller bulundurur. 

Eski Alman istihbarat mües
sesesi olan W olff telgraf büro
su (WTB) ile telgraf Union'u 
( TU ) nun birleşmesinden vü
cut bulmuş olan Alman istih
barat ajansının - ki birçok hu
susi neşriyat ve makale servis
leri ile birlikte 2900 Alman 
gazetesine malzeme temin et
mektedir - ilk yabancı istih
barat ajansı sıfatı ile Türkiye
de hükumet merkezinde daimi 
bir mümessil bulundurmasının 
mühim bir sebebi vardlr. Na
sıl ki diplomasi mümessilleri
nin hükumet merkezinde bu
lunması ihmali caiz olmıyan bir 
lüzum ve zaruret teşkil edi
yorsa, aynı veçhile büyük ajans
lar ve gazeteler mümessiJJeri· 
nin de misafir oldukları mem
leketin siyasal hayat ve faali
yetine sahne olan yerde bu
lunmaları lazımdır. Yabancı 

matbuat mümessillerinin büyük 
bir l::ısmının, misafir olduklara 
memleketin bir vilayet şehrinde 
kalmaları anlaşılmaz bir hal ol
makla beraber, bilhassa Tür
kiy~de bu mümessillerin israr 
i!e ·stanbu1a baz!amp kalmaları 
maksada hiç elverişli olmarah 
bir ha rekettir. Türkiye Cümhu 
riyeti hükumeti kurulduğu ilk 
günündenberi Ankarayı mem
leketin merkezi olarak intihap 
etmiş oJmakla tarihi ehem
miyeti büyük olan bir adım 
atmıştır. Türk ulusu kurtuluş 
ihtilalini Anadoluda yapmış 

ve yeni kurulan devletin si
}asal, ekonomik Ye kültürel 
inkılabına Ankarada baılanmış 

ve bu inkılabm yürlıyüşü, durup 
dinlenmeksizin yine Ankaradan 
aldığı hız ile devam etmekte bu
lunmuştur. Bir çok defalar 
işaret ettiğimiz veçhiie "An
karanın Ruhu ,, nu tanımaksı
zın ve bunun delaleti ile Türk 
kuruluş ve yükgeliş hareketinin 
mana ve kıymetini anlamaksı

zın Türkiye Cumhuriyeti hak
kında yabancı gazetelere fay
dalı ve doğru bir muhabirlik 
yapmak mümkün değildir. 

Türkiyedeki diplomasi mü

messillerini İstanbuldan Anka
raya nakletmekte başlanğıçi.a 

tereddüt ve teahhür gösteren 
bazı memleketleri hatırlayınca 

ve bugün sefaretlerin istisnaslz 
Ankarada bulunduklarını göz 
önane getirince Türkiyede Ç;\

lışan yabancı matbuatın da ayni 
harekete imtisal edeceklerini 
kabul edebi!iriz. 

Bununla beraber Türkiye
nin jeopolitjk durumu dolayı

siyle bu memlekette muhabirlik 
işi daima hususi bir şekil arze
decektir. Bu itibarla Türkiye 
şimal Amerikası birleşik dev
letleri ile mukayese edilebilir. 
Orada cihan matbuatı ötedcn
beri iki yerele daimi mümes
siller bulundurulur: Birisi Nev 
- york'ta diğeri de W sahington 
üniyon hükumetinin ve diplo 
masinin merkezi olmak sıfatile 
Nev-york dahi ökonomi hayat 
ve faaliyetinin merkezi ve üni
yonun en büyük şehri ol
mak itibarile her ikisi de ayni 
ehemmiyetle matbuat mümes
sil1erinin faaliyet sahasıdır. 
Vazivct, daha küçiı1< mikyasta 
Türkiyede de böyledir. Hatta 
zamanın bir çok siyasal vak
alar ve hadiselerle dolu olarak 
cereyanı yüzünden okuyucular 
bu kabil haberlerle fazla bes
lenmiş olduklarından artık ken
dilerinin yalnız sıyasaJ olan 
uavadis ve haberlere karfı 
alakaları azalmıştır. Binaena· 
leyh bu hususu nazarı d:kkate 
alıp hesaba katarak okuyucu
larım kısa hikayeler ile ve 
dünyanın her tarafından a!ın

mış gayri - siyasi haberler ile 
memnun etmeğe çalışmak mu
habirin gündelik mesaisinde 
her an mütezayit bir gayretle 
dikkat etmesi lazımgelen bir 
vazifedir. Tecrübe ile sabittir 
ki okuyucular bu nevi yaıı-

lara doymak bilmezler. 
Bu yazıların malzemesini 

ise gazete muhabiri hadise
lerin vukubulduğu yerlerde 
büyük şehirlerde bulur. İstan
bul şehri de böyledir. Ve bu 
gibi gayri siyasi haberleri ya
zan yerli matbuatın mer ezi 
de İstanbuldur. Memleket mal
buatınm çabucak okunarak 
onlardan ahn~cak şeylerin der
hal alınması, her yabancı ga
zete muhabirinin mühim vazi
felerinden biri o!du~unu izaha 
lüzum yoktur. Memleket mat
buatı ise, pekaz istisnaları ile 
İstanbulda intişar ettiHnden 
bu şehir, muhabiılik işinin bu 

Devri Geçmiştir 
kı.smı için en münas:p l-hr 
yerdir. 

"Gayri siyasi haber;er,, adı 

atında biz, nı-erak ve heyecan 
uyandıran ve tahrif edilmiş 
mübalegaları ihtiva eden yazı
lan anlamıyoruz ve böyle bir 
ithamı red ederiz. 

Kezalik b:z uŞcı:.rkın sihir ve ' 
füsunu,, cienilen so'ğun artık

ları arayan'ardan da değiliz. 
Okuyucunun zevkine hizmet 
için yalnız hararetli, heyecanlı 
ve tes:r!i "Ş., ı k masa larr,, fes. 
peçe ve nargile hikayeleri der
v~şler - tekkeler - minare· 
lere ve esrarlı kahvehanelere 
aid tasvirler ile okuyucunun 
aç muhayyile ve fantazilerini 
okşamak bir muhabirin vazi
fesi olamaz. Hayır - muhabir, 
iÜnün hadisat ve matbuatının 
ruhuna uyacak bir tarzda ha
lihazır için ve istikbale aid 
uyanık bir görü;le çalışır. Ve 
bu bakımdan yeni Türkiye ya
bancı gazete muhabirine za
mana aid manzara ve mevzu
luı yığınlarla vermektedir. 

O, yani muhabir yeni Tür
kiyede fabrikaların kurulduğu
nu, demiryolu ray şebekeleri
nin uzanıp genişlediğini görü
yor ve yapılan birçok kültüre) 
reformalarm ruh. ve manasını 
tanıyor. Yirminci yüzyılın bu 
yeni Türkiyesini okuyucuya 
daha yakından göstermek bi
zim, yani gazetecilerin vazife
mizdir. Açık görüşün, bu ara
da objektif tenkit hakkını da 
ihtiva edebileceği ise, gazete
cilik meslekini anlamak fera
setini haiz olanlann hepsi ta
rafından itirazsız teslim edil
mektedir. Yalnız gayri - siyasi 
muhabirlik için değil, ökonomik 
muhabirlik işi için Boğaziç!nde, 
iki kıt'anın eşiğindeki büyük 
şehir bundan sonrada büyük 
bir rol oynıyacaktır. Bu suretle 
lstanbulda daimi muhabirler 
bu!undurmak kat'i bir lüzum 
ve zaruret teskil etmektedir. 

İşte bu suretle biz, s'llahi
ycttar Türk mchafilinin, yaban
cı matbuatın hükümet merke
zinde temsil edilmeleri lüzumu
na işaret eden fikrine iştirak 

ederek bu lüzumu Alman mat
buatı için daha geçen · yılın 
başında ifa etmiş olmakla be
raber her iki tarafın, yani hem 
misafir bulunduğumuz memle
kct:n ve hem de yabancı 

matbuatın menfaatı namına fa
idcli olabilecek bir nokta
yı nazarıdikkate vaz ve ar
zetmek istiybruz. Ankara vakia 
hükümet merkezidir. Fakat 
İstanbul, memleketin, nüfusu, 
en çok o~an bir şehridir. Böyle 
olmakla beraber " Türkiye ,, 
mefhumu hiç bir vakit bununla 
tamamlanmış olmadığı da ma-
1fırrıdur. Bu sebeple matbuat 
bütün memlekette kuruluş fa
aliyeti mevki itibarile uzaktan 
takib ediyor. Fakat yabancı 

matbuat, kendisine Türk mü
tehassıslarının vakıfane reh
berliği altında sz-enç Türkiyeye 
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Yazan: NIZAMETTIH NAZiF 
-95-

:~if'e Evvel Bin işve, Cilve Ve Naz ile Karşısında Oynattığı 
HaiHe, Bir Gece Sonra Yüziine Bile Bakmaınıştı 

Bir gece evvel bin işve, cilve 
ve naz ile karşısında oynattığı 
kalif e; bir gece sonra ne sem-

1 tine uğramıştı, ne de suratına 
bakmıştı. 

Abbase her gece, yatsı na
mazını kıldıktan sonra odasma 
gelen ve saatiarca n~file na
ma21 kılan halifenin gelmeyi
şine, ilk önce bir ehemmiyet 
atfetmemişli. 

Hatta bir az memnun olmuş 
sevinmişti de. 

Fakat halifenin ertesi gece 
ve sonra sırasile tam bir hafta 
gelmemesi Abbaseyi hafif ter
tib kuşkulandırmışb. 

Aceba Harun nerelerde ge
çiriyordu gecelerini? 

Ufak bir tahkik, meseleyi 
öğretmeğe kafi gelmişti .. 

Hem efendim .. Tahkika falan 
da hani pek lüzum görülme
mişti. 

Zaten keyfiyet sarnyda çal
kanıp duruyordu. 

Hasibehin etrafına, şöyle bir 
göz kulak olması kafi geliver
mişti. 

.Halife yeni bir gözde tutmuş. 

Bu haberi. işitince Abbase 
beyninden vurulmuşa dönmiiştü. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
gurur ve iftihar veren şeyleri 
yakından görerek bunlar hak
kındaki hayranlık ve takdir 
bisle::'İni ifade edebilmek im
kan ve fırsatının sık sık 

verilmesini minnetle karşıla

yacaklardır. Yeni bir demiryolu 
açılır, büyük bir fabrika kuru
lur, uluslar arası bir sergmın 

küşadı yapılır, tabii hazne ve 
terakkiyata hadim kalınır. 
- Yabancı matbuatı bu faali
yetlere iştirak ettirmek, bir 
memleketin kudretli varlığı ve 
yeni kuruluşu için yapılacak en 
eyi propagandadır. Büyük kü
çük diğer devletlerin bu yol
daki hareketlerine imtisalen 
Türkiyenin dahi bu propaganda 
vasıtasından istifade etmesi ar
zu edilmeie değer bir hareket 
olurdu. Çünkü Türkiyenin bu
sı-ün bir çok şeyleri vardır 

ki görülmeğe layıktır ve durub 
dinlnmeksizin sarfedilen müte
madi mesai ile de hervakıt yeni 
yeni şeyler yaratılmaktadır. Bu 
gibi terakki ve inkişaf işleri 

ve eserleri hakkında kuru ha
berler yabancı matbuat için 
kafi değildir. Yabancı matbu
at - görmek, intiba ve inhi
sarlar kazanmak ve bunlar üz~
rinde işlemek ister. Biz o fikir
deyiz ki yabancı müşahide: 

"Burada yeni bir devletin ku
rulmakta ve genç bir milletin 
bu işte çalışmakta olduğu,, ka
naatini kazandıracak en müsait 
intibalar, mahaJJinde gözle gö
rülerek hasıl edilen intibalar
dır. 

Evvela fena bir sinir buhra
nına tutulmuş, başını yastıklar 

arasında saklıyarak, saatlarca 
ağlamıştı. 

Sonra delirir gibi olmuş eline 
ne geçtiyse kırmış, dökmüştü. 

Daha sonra bağırmağa, küfr
etmeğe başlamış, bu hal gene 
saat1arca devam etmişti. 

Hasibe onu teselliye ne ka
dar çok u2raşmıştı! 

Fakat, Antakyalı kızın sinir
leri kolay kolay düzelmemişti. 
Hakkı da vardıya .. 
Sarayda, yıllarca birinci ve 

hükümran bir hayat yaşadıktan 
sonra, ikinci dereceye inmek, 
gözden düşmek.. Az bir f ela
ket miydi bu? 

Sonra, delice bir harekete 
kalkışmıştr. 

Birdenbire karar vermiş, ci
nai bir plan kurmuştu. 

Kezab dökecekti karının su
ratına .. 

Karı. . Rakibesine bu ismi 
veriyordu Abbase ... 

Evet, Kezab alacak, ve bir 
fırsatmı hulub atıverecekti su
ratına ... 

Bittabi, yakıcı ve kavurucu 
Kezab, !:>ir an içinde, ne kadar 
güzel olursa olsun, Rum kızı

nın suratını kavruk bir işkem
beye döndürecekti. 

Harunureşid, belki bu hale 
kızacak, hiddet edecekti!.Belki 
de bu hiddetile halife, kuduz 
bir Parsa dönecekti. Ne olursa 
olsundu.. Halifenin hiddet ve 
şiddetinden hiç çekinmiyordu 
Abbase .. 

Ne yapabilirdi kendisine? 
Ceza .. Ne olabilirdi böyle bir 

hareketin cezası? 
Ölüm, her şeyi kaybeden bir 

kadın için, ölümün korkulacak 
nesi kalırdı? 

Baş gözdelikten düştükten 

sonra, zaten yaşamaktan bir 
zevk mi alabilecekti?. 

Ve her şeyini hazırlamış fır
sat gözlemeğe başlamıfb. 

Bütün hu entrikalı kaynaşma, 

on gün içinde olmuştu. 
Bu müddet zarfında bı~ 

gözde bir defa olsun rakibesiJll 
görrneğe muvaffak olmamıştı· 

Hoş.. Yalnız o değil bİÇ 

kimse görmemişti kızı .. 
Rum kızını halife; çok kıy' 

metli bir inci gerdanlık, naıJ 
büyijk dikkatlar ve itinalarl• 
hıfzedilir, saklanırsa tıpkı öyle 
hıfzediliyordu. 

Y almz sarayda ağızdan ağıı' 
deveran eden bir şa)';a vardı: 

1 - Bir kız gelmişti. 
2 - Bu klz güzeldi.. 
3 - Halife bu kıza tutul' 

muştu. 

Hasibe sarayın kulağı deli1' 
geçinenlerinden biriydi. Sağ• 
baş vurmuş, sola kulak ver' 
mişti. Fakat daha fazla bir şı1 
öğrenmeğe imkan bulamamıştı· 

H;uemağalariyle görüşmüştii· 
Halifenin zevk işlerinde kul' 
]andığı adamların hepsinin bİ' 
rer vasıta ile ağızlarım ara" 
mıştl. 

Hiç, amma hiç bir şey öğrt' 
nememişti. 

Sarih olarak inandığı ve Ab' 
b~seye de inandırmak istediği 
bir nokta varsa o da, gele~ 
kızın henüz istifraş edilmedjğl 
idi. 

Abbasa buna bir türlü akıl 
erdiremiyordu. 

Harunureşid gibi bir aclaııt 
nasıl oluyordu da bu kadar be' 
ğendiği bir kadına malik ola' 
mıyoı-du. 

Bu mümkün miydei? 
- Sonu Var -.................................... ···•'' 

ilin 
Kızılçullu' dadi Amerikan KO" 

lecindeki mütebaki mektep tec' 
hizah ve sair eşya satılacaktıt· 
Cumartesi, Pazartesi, Salı, Çat" 
şamba ve Perşembe günleri sa" 
at 9 - 12 ve 13 - 16 da Kolec" 
de salış yapılacaktır. 

6- 7 (173) 

lzmir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eski.si 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· 
maktac;lır S.8 H.2 
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Yenı Asır 

ÇocÖK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyle; sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
a 7WS;' 

Dördüncü Mıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığısdan : 

Bornovanın !~ıklar köyünde 
Hoca Hfüıevin oğlu Ali karısı 
Dudu ve < • ıı Rahmi ve kızı 
Emineye aıu oiup Kavalarzade 
Ali Riza ve oğJuna borçların
dan dolayı Işıklar köyünün 
Teke kuyusu mevkiinde tah
minen 4595 metre murabbaın
daki siyah üzüm bağının hac-
zıne karar verildiği İzmir 
birinci icra memurluğundan 

alman 17-9-934 günlcmeç ve 
34-6549 sayılı tezkeresile bil
dirilmiş ve tabu kuyudatı üze
rinde yapılan araştırmada bu 
bağın kaydı bulunamamış oldu-
ğundan tahkikat yapılması için 
17-2-935 pazar günü mahalline 

Dostlarınıza Sorunuz Size ( K R E N 
P E R T E V ) in Esrarını Söyliyecektir 

memur gönderileceğinden bu 
bağda her hangi bir hak id
diasında bulunanların tahkikat 
gününde memuruna veya daha 
evvel dördüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 382(180) 

- 226- Ôz Türkçe karılıklar 

3. Kaplavuç aliyet) 2. Emenıen 3. Ka-
Mücerrep - 1. Denen- tılanç 

miş 2. Minisker 3. Sanak 4. Müçtemi - 1. Bir araya 
Sınağhğ 5. Sınangılı 6. Sı- gelmiş 2. Birleşmiş 3. Ço
ıangın 7. Sınanık 8. Sınan- kum 4. Derilgen 5. Terkin 
mış 9. Sınav 6. Toplanmış, toplanan 7. 

Mücerret - 1. Ancak Toplu 8. Yum2ı 9. Yumut-
2. Ayrık (Münferit man.) 3. kan 
Baştak (Evlenmemiş man.)4. Müçtemian - 1. Birara
Boy (Münferit, bekar man.) da 2. Birlikte 3. Hep birden 
5. Boyda&-, boydak (Bekar 4. Toptan 
man.) 6. Boyluk 7. Çalbak, Müçtenib - 1. Çekinen 
çılbak (Yalın, kılıfsız man.) çekinıen 2. El çekmiş, el 
8. Çıplak !J. Ergen 10. Ev- yummuş 3. Kaçınan 4. Sa-
Jcnmemiş 11. Kavzak 12. kınan, aakinıan 4. T e:zik, 
Poydak (Bekir man.) 13. teakek 6. Uzaklaşan 7. Yı-
Salt 14. Tek 15. Yalın (Ba- ğıklı 
sit, gayri mürekkeb man.) Müdafaa - 1. Dayanma 
16. Yalnız 2. Kalka 3. Kartı durma 4. 

Mücerrip - 1. Sınacı 2. Karşılama, karşı koyma 5. 
Sınavçı 3. Sınayıcı 4. Sınçı Koru (Mvhafaza man.) 6. 

Mücessem - 1. Abak Koruğ (Muhafaza man) 7. 
(Suret, sanem man.) 2. Bas- Yaklav 
ıuk 3. Bunağı bunuk 4. Müdafaa etmek - 1. 
Gövdeli 5. Kaburcak (Suret Abarmak 2. Dayanmak 3. 
man.) 6. Kurçak (Sanem, Kalkalamak 4. Kalkanlamak 
suret man.) 7. Oyuk 8. Sın 5. Karşı durmak 6. Karşı 
(Mücessem suret, heykel, koymak 7. Karşılık vermek 
put man.) karşılığını vermek 8. Kay-

Müccvher, Mücevherat- gurmak (Himaye ve siyanet 
1. Erdeni (Zikıymet taş "Ya- man.) 9. Kayırmak (Himaye. 
kut,, man.) siyanet, tesahüp man.) 10. 

Mücevvef - 1. Gavsak Koralamak 
govsak 2. İçi boş 3. İsik 4. Müdafaa edilmek- Kor-
Kavuk 5. Kof 6. Koflan 7. ganmak 
Koğuk, kovuk 8. Koğuş 9. Müdafi - 1. Dayanan 2-
0bruk 1 O. Oyuk 11. Sağ- Karşı dnran 3. Kayırıcı 4. 
lak 12. Senek Korgavşu 5. Koruyan 6. Tı-

Mücrim - 1. Kılmıstı 2· bklı 
Suçlu 3. Yazukçı 4 Ya- Müdahale - 1. Ara bul. 
:zuklu ma, aıaya girme 2. Elatma 

Müçtehit - 1. Dürüşcü 3. Karışma, karışmaca 4. 
(Dürüşmek = ccht ve gay- Kayanşı 5. Sokulma 
retle çalışmak; dürüş = iç- Müdahale etmek - 1. 
tihad, cehd ve ~ayretle fa- Araya 2irmek 2. Ekleşmek 

Öz Türkçe karşılıklar - 227 -

3. Elatmak 4. El sokmak 5. Müebbed - 1. Bitimsiz 
Girişmek 6. Karılmak 7. 2. Mengülüğ 3. Ôlüisüz 4. 
Karışmak 8. Karmak 9. So- Sonsuz 4. Tohtamış 6.Toktaş 
kulmak 10. Sübelcmak Müeccel - 1. Ardıl 2. 

Müdara - 1. Apulama Sonralık 
2. Dalkavukluk 3. Etek öp- Müedda - 1. Cüyrük 
me 4. Ötcrme S. Uzluk 6. (mana, muhteva man) 2. Uy 
Yumuşaklık 7. Yüze 2'Ülme (fikir, rey, maksa, hüküm 

Müdavele - 1. Alıp ver- man) 
me 'l. Çevirme 3. De&iıtir- Müeddeb - 1. Kılıklık 
me. 2. Oranlı 3. Uslu 4. Yüzü 

Müdavele etmek - 1. yerde 
Dolaşmak 2. Tizgindirmek Müellif - 1. Diren,dirici 

Müdepdeb - 1. Göste- (dirmek = dermek = topla-
tişli 2. Gürültülü patırdıll lamak, toplayıp bir araya 

Müdepdep mera.sim - getirmek man) 2. Düzen, 
Alay düzgen (bir kitap telif eden 

Müdevven - 1. Deri}- man) 3. Koşıcı (koşmak= 
miş, derlenmiş, derlenip top- tefrik, blrleştirilmek) 4. Tü
lanmış 2. Sıralanmış 3. Sı- vüvçü 5. Yazan 
raya konmuş 4. Toplanmış Müennes - 1. Difi 2. 

Müdevver - 1. Cumur Tişi 
2. Çevrim 3. Çıyırçak 4. De- Müesses - 1. Kurulmuş 
ğirme 5. Değirmi 6. Deiri 2. Temeli atılmış 
7. Doğalak 8. Düğelek 9. Müessese - 1. Bark 2. 
Kıldırık 10. Om 11. Takala Kurağ 
12. T eğirmi 13. T eğük 14. Müessif - 1. Acınacak, 
Tekerlek 15. Tekirmi 16. acıklı 2. lsık 3. YazJk 
Tekrük 17. Tekürme 18. Müessir - 1. Deienek 
Tokalak 19. Tombak 20. (tesirli man) 2. Dokanaklı, 
Tomburlak 21. Topak 22. tokanakh ( tesirli man ) 3. 
Tögerek 23. Tutku 24. Tul- Dokunalı ( tesirli man ) 4. 
kuçak 25. Tungur 26. Yap Dokunan ( tesirli man. ) 5. 
27. Yumgak 28. Yuvarlak Duyulan, çok duyulan 6. İçe 

Müdrik - 1. Anlayan, işliyen 7. İşliyen 8. İti (sahip 
anlayışlı, 2. Bilgili 3. Eren man) 9. Koyak (tesirli man) 
ermiş 4. İrine.si 5. Kavra- 10. Koygun 11. Koyuk 12. 
yan, kavrayışlı 6. Se- Ötkün 13. Ütkün 
zek 7. U2uşluk 8. Y ctişen, Müessir kuvvet- Elbi 
yetişmiş Müessis - 1. Kuran 2. 

Müdrike - 1. An 2.An- Yapan 
)ayış 3. Uğuş, uğuk Müeyyet - 1. Berkitil-

Müdür - (müdir) 1. Ba- miş 2. Güçlendirilmiş 3.Sağ
kan 2. Çeviren 3. Çevirgen lamlaşbrılmış 
4. Laba, lehe Miievyide: - 1. Bakıl-

7 •tı-ı•c-;5 .. ~ ı - -

Toptan Satış 
Mahalli: 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

isteyiniz. 

-;.r -' ~·~ . .".' o;:.-"" - ~.. ::"- ..• · ; ... , . "-:: • . : . . ,= . . . . . t 

KöMÜR "' iLANI 
Hertür1ü soba, kalorifer, yemek, tuğla ve kireç ocakları, 

fabrika ve gazo jcn kazanları için çok elverişli ve iktisatlı 
NAZİLLİ LİNYİT KÖMÜRÜ gelmiştir. 

Toptan ve perakende satış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 
Gazi Bulvarı 23 - Telefon 3991 

2- 2 (166 

Türkiye Ziraat Bankasıı · lzmir 
Şu hesinden; 
Mevkii 

Bornova 
Karşıyaka 
Buca 
Bayraklı 
İki çeşmelik 
Darağaç 

" 
Seydiköy 

Buca .. 
" 

Reşadiye 

Dar ağaç 

" 

Buca 

Alıancak 

Altındag 

ikinci kordon 
Dara2"aç 

Sokaiı Cinsi No. Muhammen 

Topuz Hane 37-29 
Feyı.iyc Fırın 39-35 
Mecidiye Hane 82 
Menemen caddesi " 24 
Asmalımesçit Dükkan 175-153 
Demirhane kutu fabrikası 33-35 
Sepetçi pırına " 123-127 
Mazgana mevkii 115 hisse 
foskolo çiftliği 
Gül Hane 11-9 
İstasyon caddesi Hane 77-21 
Halk " 23-9 
İstasyon caddesi " 81-21 
Bahçeler arası " bahçe 8 
Tramvay caddesi 7-24 hisse 
Depo 123-221 
Selamet Arsa Bila 
Tramvay caddesi " 14 

" " kahvehane 53-69 .. " 116 hisse 
un fabrikası 119-117 

Mecidiye forbes 7956 metre 
murabbai tarla 

Mecidiye caddesi Arsa 
Mesudiye " " 
köyaltı kanderc 3/4 hisseli 

70 dönüm zeytinlik 
Hane 

Tramvay caddesi Maa 
müştemilat depolar 

184 
162 192 

162-422 
101-133 

Kıymeti 
6500 
5100 

10200 
6000 
6000 

97800 
52400 

9700 
10000 
17500 
15000 
20000 
10500 

15000 
12000 
48500 

7200 

15000 

6000 
10000 

5600 

8000 
35000 
40000 

Yukarıda ev.safı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 
veya peşin p.ıra ile 1-2-935 tarihinden itibaren kapalı zarfla sa
tışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait devlet ve belediye 
vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. Muhammen 
kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin ilıalei katiye• 
ieri istizana tabidir. Talipler teklif mektuplarını bir zarfa koyup 
zarfı mühürliyecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu 
zarfı teminata ait makbuz il~ birlikte ikinci bir zarfa koyup zar
fın üstüne hangi bir işe ait olduğunu yazacaklar ve bu zarfı 
ihale g?nü bir makbuz mukabilinde meclis riyasetine verecek
lerdir. ihale 25-2-935 Pazartlsi günüdür. Taliplerin ihale günü 
saat 14-30 da bankaya müracaatları. 297 ( 177 ) 
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n ufak yede'{ pa.'i. arı_y e iJerao_r aşagıdaki 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Alires : 

G. D. G s 
Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No . .:> 

N0.2413 P.K.ro. 2341Z IR 

• m·z 
z Orıe idir 

Bütün bnıirhlcr Burada Buluşurlar . 
Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 

Halice nazır güzel manzarası ile &Stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

k ~ t • Bütü~ Egelilere rJ•StO) ~irke-

"o 

«• • Beyoglunun cıde 
otelini tavsiye 

ederiz 

B e 
era ifi a 

stih al< 
O CI 

a ı esı 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 

kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatınadır. 
. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

H<!ral'eti yüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku
ruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fiatlar her 
Yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adreslerine kadar 
gönderilir. 

3 H. 3-26 (157) 
Kemeraltında birine~ Mıhcılar sokağı 

(Eski İğdeli Kahve) 

• a 
,. 
u 

935 sc· ı ·~ ::ı l '~ iv·ıt \'C ha~ta k;ıhu! ~~ra'ti 
Apandi : , fı'ık, basur, fic;tül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

~ctfra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastalığı ve taş ame
"yatlarile knnserler ve sair azaların en mühim ame:iyatlarını 
yrpmak ve on gün de hastanede yedirmek, iç~rmek 
b~kmak şartile: 

.:1 Uçüncü snnıf için top ye din 3S iira 
ikinci " " " " 40 " 
Birinci " " " " 4S " 

LU s hususi " " " so " 
.\lelade hastalıkların tedavisi vey~ ameliyatı için 

hekim ücreti, ilaç her şey dahil 
U ncü sın!f için yemi Ucret 2,s rr .ı 
n·ıncl " " " " 3 " 
Birinci " " 
Lüks hut»u i " 

" 
" 

" 
" 

3,S " 

4 " 
J-! .. r .ün ayakta hasta muayenesi için vizite ücreti hc:.-'";ıne 

dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit aya1cta 
' yapılacak ameliyatlar (3) liradan (5) liraya kadar olup her 

günkü pansumanlar için de yarımşar lira alınır. 
H 3 11-13 (59) 

Yenı Asır 

, . . 
ı~ı ı 

(:ünkü 
~~'·vdki gün soguk alnıı~tı. 
düıı vatıYonlu, hu Sc!.ba.1 

., J 

dipdiri ayağa ka ktı 

G{i L 

Bütün ağrı, 
sızı ve san
cılnrı di.ndiJ·ir 

GRi ).ıı 

Soğuk algın

lığına, n .z
leye, gr;pe, 
diş, bel, si-
nir, adale ,. 

ağrılarına ro- ~~- ., J 

matizm aya ~~~ 
karşı bilhas- . 
sa müessir- ;~ 
dir. 

Antalya 
Şirl7eti 

Nakliyatı 

? • 

GRİP İN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

u 
Aydın Demiryolu üzerindeki istasyon ve viJAyetlerdeki 

tüccarlarımızın dikkat gözüne 
Antalya Nakliyatı umumiyo şirketi, son zamanda muhterem 

müşterilerinden gördüğü derin alakaya karşılık olmak üzere 
aşağıda gösterildiği şekilde nakliye ücretlerinde yaptığı ten-
zilatı ilan eder vo saygı sevgi değer mUşterilerinden sonsuz 
yardımlarını diler. 

1 - Aydın demiryolu üzerinde bulunan ve Denizli (Dahil) ye 
kadar olan istasyonlara sevkettiği (mobilye bot kap hariç) tüc
car eşyasından almakta olduğu beher kiloda iki kuruı nakliye 
ücreti badema "60,, paraya. 

2 - Sütlaçtan itibaren başlıyan Eğirdir hattına sevkettiği 
(mobilya boş kap hariç) eşyadan şimendifer navlun ve İstanbul 
İzmir nakliye ücretleri olarak aldığımız beher tonda "40,, lirayı 
da "35,, liraya tenzil etmiştir. 

Antalya Naklıyatı Umumiye Şirketi Birinci Kordon No. 120 
2 - 7 (174) 

iz o• ee v •• um ug 
CJQ 

u-"' aa 
dür1·· "un en: 

1 - GümrUğümüze ait ithalat gümrüğünün karşısındaki Gar
maritim ambarının inşası 24/2/935 Pazar günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İhale 
ithalat müdüriyetinde müdüriyet odasında komisyon tarafından 
ynpıbcnktır. 

2 - Eksiltmiye f irebilmek için taliplerin ticaret odalarında 
kayıtlı olduğuna ve bu işi yapabileceğine dair nafıadan tasdikli 
vesika ibraz etmeleri lazımdır . 

3 - Yaptırılacak işin keşif bedeli 9596 lira 76 kuruştur. 
Muvakkat teminatı olan 720 liranın ihale günü öğleye katlar 
müdüriyet veznesine yatırmaları ve makbuzlarını teklif z&rflarına 
koymaları lazımdır. 

Teklif mektupları saat 14 c kadar müdüriyete verilmiş ola
caktır. 

4 - Talipler bu işe ait dosyayı görmek için her zaman mu
hasebeye müracaaıt edip bedelsiz görebilirler. 7-15 385 (182) 
~:=::~u::<~IZ:::~;.tiı~~==:::::.~:ız::~:;:A~m:;:;~:;m;.:::::::~ln 

1§ a t 
tW •• 

j!Un en: 
Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 3840 metre 

murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmış oda ve altında 
dokuz dükkanlı Yusufyan hanında 240 hisse itibarile hazineye 
aid 30 hissesi muhammen bedeli -olan 15674 lira üzerinden 10 
Şubnt 1935 Pazar g:i:ı:i saat 15 te kapalı zarf urnlüle satıla
caktır. 

S.:ıtış bedeli birinci taksit peşin, ikincisi bir sene sonra alın
mak şartile iki müs:ıvi taksitte ödenecektir. isteklilerin 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 7 
buçuğu nisbetinde teminatlarile mektuplarını arttırmayı açma 
~aatinden bir saat evvctine kadar lstanbul Milli Emlak müdür
HH!ündeld Satış kcmİs\cnr "Re"el'ğine vcm:clcri. 7 810 380 (179) 

SahUe 11 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
lı:asık bağları, düztabanlar için taban lrnrsalan gayri tab
doğan çoculdarın vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husu1e gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiilcş·ne "ne mani olmak 
için korsaiar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA A \1ıL 
ve M uTEHASSISI 

Bey taraf nnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden onra 14 - 16 

kadar. 
ADRES : İzmir Ka; .nakam Nihat bey cacldesi No.20 

1- 20 (355) S.7 

t e 
a a a 
İkramiyeli yüzde beş faizli 1931 istikrazının 4,000,000 liralık 

ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl tahvilleri 1 şubat 
1 1935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar ile tebdile başla

nılmıştır. Mezkür tarihten 28 şubat akşamına kadar muvakkat 
makbuzları, ilk aldıkları banka şubelerine müracaat edecek 
hamillere tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şuba 1935 tarihinden sonra tebdiller Merkez bankasının 
Ankara merkezinde yapılacak ve masraf hamillerine ait olmak 
üzere bu işe bankamız şubelerile iş ve Zıraat bankaları tavassut 
eyliyecektir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatı yalnız asıl 
tahviller üzerinden icra edileceğine göre hamil!crin tebdil için 
bir an evvel müracaatları rica olunur. 1-7-16-25 (153) 321 

ey ve 
Türkiye ve Avrupanm en eyı cıns damızlıklarından aşılı 

hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiş herncvi meyve fi
danlarile aşısız fidanlar İzmirde, Başoturakta İzmir meyve 

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

3-8 (158) H 3 
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Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacnk 
mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugnz 
hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

z ir t a at -
•• tW •• 

g en: 
Çe~oslovak itilafına bağlı kontenjan listelerine giren nesne

lere aıd beyannamelerden sahipleri ellerinde olanların 9-2-935 
Cumartesi günü akşamına kadar mutlnka Gu" m ··k 'd · . . . . . ru ı aresıne ge-
tirıb teslım etmelerı, aksı takdirde konten· ı "k 

d 
y Jan sıra arının gecı -

mesinden oga k l' · ca mesu ıyetın sahiblerine aid olacağı ilan 
olunur. 7-8 3nl n 78) 



Fratelli Sperco 
Va?Jur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
HEPMES vapuru 9 şubattan 

14 şubata kadar (doğru) Anvers, 
Rotterdam, Amcterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-

caktır. 

GANYMEDES vapuru 9 Şubat
ta beklenmekte olup Burgas 
Varna ve Köstcnce için yiik 
a:acaktır. 

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

FROST vapuru 12 Şubatta 
Rotcrdam, Hamburg, Copen
bage, Dantzig, Gdynia, Go-
tcburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta 

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

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

ayda bir muntazam sefer 
RİNOS vapuru 10 şubatta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

T AMESIS vapuru 12 martta 
lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTlM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecekti~ 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
ulivet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
"W1• F. I-J. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNiE 

Hamburg 
DERINDJE vapuru halen 

limr n mızda olup Anvers, 
Rotte :dam Hamburg ve Bre
meoe mal almaktadı. 

AQU1LA vapuru Am·ers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 22 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 15 şubatta bek 

!eniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük aiacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda gelip Liverpol ve An
versten yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

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

CORPORATION 
EXMİNiSTER vapuru 13 şu

bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 10 Şu-
batta bekleniyor. Nevyork, 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. N evyork için yük 
alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

11 an 
Gülbahçe - Karaburun yolu

r.un o+ooo-ıs+ooo mcı kilo
metroları arasında yaptırılacak 
sekiz menfez 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 20/2/935 çarşamba 
günü saat 11 de vilayet daimi 
encümenine gc·lmeleri bildirilir. 

357 (176) 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

F b •k • Istanbul, Ayvansaray a f] aSl • Vapur iskelesi caddesi 

I.zmı·rde Satış Yerlerı· • Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, udemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

\6- 26 (40) 

i'efll ASfr 

Oiiver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL. 2~43 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TI~ENT!NO vzpuru 29 ikinci 

künnnda Hu!l Londra ve An
ver3ten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull idn yük a 1acc.:.ktır 

ALGERIAN v~puru 6 sul:atta 
L · verpol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bu!ur!acaktır. 

MAROMIAN upm.-u şubat 
sonunda Londra. Hull ve An
\'erstcn geUp tahliyede bulu
nacak ve ayni rnmanda Londra 
ve Hull için vük a 1acakhr. 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGATİON Co. LTD. 
EDJUTART vapuru 5 ımbatta 

beklenmekte o!up Lonclra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEVANTE L.NİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamhurg, Bremen vt:. 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. , ____ 

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

SUSAK 1ÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ıımir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri ögleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
6121935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
20/2/935 S. S. SRBıN 

2712/935 BEOGRAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Sel5nik, Volo, Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

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

AY AZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştah.!ızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü-.. 
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuv-Yet şurubudur. 

Her Yerden Aravınız 

Ferit Haf&kan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

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

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

~:;·o S. Ferit Şifa Eczanesi 

AZ PARA iLE 
ISI~ 

.YALNIZ IÇl GAZLI 

Latll bala.-ı Temfn Eder 
Mehmet Tevfik 

Elektrik, Telefon 
PEŞTEi\1 Al..-CILAR 

1\1~tlzen1esi Deposu 
Tel. 3332 

ıııaıııı4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

•ki Defa SUzUlmüşlUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bamai lf üzhet 

Sıhhat Eczanesi 
················••1111111111•••······································· 

7 şuoat 193 s 

TELEFON: 38B2 

'.T • ı 
orızo KEMAL 

Nezle ilacı 
Grip, ~ezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikrop1arı anide öldürilr 

·ıaı Eczanesi 
Bu ilacı He memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Korizol Kemal 

30 KURUŞTUR 

KIŞ 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


