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~len isyanı 
~arşısında. 

Yunan ülkesi, altüst oldu: Bir 
İeyan yüzünden, Elen ulusu aıkın· 
'lı gilnler geçiriyor. 

tık isyan bayrağını ~en do· 
'-nma oldu. Ari donanma Girid 
'clasına nnnca, adalllar da isyan· 
t&larla bir oldular. Çok geçmeden, 
llaıtedooya'da da isyan baıladı. 
~elen doyumlara göre, asilerle tÖ• 

tflye candan bağh askerler arasında 
kantı çarpıomalar oluyor. Elen 
ııluau, yurdu kana boyamak, yık· 
llıalı: iıtiyen asileri tepelemek için, 
lôrfl ile elbir1iği ederek akın akın 
gönnllü yazılıyor. 

Dost ve komıu Elen ulusuna 
~orkuoc günler yaaatan bu ıon iı· 
1•n da, fırkacılık kavgalanodan 
doAmuotur. Bugün, törüyü elinde 
lutan Çaldaris fırkasile, Liberal 
rırkanın tefi Yenizelos ve onun 
•damlan, birbirlerine düımandırlar. 
llem de kanlı bıçaklı dllaman ... 
Aralannda gürültü, patırdı hiç ek· 
aik olmaz. Çaldarie kabinesi iş ha· 
lllıı geldigi gündenberi, Elen top
talı:lannda olub bitenleri unutmadık. 

Elen iilkesinde, si.yasal fırka· 
lırın uyıaı oldukca çoktur. Bunun 
içindir ki, doıtumuz ve komıomuz,: 
biç •Rahat> yiizii görmez ve sık 
ilk dirliltaizlik, düzensizlik içinde 
)1laer. Fırkacılık kavgalan, döne 
dotaaa eanda1ye kapmak kaygmnda 
toplanır. ,sen ne oldun, ben ola· 
llıadım.> 1ıte, fırkacılık denen nes· 
ilenin içyüzfi... Elen iılkeaindeki 
fırkacılık kavgaları da hep, bu ııan· 
dalye kapmak isteğinden doğuyor. 

:Fırkacılık kavgalan, bir yurd 
İçin, bir alaı için çok korkuncdur.I 
O kadar korkuocdur ki, günün bi· 
rinde yurdun yerinde yeller bile 
tldirir. Tarihde, bunun hinbir ör· 
tıe!l nrdır. fon Elen iıyaoı da, 
fırkacılıktan doğma gilrültülerin, 
iti nerelt-re varClırdığına en yeni 
bir örnektir. 

Doıt Elen'in ıiyaaal rejimi kök· 
lGdtır, güçlOdftr. Ba :yönden hiçbir 
ltorkuau yok.tar. Fırkacılık kavga• 
lınndan, bo~uımalanndan Cümho· 
riyetin kılı bile oynamaz. Siyasal 
fırkalar, bugünkü rejime hı~la ol· 
dnlanna andiçmiılerdir. Çaldari8 
kabineai de aağlamdır. Uluı, törü 

ile beraber olduğunu, aıülere karıı 
koymak için alan akın gönüllü ya· 
ııtnıakla alana koymuştur. 

Elen olusunun yurdeeverliği 
'tc Elen töriitünCln gücü ile, i•ya· 
bıa pek yakında basbrılacığtnı 

1.ıınabiliriz. Daha fimdiden, aıilerin 
iınan dileyecek. bir duruma düo
dfikleri dayumlan geliyor. Önü· 
lnilıdeki günlerde, Elen ulusano 
•iyaaal birlik yolunda biitü11leımi~ 
oI.rak göreceğimize inanıyoruz. 

4.ncak böyle yapmakladır ki, yurdu 
'-çorumdan luırtarmıo olacaklardır. 
biai.m, doıtca dileğimiz de budur. .. 

lzmir'de hergtln 'Babahları çıkar eiyaeal gazetedir. 

Paramızı Koruma 
Kanun Kurultaya Verildi. Bu
nunla icra Vekilleri Heyetine 
Vasi Salahiyet Verilmektedir. 

Telef on: 2776 \.. 

Devlet Reisleri 
Atatürk'ü Kutluladılar. 

Çoli Şerefli Bir Y ı:ld.önümü. 

Yüce önderimiz De Devlet Reis
lerine Teşekkür Tel yazıları Çekti. 

Başbakan General ismet lnönQ'nün, Başkanlığının 
Onuncu YıldönQmü Monasehetile Romanya'da Bo

ynk Merasim Yapıldı ve Nutuklar Söylendi. 

~---------~-----------
An~ara, 4 (A.A) - Atatürk'üo kamutayca mfttteUkan 

Cilmhurreleliğine tekrar intihabından ötürü devlet rcfıılerinden 
aldıkları telgraflarla ce•ab metinleri IJUnlardır: 

Romanya Dış işleri Bakanı, Nutkunda Dedi Ki: "General lemel 
lnöofl Kalhlerin En Bnynk Fatihidir. Tevfik RfişdQ Aras Kiya· 

set DOstur)arından Birini Değiştirmiştir.,, 

Türkiye Relelcümhuru Kamil Atatilrk, - Ankara: 
T6rk uluennon sadık tercQmaoı olan bftyftk kamutayın mfit· 

teflkao Tiki itimadını elze yftkeek - Sonu 4 üncil yüzde -

Bükrcş, 4 ( A. A ) - Rador 

A janeı bildiriyor: 

Baebakan lemet İnönü'niln ve 
Tev{ lk Rüşdü Arae'ın Dışarı 

.................................................................................................................................................................................. 4 

Yunanistan'daki isyan .. -General Kondilis Selanik'e Vardı. Asir 
lerin üzerine Hücum Hareketi Yap· 

mak için Kuvvetleri Topluyor. 
Asiler Girid Valisi ile 1 Generali, 225 Bahriyeliyi öl
dürdüler. Hava Filosu ile 3 Torpito Girid'e Gidiyorlar 

~ 

İsyanın ilk günü aeilerden elbi,rliği yapan mübadillerden bazıları mevkuf olarak hapishaneye götürülürken 

Atloı 4 (AA) - ,Royter IJİf kolu olarak Glrid'e hare · düğOnft yazmaktadır. Divanı 
Ajıaeıoın muhabiri bildiriyor:; ket etmlılerdlr. ~ harbler yarın faaliyete ba1Jlı · 

Hükumet bütün hava ve Veolzeloe'un Hınya'dıld evi yıcaklardır. Asilerle mDoıee· 
deniz luınetlerlni, eğer bili· hava bombardımın'ı ile tahrlb bettar görDlea Lbfrçok şahsiyet: 
kaydtııart teslim olmazlarsa 

Glrld aııilerl dzerloe anket· 

meğe hazırlanmaktadır. Tayya· 

reler Glrld eularındakl aııl ge· 

milerl birçok defalar bombar· 

dıman etml1Jlerdlr. Hilkumete 

eadık iki torpido muhrlJ>I ke· 

Sayın Başkanımız General Jsmet Jnônft 

l1Jlerl Bakanı olarak onuncu 

yıldönOmlerl mOnaaebetlle Bal 

kan ıotıntı başkanı 8. Titu· 
,: ... o. co:caso.c .. c.: .. o:o:a 

lesko bogQo Dıoarı itleri Bakan· 

hğında bir ö~le ziyafeti Ter· 
- Sonn 3 nccı ııhlfede 

(ANADOLU), Yakında Kıymetli iki 
Tefrika Neşrine Başlıyor .. 

Hatuıi· Bilkan 
Orta Aeya'da genç, gClıel Tftrk hGkGmdar kadının hayatı 

ile alikadar olan bu eser, size büyftk bir heyecan •erecektir. 
Kıhı;lar, mağrur baelar, bu dilber hftkDmdar kıreıeıada eğl· 

llyor ve alJk baılıyor. . Fakat sonu? •. 

Elen Comhur Reisi •K_ırm~zı çdırın eeran.. . Arap emiri ağlıyor... Ateoke· 
delerde ılAhıler okunuyor... Gece .. Pusolardao bir gölge kal· 
kıyor... Demirci Türk'ler io baoande... Kııı:ını vermiyen hü· 
kümdara kılıçlar ııynlıyor ve bağınoılıyor : 

--·-· 
€len Milletine Büyük 1 · 

'tehlikeleri Gösteriyor .. 
hay Zaimis, Son isyan Monasehetile 

Bir Beyanname Neşretmiştir. 
h Alina 4 {A.A) - Atioa Ajansı 

ildiriyor: 
Beilicdmhur Bay Zaimis ulusa 

hitaben ~daki beyannameyi nee
l'etıniıtir: 

Dört gilndenberi Yunaniıtan 
Çetin bir zıddiyet netice.i olarak 
ltakuu oldukça nadir bir mücadele 
Bah.aına dönmüotllr. Bu vaziyetten 
clolayı, yordun az nkit içeritinde 
lntltterek. vatanımızın nihayet kur· 
h.n gideceği dahili bir ceribaya 
labne olmau mthtebat degildir. 
Ôıatnatade cereyan eden bidiaeleri 
g6rvek reiaicClmhur ııfatile tefrik· 
lia bilttlD Elealerin dikkatiai önG· 

müzde beliren tehlikeye celbetmeyi 
ve gayri lı:anuni f üllere ıiirüklen· 
mit olan kimeeler ntaneeverliğin 

aeeini dinlemeAe, bütün aahsi ve 
siyasal ihtiraslan unutmalı, vata· 
nın kanunlanna itaata ve bu ıu· 
retle yurdu tehdid eden müthiş 
feliketin önflne geçmeğe davet et· 
meği vazife addediyorum. Siyaeal 
rejimimiz için hiçbir tehlike mev· 
cud değildir. Ve memleket pek. zi. 
yade muhtaç oldoAu normal ıiyaaal 
hayata biran önce girmelidir. 

Atina 4 Mart 1935 

Zaim:ı 

İki gün bombardıman edilen Efıun kı§l&eı 

edilmlıtlr. Asilere kaıoı mukı· 
vemeıe te1Jebbcıs etmlo olıo 
bir general ile eabık Glrld n · 
ilet asiler tarafındın öldftrOl· 
mDılerdir. Tjpoı gazetesinin 
istlbbarma göre, Averof mft· 
rettebat1Ddan ley.na nihayet 

vermek letiyen 225 kiti kar· 
ıona dizildik.ten eonra ceeccl· 
lerl denize ablrıııotar. 

Ayol gazete Mlloı adaelle 
Gtrld adaıındaa alevler içeri· 

ılnde bir harb nf lnell gGrln· 

ler muhakeme edileceklerdir. 

Makedonya aeilerlnla hilkumet 

kunetlerl karoıımda ric'at et· 

tikleri bildirilmektedir. 

Averofta Yangm: 
Atloa, 4 (A.A) - Royter 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Glrld adaıııodald gemUerl 

bombardıman etmlo olan tayya· 

reler bu akıam ndet etmloler· 

dlr. Pilotlar A verof kru •Hördne 

- SoDa 6 IDCI ybclMlr-

•· Heeeey, sen bizi ne &aDdın? 

Bu me Tao, 
her <'kuyanı 116· 
rdk llyecek ka· 
dar kunetlldir. 

iki Ateş 
Arasında 

Arbdqums 
Orhan Rahmi· 
nlo en ıon eıer· 
lerln~adlr. 

iki Ateş 
Araıında 



Halkevi Konferanıları : 

Türk Tipinin 
Ana Hatları .. 

r T e o y a ~ o D lUI y lUI m o a r ol Kflçflk Duyumları 
lngiltere Sil8hlanıyor Mu? l=:n=aık=ev=in==de~ 

---------------------.. ----------------------- 5 - E k• K •• l y • y ·ı • y Konferans. 
Muallim B. Hakkı Baha'nın S J ruvazor er erJflC CllJ erJ 3• 1 
Halkevindeki Konferansı... Ôndmtızdeld peroembe gGll 

Toleru111n aıd mukabili ta. 
anahtar. Hangi oeklJnde olarsa 
oltan taauub kadar kalbi da· 
raltan; muhabbet, hdrmet ve 

tef kat gfbl en lnıanf doygu· 
ları isale eden; cehli takviye 
edib ilme mini olan blroey 
yoktur. Taauaba bir inadı ca· 
biline de dl yeblllrlı. 

'faueub, ilimde bizim med· 
reıelerln de dGotüğft doğmatfz. 

me ve hkoliıtlğe, ıan'atta mo· 
delclllğe, ahlakta mftraylllğe 
pek benzer. Mutaauıb bir in· 
san; ıekhını, zevki oahalılnt 

istimalden ve onlardan istifade· 
den nefıf nl mahrum etmlo bir 
insandır. THssub, ln111nın lb 
dakirlık vasıf mdmtazını kay· 
beden, ona hayvanlığa yaklaı · 
tıran blrteydlr. Tolerans bftr· 
rlyete ne kad1r yakın ise ta· 
uaab ta o derece akıılnedir. 
Blulyetl aevlyorsanız mutaaıı · 

ııb olamazsınız. Fakat ayni 
umanda tolerans bir akldeıılz · 

ilk, bir lmaneızlık ta değildir. 
Tıpkı insaniyetklrlığnı milli . 
yellbllk olmadığı gibi. 

5 - Tdrk ıeciyeelnin be· 
ılacl bir valfı da (iffet) tir. 
Ttırk: aflftlr, lf fetpereıtlr. Yani 
claıl temayGlttını lradeıfala 

hüimlyett altında talan hakiki 
bir kahramandır. 

Snglll gençler, ılıe açıkça 
ıonu ıôyllyeylm ki, oahııi heye· 
canlarla, içtimai Ye Alt heye· 
canlann bir hattı faınlı mev· 
kllnde bulunan cinai heyecan, 
kontrol altında bulundurulmak 
ve ruyonallae edilmek ıartlle 

çok kıymetli bir heyecandır. 
Tabaf fuı ıevk:ltabliılnl ferdin 
devamı hayatını temin ettiği 
için oahaf olduğu halde cinai 
heyecan cemiyetin bakasını iı· 
tlhdaf ettiği el betle içtimai bir 
heyecandır. Fenld, tegaddl lh· 
tlyacına ôllm sevldtabllııl, 'fe 
tenaeat heyecanına da hayat 
ıHkltabU•I diyor. Fakat kon· 
trol altıl'a alınmadıkça bo he· 
yecan lnaanı zillet~, hakarete 
gôtftr6r ve mea'ud olmaııı mu· 
kadder olan bir lnnnı bedbaht 
edebilir. Ha heyecanın kontrol 
edllmedne (iffet) neelme edl· 
yoruı. ~Hlenlk: bir eeclyenin 
bir 'fHfı mllmtuı olan (İffet) 
Ttlrk'Gn, Tdrk: abli.kının en 
kıymetli bir onıurudur. Tlrlr, 
buna hlrmet etmeyi kahraman· 
lığının icabatından addeder. 

Bir kadına hGrmetelıllk edil· 
dl~nl gôrdGğl için filen mtl· 
cadeleye glrloen Tark, haHmı 
mllteca'flılal mağhlb ettikten 
ıonra, mftdafaa edildiğinden 

dolayı kendhlne otlkranını lr· 

zeden kadına karoı derhal va· 
kor ve mftteHıl bir v11lyet 
alır,. Ve ondan, mtlklfat telikki 
edllebUecek hiçbir tefe lntl1ar 
etmediğini göıtermlo olmak için 
atını ıtlrer, geçer. 

lıte ılıe tipik ve canlı bir 
mini g~ıtereylm. Bugiln hemen 
altmıı yaolannda bir ihtiyar 
olan Akhiaar'b Jımall Efenin 
ylılerceıl ara1ından bir men· 
kabealnl anlatacağım. 'lttlbdad 
rejiminin hAklm olduğu zaman· 
larda, yani Sultan Hamid dn· 
rinde, bir gan bir köyden bir. 
kızı dağa ktldırırlar. {Şaruıaı 

lıtltnd olarak MSyllyeylm ki Cim· 
hmiyet bGkGmednla mDcadele 

ettiği en mGhlm ahlik dfttkiln· 
lOklerlnden birisi de budur.) 
Kııın alleıl efradı, faydaııı ola 
cağı için jandarma kumanda· 
nına mtlracaat etmeıler; 'gider· 
ler, İsmail Efeye Hk'ayı anla· 
tırlar; ve aile oeref ve namo· 
ıonun kurtarılmaıını rica eder· 
ler. Efe, derhal atına biner; ve 
kimler olduğunu, ve nerede 
tahaeıln edebileceklerini tah· 
mln ettiği bir mevkle do~ru 
yollanır. Tahmininde isabet 
etmlotlr. Bir aile namuıa dzerl· 
ne kurulan bu iıret meclisine 
yaı elli, iki yaı metre mesafe· 
de tevakkuf eder 1 IJahHJarı ta · 
nır. "Ülen tetik olun!" diye 
bir nara atbktan ıonra taban· 
casile aııl falll mltecnlzln 
alnına bir korona gönderir. 
Ortalık karıpr, mukabeleye 
teoebbds etmek iıtlyenler ha· 
lunur. Fakat içlerinden gôıd 

açık blrlıl "Ülen uzatmayın, bo 
kuroon İsmail efenin tabınca . 
eından baoka bir yerden çıka· 

maz.~ der. Ba isim telAffuz 
olunur olunmaz hlçbfrlıılnde 

konel maneviye namına blroey 
kalmas; derhal "Teııllm, teslim" 
diye batnoırlar. İlmall efe ge· 
lir; kııı alır; atının terldılne 

kor ve getirir, alleılne teellm 
eder. Arkaaından ylbelen oftk· 
ran dualarına itilmez; arkaıın · 

dan ytlkeelen meaerret yaılannı 
görmez. 

6 - Türk ahlAkının en mü· 
blm eeclyni bir anıurlan da 
btıydklerlne ltaattır. ltaatın 
membaı hdrmettfr. itaat etml· 
yenler itaat ıöremlyecelderl 

gibi hizmet etmeelnl bllmlyen· 
ler de klmaeden hlrmet göre· 
mezler. Halbuki Tdrk dOnya· 
nın mutaı idi. O halde Jcabe· 
denlere itaat etmeılnl biliyor· 
do. Çocuğunuzun itaatsizliğin · 

den mi elkAyet edlyoraunuı? 

Kabahat sizdedir. Onun ha· 
kiki Ucaatına lt1at eımeml11I· 
nlıdlr. Beyglrlnlıl emirlerinize 
lıaretlerlnlıe ltut mı ettirmek 
lıtiyorııunuı? Eneli elı ona 
haat edeceksiniz. Fenelon elt1k· 
tlrlle itaat etmeıılnl bllmeıeydl 

paratoneri icat edemezdi. Do· 
lba kimden ve neden itaat 
görmek ietlyoreunuz eneli ona 
itaat etmeğl öğrenmelisiniz. 

- Sonu var 

Şeker 
Suiistimali Var? 

lıtanbul, 5 (Boeuııi) - Gam 
rdkler Bakanlığı mdetepn IJl!h· 
rlmlze ıelmlotir. Bunda bir 
oeker yollualuğa lofnl tahkik 
etmektedir. 

Paris Borsası Neşriyatı 
Parla, 5 (A.A) - Kambiyo· 

da kaydedilen temenlçler ve 

bllha... İngiliz lfruının kov· 
vetll reakllyono boraa berinde 
gayet mlııalt teılrler yapmıo ~e 
birçok eıhamda mGhlm teneı· 
zil olmaotur. 

Lehli T alehe 
Almanya'da 

Beri in 5. ( A.A) - Leh ta· 
lebeıl birkaç gftn kalmak illere 
baray11 gelmltlerdlr. Belli batlı 

Alman sanayi merkeslerlnl ge· 
ıeceklerdlr. 

1 k O d T h • y • 1 ıaat onyedlde Halkevl eaJonlr 

Pi aca tır. r u ec ızatı enı en- rında erkek muallim mektelıl 
mtlddrCl Bay Refet Tok tart' 

k S t•ı A •ı ı• •ı C kı• fından "BugClnkd içtimai ~ me ure 1 e srı eş ırı e e ır reyanlar., mevzun dzerlad• 

Londra, 5 (A.A) - Dan 
matbuıta bildirilen beyanat İn· 
glltere'nlu imparatorluk ve ulu· 
ııal koronmaıı hakkındı eHıılı 

bir nılka teokll etmektedir. 
Bo beyanat kullanılın elyaea· 
nın mabatlarını bildirmekte ve 

İngiltere tarafından Kellog and· 
laımaıına, V ıolngton ve Lo . 
karno muahedeleri ve 3 oabat 
Fransız ve İngiliz tekllflerlle 
barılJ loine muhtelif yardımla· 

ranı göstermektedir. Bo beya· 
nat, uluılararaeı sisteminin mu· 
taarrıza kartı artık mdeıılr bir 
korunma olarak sayılamıyaca· 

ğını bildirmektedir. 

Bundan ııonra muhtelif uloı· 
lar ve bllhaua Almanya 'nın 
ılllhlınnın artma1ı kaydolan· 
maktadır. Ulu111l korunnıanın 

yeniden tanıdml ile imparator· 
lak yollarının himayesi için 
bu veelka btıytlk Brltanya'nın 

bugOn deniz yollarını letenU. 
dlğl kadar mtle11lr bir oekllde 

~~~~-~~~~~-

koro yacak vaziyette olmadığını 
ııöylemektedlr. İmparatorluk 
ve ulaeıl korunmanın kuvvet· 

Bir İngiliz harb gemili 

Tork Parasını Koruma 

Kanunla icra Vekillerine 
Salahiyet Veriliyor .. 

Ankara, 5 (Baımf) 
vekilleri heyetine vul 
tayına verllmlıtlr. 

- Ttlrk paraıını koruma hakkında İcra 
ıalAhlyet veren kanon Btıytlk Ulus Kurul· 

Eski kanunun hökma Clç ıene uzatılmaktadır. 

Habeşistan'da Bitaraf Mıntaka 

Ha~eş ve ltalyan l\furah
hasları Anlaşmışlar. 

I 

İıtanbul, 5 (Baımi) - Habeolstan ile İtalya aruında bitaraf 
bir mıntaka teıılelnde ltllif hieıl olduğa blldlrllmektedlr. · 

Izvestiyanın Bir Yazısı 

Almanya Doğu Avrupa· 
sını Endişeye Düşürüyor. 

~~~~~~--~~~~~~ 

S. C. Saymen'in Berlin'i Ziyaretin-
den Bakalım Ne Netice Çıkacak? 

Moekova, 4 (A.A) - İzves· bir bava misakı akdi teklifini 
tlya gazeteıl (Slr Con Saymo· ihtiva etmeyip baoka teklif lerl 
nuo Berlln'I ziyareti arefeılnde) de muhteYI bulunduğuna hatır· 
baıh~ı altında yaımıo olduğa latmıobr. Berlln hGku'lletlnln, 
bir makalede, momalleyhln Her· Fransa İngllte .e tekllflerlnln 
Un'e aeyabatlnln zeminini ha· heyeti mecmuuından bebeet· 
11rlıyaa İngtlls matbuatının neı· meye teneu61 eylemeti için 
retmlo oldukları yazılann doı· Fıansa'nın tazyikte bulunması 

tane eduından, dikkat ve neza· lhımgelmlotlr. 

ketlnden baheetmektedlr. Bu 
gazete diyor ki: 

- Taymle gaseteel Alman· 
ya'ya karıı o derece nezaket 
gösteriyor ki, Adeta Fransa'ya 

karoı nezaketini kaybetmlte ben· 
zlyor. Bay Bitler Londra tehll· 
ğine verdiği cevapta enelt yal· 
nıı İngiltere ile ·Hem de yalnız 
hava kuneılerlne ald mukavele 
hakkında· görGomek temenni· 
ılnl lıhar eylemektedir. Kendlııl 
bunda muvaffak da olmuotor. 
Bunan lserfne Bay Bitler 3 
Şuhllı tarihli ıebUilne JılDıa 

Fakat o zaman İngiliz mat· 
boatının bir k11mı BerUn hG· 
ktlmetlnln botuna gltmlyen bir 
takım teklif lerln zikredilme· 
elnden dolay• rencide olacağını 
dGt«ınerek telAoa dtıomGttflr. 

Bo tehlikeyi bertaraf etmek 
için bu gazeteler Şark misakı 

ile mtltekabll yardım mlaakı· 

nın blltbara bir ademi tecavCls 
mlıakları sllelleel sayeelnde bir 
tek letlıari mieak haline getl· 
rlleblleceğlnl lıbata çalıemıılar· 

dır. Maltlm oldoğu nçhlle 
- Soaa 6 IDCI ..... , •• -

lendJrllmeııl ııebeblerlnl böylece 
teeblt eden vesika ihtiyaçların 

vasatını tesblt ve bunları yeri· 
ne getirmek fçln takibi IAzım 

gelen umumi harekltı ıöyle 

m6hlm bir konferanı verile
cektir. Md nen er le rl mi ıl Ilı 
gençlerimizin ve halkımızın bO 
kon f e ra nıı ka çır ma mala rıll1 

tavsiye edeılı. 

anlatıyor: Lise ve 
Saffabarb gemlııl bahri sev· 

kfllceyıimlzin esas unu olarak Ortamektepler .. 
kalmalıdır. Köttl ve eııkl kru· 
vazôrJerJmlzln yerine yakın H • 

manda baokaları konacaktır. 

Orduya gelince, iııtenllen kre · 
dilerde tayyarelere karşı ko· 
rooma tertibatı bayak bir in· 
ldoıf göııtermektedlr. Ordo 
techlzatının yenilenmesi &oretl· 
le urileetlrllmelfdlr. Nihayet 
bava korunmasına karo• da 
ounlar ıaylenmektedl r. 

Havacılıkta elde edilen tek· 
nik terakkller 11hlllerlmlz için 
bava mtıdafaaıı bakımından 

bir tehlike tetkll etmektedir. 
Ne Mıno denizinin ate tarafın· 
da bulanın bazı toprakların 
tamamiyeti memleketimiz için 
her zaman olduğundan daha 
fazla hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Londra, 5 (A.A) - B. Loyd 
Corc'a vaki olan doırudan doğ· 
ruya tetdkl muai parlimento 
ııalarınca uluıal hflkumtıle itti· 
rak hoıuıuodı daha mftabet 
bir teklifin batlangıcı sayılıyor. 
Eski baovekıl kendlılnden iste· 
nllen ökonomlk kalkınma plin· 
lannı hararetle huırlamaktadtr. 
Böylece f lllen değllae bile za. 
blren kabine oldukça u.,r1 bl r 
zihniyetin mftme1elllne dayan· 
mıt 'Olacak ve Clzerf ndekl ulanl 
sıfatını yeniden lıbat etmekle 
beraber ayni samında tehllkell 
bir haımı da bertaraf etmlı 

balonacakbr. Maahua Loyd 
Corc'un yeni lntfhabdan evvel 
kabineye glrmeel olpbelldlr. 

Reşid Galib'in 
ölüm On On 

YıldönQmO .. 
• 1 

lıtanbol, 5 (Buıoııi) - Mer· 
hum Reold Gallb'ln Ankara'da 
meunnda ve oehrlmlade Halk 
evinde ölftmflnCln yıldônGmfl 

mGnaeebetlle bir ihtifal yapıl· 
mıotır. 

Ankara, ( (A.A) - Doktor 
Bay Reoid Galib'ln öllmtınftn 
yıldöndmG mtına1ebetlle ~ 

Mart çaroamba aktamı bir 
anıo toplıntm yapılacaktır. 

\.. ______________ _, 

Şirket 
Parayı 

Vermezse ... 
lııtanbol, 5 (Busaıi) - İki 

milyon lirayı vermlye mahk6m 
edile tramvay tlrketl, parayı 

vaktinde vermene haclı kona· 
caktar. 

Berlin-Tokyo Telefonu 
Berlln, 5 (A.A) - 12 mart· 

tan itibaren Bertin ile Tokyo 
araıında telefon gôrDımelerf 

baılıyıcaktır. Me11fe 9 bin kilo 
metrecllı. 

Ortamekteplerle Uaelerde ye· 

nl imtihan yoklama tallmaın•· 

meal ekelkıl~ olarak tatbik 

edilecektir. 

Şehrimizdeki Uıelerle orta' 

mekteplerde yeni talimatnamef9 

gare yapılan ikinci yoklaoa' 

netlceel iyi görtılmClttdr. 

Mekteblerde Sağlık 
Kurumları Açıldı .• 

Şehrimizdeki orta ve llkme~· 
lehlerde verem mtlcadele ceıol· 
yeti dernekleri tetkll edllm.,,I 

kanrlı,bnlmıotır. lsmlr veredl 

mGeadele cemiyeti bunun tçl• 

hazırlıklara baolamıotır. 

Muallimler Kıdemi 
935 yılında muallfmlerdell 

kıdem aammına mtlltabak 01" 
cak olanlann maarif mldOt' 

1Gğ6nce te1Jbltine baolanmıttıf • 

B. Fuad Yurddaş 
Bazı leler için Tlre'ye gide• 

vilayet hokok leleri madClfO 

Bay Fuad Yurddao ddn oebrl· 

mise dönmftottlr. 

Gazete Satı· 
cıları Cinayeti. 

İkinci kordonda KGçlk Kat' 

dlçalı hanı yanında gasete mO· 

null Bay Tedlkf bıçakla yı· 

ralıyank öldClımekle ıuçlu B•· 
san hakkındaki karann tef blıol1 

yeniden bazı tedklkat dolayıal18 

12 mart aalı glntıne bırakıl· 

mıotır. 

Oda idare Heyeti 
Ticaret Oduı idare heyeti 

dtln toplanarak bazı leleri to· 

nuomoetar. 

Limanda Bir Kaza 
Umanda Felemenk bandır1l1 

Ganimldeı vapurunda amel• 
Arif oğlu :L lemıll'ln, ambard• 
balyaları lııtlf ettiği eırada ~· 

rlne dloen bir balya yaıandef 
kolu brılmıo ve yflztl de yar'' 
lanmııtır. 

MART 
1935 
Kuım 
119 

6 1935 
Gibi 

31 

Çarşamba 
Arabi 1353 Rumi 1350 
29 Zllkhlcce 21 Şobat 

Evbt Eunt y.,.d 

Ganeı 12,22 6,21 

Ôğle 6,19 12,25 

~dl 9,SS 15,88 

Ak .. m 12 ıs,o4 

y ... 1,30 19,36 

Lmü 10,42 ,,,8 
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( G lÜJ ını lÜJ ını Ş a ır <dl u y u m O a ır _ ~ =11 Çok Şerefli Bir 
Yıldönümü • Dnşündnklerinı ..• 

....... ~~~.!~;f~~~:~: ...... y ag"' murun . y aptıg"' ı Zararlar cVei~ı~nyı~nt BVaüzdı.-yetı• , __ A_c_ı_Ş_e_y_le-r-.-. __. 
o Bana, uzak bir mazi gibi 

Halkan antantı ve Ktıçük an· ıeltyor ve İzmir'de eski edebi 
laşma memleketlerinin orta el· A d 1 ı • k • --•• ... • •·-+•-tı•---
çllerl, Fr.nsa ve Sovyetler bir- y ın Postası Bugün ~ ıyece tı r. 190,000 Liralık Bir bynayıt• arıyorum. Edeblyıtll 

"ı/ Mnvazenesı"zlı"k Var.. cedide veya Senetlfüoon mek· llğt orta elçtlerl, bu elçlllklerln T o teblnden olsaydım. 
ve Dışarı işler~ Bakanlığınm ödemiş, Tire' de De aQgınlar ldu aaVlitlAyGe:ne:::mKi :znımcGmeDniiri~? •. nn - Perli ilham afakı tahaHil· 
yGkaek memurları hazır bolun· "ı: • • .. ııümüzden bir stmti mrthulG 
moşlardır. B. Tftoleııko aşağı · ----------------- başkanlığında toplanmış, vllAyet doğra uçub gitti. 
dakl nutku ııöylemiştir: Dün vilayete gelen malumata larında bu taagın yüzünden nio Subaşı köyünde zarar ol · b4dceslne son şeklini nrmlştlr. Dl . 8 . LI 1 A 

v ytc ğım. ır nır. t er na· 
- Beni Balkan antantının göre küçük menderes nehri mühim miktarda arazi sular dokça faılad1r. Köy evlerinden Daire müdürlıırlnce beşyilz dolu da dahil olmak Ozere lı· 

n onun ihdası ve devamla in· eon yağmurlar yOzünden taş altında kalmış, bazı ekilmiş bir kaemı da suların hücumuna bin Ura açıkla teklif olan ma1-

ldşafı için en ziyade tevecciih mıştır. Ödemiş ve Tfre kaza- tarlaları sular örtmüştür. Tire· uğramıştır. NiJCusca zarar olma· raf büdcrıılnde tenzllit yapıl 
göıteren memleketlerin mft.mes mıştar, fakat bazı yerlerde hay mıştır. Nafıa, mHrlf müdür· 

fiillerini bogiio davet etmek.il· Memlekette Takas rf alimat- van @ütülerinin kayboldıığu tah lüldf'rl, memlefu..t ve Eşrefpaşa 
mfn edilın P. ktedlr. Sular çekil- hastant!lnl ile ziraat ve baytar ğlme saik olan şey bir teşrifat Hava Durumu. namesi Geldi. miye başlamıştır. Hükumetçe büdcelerinde zaruret ve ihtiyaç 

mecburiyeti değil, konetlI bir Subaşı köyündt- zarara uğnyan yüzündt'o kabul edilen fazla· 
zarurettir. 1ımet İnönü ve y 1 Heryere ağmur Yağdı Komisyon Top anıyor. lara yardım edilmekt,.dir. ı.ı;ıo turan v.ridaı büdceeine 
Tevfik Rüşdft Aras on yıldl? Son df'fa yağmı" olatı ,.lddetli göre l 90,000 liradır. 

ı 1 b Ankara, 4 (A.A) - Ziraat 8akanlor Hf'yetince kabul ,. v 
vatan annın ve soysa arışıo yağmurlar yfizünden Aydın Büdcenln, bu şekilde mü •a 
h... L f'I 1 k f 1 Vekaleti nıeteorolojl em~tltüaün· edilmiş olan yeni takas talimat 

uyftır. ne ne 0 ara 881 asız demlryollarıncla iki m1ntakada zeoe~iz olarak mtcllıe anki 
8 b k 1 k D · 1 · b den alınan malıimara göre, eou namesi dün vJlayeıe 11elmi"tlr. 
aş a an ı •e ıoan ış en a ~ "' sellerden yıkılmıe ol11n köprü zaruıi görülmüştür. Hay1r ce· 

k 1 ğ 1, L dl l Et1 ~4. Hat içinde Edirne'nlo Trak· Bu talimatnameye ı;öre takasa an ı ını ıa etmede r er. oer lerln ve bozulan hatların taml mlyetlerioe ve muhtelif işlere 
her taraf ta Kamil Atatftrk'e ya çevreleife doğu anadolueu tabi maddeler; gt.ne etJ ki taJI rint. denm edilmc.>ktedfr. yardım muraf larını ihtiva eden 

tarihte miııll olmıyan ve onun hadç olmak üzue yurdun dl · mataameye göre, takasa tabi , Bozukluklardan bir kısmı ta (Muhtelife) faslında geçf'n yıl 
bOtDa bfr milleti değiştirmek, ğer yerleri tamamlle yağışlı geç eski seneler mahsulü tütün ile mir edilmiştir. Dün akşama büdceııfne göre oldukça fazla 

ki 1 ık dl l b mfştlr. En fazla ya.s-mnr Somada k E h yll K ı k d eıı l a arının yer ne eşe. " zeytinyağı, pamuk, halı, gülyağı, ·a ar r e ve arapınar ı var ır. 
riyeılo bogno ittihaz edlndfğl ;ı;l milimetre ölçülmiiştür. arasında bozuk iki bnyok köp 

B palaınnt ve palamut hulasa~ı 
en ynkııek Olküler ikame etmek ava euhunetlnde bir gün rünüo ıamirl için ~alışılmakta Tahnıil Tah-

gibi mabeullr.rlmfzdlr. Takas d G l l 
ve her an en küçük teferrüa evveline nazaran Tnıkya mın · i i. ece ge en ma umata ~öre 
tına kadar ulusal bayata oeza· takaıındıı 1 Ege ve orta Ana komisyonu hugüo Odada Vaıt bu köprülerin tamirinin daha 

dolu mıntakasında :3 Karadeniz Muavini Bay Sedad Erlın'in iki üç giln eOuceğl tahmin 
ret etmek olan eseri için en L 1 d 4 d d k b k 1 b d t 1 c k 1 edilmektedir. 
hararetli, tazimler ifa edilmemiş ır.ıyı ano a erer.e ü~ü lüle eş an ı.,ın a op ana a , yen 

liye Tarifesi .. 
DeğişikJik Olmıyacak 

mir gazetelerinde ve muhitinde 
ihtiyarla, gençli bir edebiyatçı 
kaf ilesl miltemadlyen yazardı . 

Rahmetli Şekib, Ali Şadi, RI 
fat Ahmed, l .. Süruri, SCHey· 

mao Sıddık, Celil Enver, Ba· 

tim Nezih, Ferid Ragıb, Tur 
hao; Mahmud Nt.dlm •esalre 
ayra ayrı mt"~lelı.lerde hulun· 

mıkla buaber, lımir'deki edehl 

hayatın nh11n kısmını dolda· 

rurlardı. Sonra bepıil de da~ıl 
dılar. Bu dajtılış ve çôaOIGt 

yeni b!r ıoplanı~ı ve batlanıtı 

doğursaydı, yftrf"ğlm yanmasdı. 

Şimdi, henüz gOzel bir dile 

ııabib olmıy110 edelıi vukuf ları 

çarpık, yaratmak kabillyı-tlnden 

ç<.ık uzak birkaç genç, eurada, 

burada bujo huln, tunu buna 

taklid edlb duru,orlar. Ve bu 

taklidde• f, bu terennduıdeki 

acılık, zaman zaman insanı •I· 
oirf,.ndiriyor. l:ımlr gibi olgu• 
ve mOn~vvu bir muhitin edebi 

bilnyesfne Arıı olan bu bir 

nevi felç, bilmiyorum, daha 

ne kadar ıftrecelı? Sonra görG· 
ldyor ki, lııeobul ve Ankara'da. 
bu vadide çalışın bazı yrnt 

gençler dt" hurunlarıodaa bf ı 

karış ôteslol görmlyorlar. Şiir· 

terden mi bab!ledilecek: 

kaydedilmiştir. Eo yfikeck eı· talimatnameye göre yapılacak Nafıa başmilFf'ttişl Bay İlmi 
olsaydı: dün Aydın'a gitmiş, bozuk yol 

- AtaUlrk tarafından teele caklık Trabzon'da 24, Sı1mson işleri lf'iblt edecektir. ve köprüleri görmftştQr. Bozuk. 
edilen istikrar onun eserinin ve Dörtyol'da 2I, Antalya, Si H l k S 

lif ke, Adana ve Rlze'de 20 de- avacı 1 Ve por lok yalnız iki köprüye mnn 
Ye ebediyetinin vQıı'atlne en rf'cedir. Bugün Ankara'da saat Tayyare cemiyetinin onuncu hasır kaldığından bu köprfilerln 
beliğ şabtddlr. bulunduAu yerde aktarma ya 

D dl • 1 h 14 de hava eıcakhğı 8 derece yılını bitirmesinin bir hatırası 
er m, uzun ııyasa aya· pılmak snretlle bugilndtn hl· 

t d h ' ı · i l L kaydedilmf~tlr. olmak üzere (Havacılık ve Spor) 
ım • er meıı e eyı ao o arar. bareo posta trr.nlf'rlnfn ınunta 

h 1 ıh h ı Kaş, 4 (A. A) - iki a0 ündür mü teen bt s k ta m n n ata aesasıoı smet ~ a r ayı çı ermıştır. zam bir şekilde lşletflmrslne 
ı " A 'L d h 1 hl d sahfllerf mlzde on yıldaoberi gö Yf 1 il k Dunu aa ar a z r a ama rm yazı e sr: sen resmi başlanacaktır. Bozukluk ı ı 7fncl 

d f dl 1933 lL rülmemlş denfz ve fırtına de· b d T tt:sa ft etme m. ' l .. teş taşıyan o sayı a ayyare ce kllometrededir. Üçgün •onra da 
vam etmektedir. Dün eaat 12 

riolnde onooJa ilk defa olarak mlyetinln on yıl., bir eloema aktarmasız seft"rlere başlaoıcağı 
de garptan bir dakika kadar 

mGlAki olmakla mfibabl oldu· şt.rldl gibi gazlere çarpmakta tahmin f'dHmektedlr. 
devam eden aoi bir kasırga ol · 

ğom nklt derhal kedisini dal· dır. Bılyüklerlmlzln el yazıları Aksaray, 4 (A.A) - Don 
muşsa da hiçbir zarar verme· 

mi surette tanıyor gibi oldum. ve en yeni foto5raflarile eOs· l O d11 başlı yan lodos rOzgArı 
den geçmiştir. Dalgaların hü " 

Bir kelime bile teati etmeden l b d korkunç bir o5oltu He akaarna comondan belediyeye ait leke · lenmiş o an u sayı a Abidin Eı v 

her tey hakkında mutabık: ol· lenin bir kısmı ve deniz ke· Daver, Behçet Çağlar, Burhan kadar sürdü. Birçok a~açları, 
doğamaz hlııırlyatında idim. narındaki evlerden birinin rıh · evlerin damlarını eilktü. Te· 
Bonon içindir ki lamel İnön4· Belge, Neblb Alt KO~Dka, Nüz lefon hatları ile elektlrlk tel· 

tımı haeara uğramıştlr. bet Haşim Slnanoğlu, Sadri 
ytl kalblerln en boyak fatihi lerl bozuldu. İnsanca zayiat 
olırak tanif etmekte tereddüd Isparta Vilayet Meclisi Ertem, Server Ziya GOrevlo, yoktur. 

etmedim. Şayanı dikkat blrşey; Tıparta 5 ( A.A) - VllAyet Şakir Hazım Gökmen, ŞDkrO Uşak, 4 (A.A) - Dört gftn . 

zaferlerini kaz.amak için biç umumi meclisi bogfin saat 14 Esmer ve Vedad Tor'un yazı denberi ıilrekll yağan yağmur. 
bir zahmet çekmiyor. Bu za· de blşlocl toplanlısını yapmış · ları ve resimleri vardır. BOtüo lar, Uşak çayını taşırdı. Şehir 
ferler kendiliğinden geliyorlar. tır. Büdcede Vf'rlmll olmıyan kfttOphanelerde ve salonlarda bahçeleri eo ahında kaldı. Çay 

Ruhunun şeffaf lığına ne büyük masrafların en argari bir hadde yer alacak bir eser olan bu sa· kenarındaki köylerden haber 
deUl. indlrllmeelnf kararlaştırmıştır. yıyı herkes bir defa görmelidir. beklenmektedir. 

Ona ilk defa olarak Balkan tanıyan ben, onu şu suretle ile bir ailedir. Onu birtek ları temsil eden nıeb'o Jarı An· 

andlaşmuı hakkmdakl fikir· tarif edeceğim: kanon idare edu. Karşılaklı kara'da toplıyarak yt>nl T6rk 
lerlml izah ettiğim Hmao bana Tevfik ROşdfl Arae'ı, onun sevgi... Orada birtek usul tat devletinin temelini aten ulun 
şu baıılt cenba verdi. dost olmak üzere llAo ettiği bik edilir, sadelik .. Blrşey ona meclisin 2!l Nisan 1920 celse· 

"EAer her şey ıöyledlğlofz adamların yanıbaşında bolaca tamamen meçhuldür, eotlrika.. sinden bahsetmiştir. 

gibi cereyan edeceksE' motabı· ğmızdan dalma eminsinizdir. B. Titoleeko Türkiye tlçfelne B. Supbi bundan sonra Ata 

kım,,. Fakat onu, kendisini düşman hitab ederek demiştir ki : tilrk'ü tavsif ederek oloeuo yo· 

Basit fakat müdhlş bir ce· addedenlerin yantbaşında bula· - SJz ki, Tılrk kabloeelnde lu üzerinde asırlarca yığılan 

nb. Her şey söylediğim gibi cağınızdan hiçbir zaman emin aza idiniz. Dediğimi tamamen ve onu daha iyi bir istikbale 
cereyan etti. Fakat ne zah· değilsi nizdir. Zira o kalbinde anlıyorsunuz. Atatftrk ulusun yükselmekten meneden engel· 

metler bah111ına? Neticeye ge· dfişman taşımaz. Ne kadar babaeı diye çağıralmak istemek· lere ve ecnebi imtiyazlara kar. 

lince, bu netice İsmet lnönil· doğru ııöylediğimi ise tecrübe le yaşıyan bir realiteyi bir ke şı açmağa mecbur olduğu aman· 

n4n bildlrdl~I netice oldo. gösterecektir. itmede hulasa etmiştir. Tftrki eız mücadeleyi hatırlatmış ve 

Tilrk hasleti tatbik sayesin· Bay Tholeeko bundan sonra yenin ve onun mOttef lk dost· demiştir ki: 

de otomatik bale gtlmiştlr. Ankara'ya yapllğı ziyareti ha · tarının bu şenlik gDoüode bir - Etrafında ismet loöntı ve 
Tevfik R6odO Araıı'a gelince, tırlatmış n demiştir ki: devletin kuvveti herşeyden evet Tevf lk Rüşdü Araıı gibi doıt 

zahiren ıeyrı, fakat cevher hl· - İnsanların kendilerini yarı eiyaeal adamlarının eecfyeslnde larının sonsuz sevgi ve hfsslya. 

barile dl~erlnln ne kadar ayni· ilahlar .&ereceelne çıkaran oto· mQndemfç olduğunu iehat eden tı olan Aıatilrk tam bir hezı . 
dır:-Hareketel;- hayat- yoktur. rlte olmadıkça bu kadar ezici bir tabloyu hatırlatmakhğımı metl, bıltGn istikamet ve bft. 

Yerinden kımıldamadan siyaset vazifeleri lılzomu veçbile ifa liitfen mGeaade buyurunuz. tftn sahalarda kazaD1lm1ş tam 

1ıpılamaz. Buna esef ediltbUfr. edemlyeceklerl kanaatinde bu- Memleketiniz için samimi bir bir muvaffakıyete tahvil etme. 

Fakat zamanın kanunudur. Bo lunıu ATATÜRK kendlıılni sevgi ve onun siyasal adamları ğl bilmiştir. işte onun eııerl 
böyle olunca Tedlk Rötdd hiçbir vakıt aldatmıyan görüşft için derin bir hütmetle kade· bodur: 
Araıı luyaıetin daıtorlarındaa ile kendi ikamet yeri ve hlmf Atatürk'On ve İsmet lnô B. Suphi Tanrıöver yeni 

birini değtttlrmlştlr. Tftrklye cümhuriyetl B11kaola· nü tle Tevf lk Rüşdii Arae'ın Türklye'oln rejiminden bahse 

Hiçbir zaman nerede oldu· rının kendi relııliğl altında sıhhatine kaldmyor. Ve aeil derek demiştir ki: 

ğunu dGtGnmez, dalma nereye içtima mahalli olarak Ankara · Türk ulusunun refahına içi· - B6tGa gayretlerin Tnrk 

gideceğini dGşClnGyor. Bunlarda nın en yüksek tepesini, Çan· yorum. · oluııonon vazlh bir surette 
haklı olmak gerektir. Zira kaya'yı ııeçmeğe karar verdi. Tfirklye orta elçisi B. Suphl, tekarrılr ettirilmiş hudutlar 

hiçbir zaman aldınmamışhr. Ben hiçbir zaman Ollmp ilah· Bay Titulesko'ooo nutkuna ce· içinde y4kselmeııine ha1redll· 

Fakat onun nereye gitmek larınan davetlfel olmadım. Fa· vap vererek evvelemirde 35 yıl meei yıkın ve uzak komşolar-
latedlAloi bilen ben, onun kal· kat buna mukabil Çankaya içinde beş· harbin dehşetlerini la hiltftn muallAk mes'elelerln 
binin barındırdığı nazik şef kat llAhınıo davetlisi oldum. Orada görmılş olaD T6rkiye'nfn mazi· halli dahilde nizam ve emnl· 

laaalaelerlnl tanıyan ben, onun g~rdClğGm unutulma1 hatıraları elol batarlatmış n müteakiben yet ve bGt4n de•letlerle doıtlok 
hak.us darbeleri kaydetmekten b4t0a hayatımca muhafaza iıtiklil harbi devresinden, Türk teald itte yeni rejimin vanflan 

.kadlelal muedea garurana edeeegim. Tlrk S.kaalar mec· laluW>aadaa n biti°' mıataka· bu kadar açık n reaU.t bir 

Ltman işin( umum mddQr. 

lüğü; yeni bir tahmil tahllye 

tarifesi haz1rlamaktadir. Liman 
tarife komisyonu önflmüzdt kl 
hafta işini bitirecektir. Yeni 
tarife tçlo Bakenhktan bir 
formül gelmiştir. Mahalli lhtl · 
yaçlar da gc'Szônüoe alınarak 
tarife bu formülf'l görtı buır· 

Janmak r adır. Yeni rarlfede fn 

la de~lşlkllk olmıyacaktır. 

Muğla'da Ekim 
Mu~la, 4 (A.A) - Villy~tlo 

Sonbahar başlangıcından ikinci 
klnoo sonuna kadar ekim va· 
zlyetl şudur: 

11.470 Bekrar buğday, 6477 
hektar arpa, 1256 hektar yulaf, 

1150 hektar çavdır, 504 mah 
lut, 683 hakla, 632 mrrf'•mek, 
34 buçuk ııoğan, 15 buçuk 
helltar earmısak. 

Belçika Kralı 
Londra 5 (A.A) - Belçika 

kral ve kraliçesi diin ıu .. n bi r 

ziyaretten suura Folk"~tondao 

ayrılmışlardır. . 

eiyaead11 ki, emin bir el ve 

yorulmak bllmu Hr gayretle 

sevkedildiğl için 'ftlrklye'oin 

sizin ateşin tcşebbft"lnioiz ne · 
tlceai olarak buruda mazhar 
olduğu kıymetli doAtloğo mu 

azzam bir tezabOr haline çı· 

karmıştır. Buna mP.alekta,lım · 

m ı z olan lemet 1o5nel'a0o ve 

Tevf lk Rilşdü Aras'ın pek de· 
rln blr surette mütebaesis ola . 

caklarına emin olabiUrslnlz. 

Önderimiz ve eseri ve onun 

iki bOyftk ve kıymetli mesai 

arkadaşı hakkında sevgi, bağh · 

lık, ve hayranlık icazı letkll 

eden sözlerinden dolayı zatı · 

devletlerine naııl tetekk6r ede· 

bilirim. Mftdafaa ettiğiniz kim· 
ııelere ve dıvalera dostluk ve 

mGzaheretlnlzi .ermek mevzuu 

bahııolonca nelere moktedlr 

oldoğonozo herkes bilir. Bu 

doıtlok dalma fail, dalma ha· 

zırlıkh, dalma uyanık •e en 
cômr.rt kunet ve bamlelerile 

dalma zengin~ir. Kadehimi 

haometll kral ikinci Karol haz· 

retlerloln, zatıdevletlerlnin ve 

bugün etrafınızda milş:erek bir 
ülküye malik bGyGk bir Aile 

halinde toplanmıt olan bCUGn 
dost memleketler mftme111llerl · 

nln ıahhatine kaldırmakhltm• 

mlludenisl daa ederim. 

Muayyen birkaç tip .. Yanıı 

kanıoJD ıııcaklığını kaybetmlf, 
yarısı ıao'ah bir batka tGrlG 
anlar insanlar. 

Yrnl edib, yeni eao'atklr H 

muharrir mi: 

O, şu, hu!. Hep ayal mubh, 
ayol çerçeve, ayni tah11lar .. 

Birbirine tolonmn~hr, hiç dur· 

madan bir hirlnl ö•Gyor •eya 
~öğGyorlar.. Fikrimce, Pcıkh 

bir durgurılok dent:~f tçinde· 

yiz. Gönül ietiyor kı ; föylfy~Jinı, 
bağıralıw, hızlanalım. çalkua· 

lım ve yeni Türk ~iirlerl ha 
çağlayış .çinde blae yazanı 

göoteıeio, bot duran yerl!ıl 
aleıo! 

Orhan Rahmi tıökçe 

lngiltere ...... 
Moskova'ya Bir 
Murahhas 
Gönderecek-. 

Londra 5 (..\.A) 
Ajao11odao: 

Hnaı 

Kıblne azaeındao blrka.; ki· 
tinin lttiraklle aktedllea bir 

lçlmıda 1ngtllı nHırlarandaa 
blr2nln Moskouya gitmeıi pren· 
eib itibarile kabul edllmlo te 

fakat bu kararın Sir Con S.y. 

mon'on Lord Eden ile Hde· 
tinden ııonra yani gelecek hafta 
başında ilin edilmeel mohte· 
mel bolonmaıtor. 

E1aten bunlardan hınglılain 

Moıkon 'yı ~ldeceğl kararlıt· 

hrılmamıttır.lhtlmal ki Lord Edt>n 

gönderilecektir. lngiltere'nln 

Sovyet Roııya ile Frıaıız SOY· 
yet mGnuebab kadar mGteka· 

bil itimat dıerlae mle11e1 mi 

aaaebet ıealıl ho110111ada gt•· 
den gClne arta anma mem· 
aualyede kaydoluay•. 
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Arkun Trabzon Zcngi· 
ninin Topraklarında . •. 

Arkun Trabzon zenginlerin · 
dt>n Bay Marad Kutlu'nun mıı 

liklinelerlne giderken içinde il 
h!r hafiflikle beraber sevinen 
bir taraf vardı. 

Kendisini, gOler yüzle ve 

evladca evin büyük babası kar· 

şılamışta. İhtiyar Cemal Kutla: 

- Talebenizi.:bu sabah gö· 
remlyecekeinlz, dedi. Az evvel 

hayvanfle civarda bir gezintiye 

çıktığından yorrun gelecektir ... 

.Fakat yarın hemen işe başlıya· 

-bllİi-elnlz~- Yaln;z -Bay-Ôğhiıiı, 

size glzliyemlyeceğlm ki tora· 

num ealdamh (Ciddi) bir oku· 

mağı hayvanı~ üstünde yaptığı 

açık hava gezlntil~rl kadar ııev· 

mez. Bunun için... Bu ııevglyl 

sizin aşıladığanızı bekleriz, dedi. 

ihtiyar adam başları üııtftnde 
t.,mız bir mavilikle ışıldayan 

gök. yfizünft göstererek: 

- Bava bu kadar da güzel 
olduktan sonra ... Tabiat "güzel· 

ilklerinin, kıt'alarm en ahmlıeı, 

en çekicisi olduğuna lnaoanhra 

da hak verm~k gereklidir, dedi. 
Arkun sesinde şöyle hllf if 

iğneli bir imayı glzllyenılyer~k: .., 

- --Bel;:-dedl. Onu7nla;;;gı, 
anştırmağı ·öğrendikten sonra .. 

Zeogin Kutlu: 

- Çiçekleri belki seversiniz? 

Diye sordu. 

Arkun . onları kollekslyone 

etmek ve modellerini çizmek 

için · evet, dedi. 

Bay Kotlu: 

- O halde, dedi, geli;i'; 

sizi bahçeme götfireceğlm ... 

Bay Cemal Kutlu'nun hah· 
çesi pek göz kama,tmcı, gör· 

kemli bir ,eydi. Orada neler, 

neler yoktu... Acunun en iyi 

bakımla gürbDz çtçeklerl hep 

bo bahçede toplanmıı glbl idi. 
Cemal Kotlu hononla kıvanç 

doymakta haklı idi. 

Hele evlerine yeni gelen, fa· 

kat böyle şeylerden anlar o•doğo 

halinden belli olan gencin lltl· 

f atlarındao hlrkat daha kabar· 
mııtı. 

Arkan bu gördüğft güzellik· 
ler karıısında yanından hiç 

aynmıdığı bir rulm albftmilnO. 
kalemlle beraber eline aldı. 

Birkaç kalem hareketile gözüne 

kestirdi ğl çiçekleri çlzmeğe bat· 

ladı. Omuzu iistüuden kendisini 

seyreden ihtiyara da bunlar 

hakkında bazı şeyler anlatı· 

yordu. İhtiyar adam gözlerine 

inanamayacak kadar !Jaşmıı kal· 

mıştı. Bir aralık kendini tuta· 

madı, yanmdaklnln sözlerini 

ağzında bınkarak ellerini yaka· 

ladı: 

Siz, dedi, siz çocuğum, 

en ileri gitmiş bir tabiat pro· 

fesörOnden farksız olarak çf çek· 
lerl taşıyorsunuz!... Te güzel ... 

' 
Arkun uyandırdığı eayın coş · 

kunloktan sıkılmış, yOzfl kıza · 

rarak teşekkür etmiş, sonra: 

Burnava Ziraat Mektebi Kısa Za
manda Çok iyi Eserler Verdi. 

l Bumava~ Ziraat Mektebi f irlanlığı. L .. 

Boroıva, ·:(Hususi) • - Bur· 

nava'ya girerken :nk göze çar 
pan bOyük bin11, Cümburf yetfn 
yeni eserlerinden Ziraat m,.k. 

tebldlr. 160 bin liraya yapılan 

bo koca binanın müdüriyet 

odasında mekteb müdOrü Bay 
Bllm\'yl çaheırken buldum ve 

' ' 

Fidanlıklar: 
l\f ekteb f ldanlıklarınd~n hu 

sene havaların gayri rnüeaid 

olmasına rağmen satış iyi dfl· 
ntlebilecek vaziyettedir. Btılıaese 

Meralnll f idoolığından ve pa· 
rasız olarak şimdiye kadar 

muhtelif clnsteo (25) binden 

Burnava Ziraat :Mektebi 14boratuvarı 

konuetum. Müddr ] mektebin 

busenekl işleri hskkında bana 

aeağıdald izahatı verdi: 
-Geçen ııene de gene böyle 

bir günde ANADOLU fçfn size 
mektebin lelerini anlatmıştım. 

Bugün de izahatıma evvela zey· 

tlncfllkten =baelıyacağım. 

- Zeytinciliğe çok ehemmi· 
yet veriyoruz. Zeytloliğlmfzde 

ltalya'nın en meşhur zeytini 

olan (Sent Agostlna) fidanları 

dlkllmletir. Zeytinler de 8 nevi 
bulunmuş · ve bunlar Roma 

beynelmilel ısl4hat enatltüsdoün 

koymu!J olduğa eııaslar dahi· 
llnde teııblt edilmiştir. 

Zeytin bakımı itibarile en 
iyi misal 400 ağaç zeytinden 

3500 kilo yağ alınmasıdır. Bir 

ağaçtan vaııati 45 kilo mahsul 
ahnmaktadır. Türklye'de 75 

milyon zeytin ağacından ancak 

onlkl milyonu aıılıdır. Yalnız 

bu aşıla olanların iyi ba'kımı su· 

retlle şimdiki halde ııenevi ve 
vasati otuzhln ton zeytinyağ 

letihHlAtımızın iki iki buçuk 

misline çıkması çok tabiidir. 

Buna nazarı itibara alan Zl· 
raat Bıakanlığı Türklye'de ilk 
defa olarak htr z~ytlnclllk leş· 

kUAtı yapmış ve basene mek· 

teblmfz mezunlarmdan altı mil 

tahaseıeın dördünü Muğla'da, 

ikisini İzmir ve clvarıodakl 
zeytinlerin bakım ve ttmarları 

üzerine memur etmfıtlr. 

.,fazla f ldan tevziatı yapılmıştır. 

Bu ağaç yetl,tlrme şeref inde 

valimiz General Kazım Dirlk'ln 

çok büyük teıılrl olmu1Jtor. 
Fldanhklarımızda 55 hin 

m~yva, 65 bin meyvaeız ki 120 
bin yethmfş f ldanam,ız vardır. 
Portakal bahçemizde de geçen 

seneden donan f ldanların yer-

- terine yenileri ve soğuğa 1 O 

derece mdtehammll ( Ooşl ) 

mandarinleri dikilmiştir. (Ooşl) 
mandarini :3 Bayraklı limon 

üzerine aşılı soğuğa fazla da· 

yanıklı bir clnstlr. 

Şarabcılık: 

Şarabların birçok nevilerini 

yapıyoroı. Bn hususta birçok 
ttcrilhelerlml.ı var. ÔnümQzdeki 
sene için yeraltında büyük bir 

şarab mahzeni yaptarmak te1Jeb· 

hilelerine glrlttlk. Muvaffak 

olursak bilhassa misket QzümO· 

nfin ve değer flat bulması im· 

kAn dahiline ılınmış olacaktır. 

Bağcılık: 

- Evet, demişti, her vakıt 

için tabiat araştırmalarını pek 

sevdim. Fakat.. Gizllyemlyece· 

ğlm ki böcekleri, hayvanları; 

çiçeklerden çok sevdim. Onlar· 

la daha çok uğraştım. Gene de 

onlara yaklaşmış olmaktadır ki 

boraya Trabzon'• kadar geldi· 

ğlme seviniyorum. 

~~~~~----~~~~~-

- Ayrıca bir bağcılık ene· 

tltOmüz vardır. 8ağcıhk enstl· 

tümfizün kuruluşu Qç sene 

oldu. Şimdiye kadar 62 dönüm 

üzerinde deneme bağını kormuı 

bulunmaktayız. Bu bağda halis 

kanlı 62 Amerikan asması iize· 

rlne yuvarlak ııoltanl, uzun 
sultani çeklrdekelzleri aşılanmıf 

olub bunlar makine ile işlen· 

mek suretile 6 çeşit şekilde 

yetlştirilmektedlt. 

Gözleri önQnde uzanan le· 

keıılz, fakat köpOklft dalgacık· 

larla kabaran denizi göstererek: 

de ba yerin dedi, 

sayısız kabuklarlle balıklarım 

araştarmek biraz da onlarla uğ· 

raımak en özlediğim bir l11tektlr. 

İhtiyar Kutlu genç muallimin 

ııırtını okşıyarak: 

- Bonon için çok geniş bir 

meydan hulıcakaınız olııon oğ· 

lom dedi .. 

Yerli tlmar uııulünde Prfaolea 

ve Kemalpa!Ja usuller( yetişti· 

rllmlş, çekirdeksiz bağı ve tazakı 

bağı, çeşh bağı kurulmuştur. 

Ziraat deneme tarlaları: 
Mekteb Ziraat deneme tarla· 

sında İstonbul Yeşllk6y tohum 

HIAh istasyonu ile mutabık ka· 

lınarak elllden fula hububat 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

'!27 M. j . Taranto 15 15 
12 Akhi. tl. ban. 12 50 13 

6 Jfro ve şil. 13 75 13 
45 

Zeytinyağı Satışları 

Kilo 

75 

39500 ,\fub. alıcı 22 7 5 :t;J 50 

Af yon Satı~ları 

Kilo gr. 
14 7 BOO inhisar 657 6f>7 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

40 Ton Buğday 4 10 5 
ti:25 Buğday 4 10 5 

20 Fasulye s 
' 8 

10 Nohut 6 Ü 

1000 p. çekirddc 2 50 2 50 

31 M. dan .1 50 4 50 
53~ ken. pala. 200 425 

384 U. Pamuk 4;, 47 

Aydın'da Çok: 
Çirkjn Bir:Hadise 
Bir •.,oloğrafçı 6 Kız 
Çocuğunu Kiı-letti. 

Aydın, 5 (Huırn 11i) - Ahınf'd 

oammda h~mir'lı tir scyyur 

fotoğrafçı l O·J ~ yn~ larıwJa B 

kız çocuğunu para llt• kandı· 

rarok kirletnıek ımçurıdon ya 

kalandı. Hakkında tıthklkat 

açıldı. 

~~~~~----~~~~~-
ne vlleri üzerinde tecrübeln y11 · 

pıyoroz. Deneme tarlasında tat 
bikat mahiyetinde kaşlık ve 
yazlık: Ziraat mahsulleri, afyon, 

ııiııam, pamuk, pamuk çekirdeği, 

nobud, arpa, buğday, yulaf, 

buğday, yulaf, mercimek, bezd 

ya ve yer fıstığı yetlıtJrilmek· 

tedlr. 

LAboratu varlar: 

Ziraat ııınıf ları laboratuvarla· 

randa muhtelif şarab mayaları 

üretilmektedir. Şarapların hertftrlO 

evııafı, alkollo ve alkolsuz içki· 

ler tahllllerl, ve aile konııerve · 

cllfğl yapılmaktadır. 

• • • 
Bay Hilmi bo izahatı verdik· 

ten tıonra tatbikat ve dereler, 

sebzecflik faaliyeti ve çiftçilerle 

yapılan temaslar etrafında da 

bent tenvir etti ve sonunda 

dedi ki: 

- BulAea şu gördüğünOtı 

müesııesede bll4 fasıla çalıemak· 

tayız. Tatil günler!mizln ekse
risi bile burada geçer. Çttnktı 

bu maklnının muntazaman ık· 
ııamadan çalışmaııını temin için 

durmadan uğraşmak ltizımdır. 

Bay Bllml'nln dediği gibi, 

mekttbde F;eoi~ bir arazi içe· 

rlsind" binlerce ağaç, f ldao, 
asma ve canlı hayvan üzerinde 

herkes işinin başındadır. Yapı · 

lan işler daima kontrol altaoda 

bulundurulmaktadır. 

Mektebin büyük binasında 

bu koca çiftliğin idaresine ııü· 

kunet ve büyük bir intizamla 
bakılmaktadır. Yatakhaneler, 

yemekhane, laboratuvarlar yer · 
11 yerinde ve herşey, her yer 

tertemizdir. 
Bu müe81!eseyl gezlb gördük· 

ten ııonra Cümhurlyetin bu bü· 

yük eseri karşısında gurur ve 

sevine doymamak kabil değildir. 

Bu müessesenin çok değerli 

müdfirü Bay Hllml'yl ve talim 

heyetini tebrik.1 borc blllrlm. 

Baha Saka 

6 

far. 
~~~-----~------·~------·~-----

- Başı 1 inci yflzde -
vazifeyi tevdi ettiği şu anda 

en hararetli tebrik.lerimle bir· 
llkte yentle~tlrlcl faaliyeti · 

nizde mesut bir surette deva· 
mınız ve Ttlrkiye'uhı refahı 

için olan temlnaılarımı orze· 

derim. 
Albert Löbrun 

Fransız Heislcümhuru Al · 

bect Löbrun 

Parls 

Cümhur başkanlığına tek· 

rar eeçilmekllğlm dolayıelle 

ızbar buynrduklan güzel his· 

siyattao pek mütehassis ola 
rak ha aretll tı-şPkküre müsa· 

raat ve ayol münasebetle şııhsi 

saedeıioiz ve aeil Fransız ulu 

sunun refahı için olan te· 
mennilerlmi tekrar ederim. 

Kamil Atatfirk 
Helsfcüuıhur Kamıil Ata· 

türk 

Ankara 
Zatıdevletl,.rtnln Türkiye 

Comhur bıı :lrnnhğına tekrar 

eeçHmesl mücasebetile en ha· 

raretll t~br i ~lrrimi ve dost 
ulusun refahı llt> onan büyük 

ba, anının saadeti için olan 

t:n iyi temenniler imi kabul 

c·ırnesini Zatıdevletlerlnden 

rica ederim. 
Pol 

Yu~oslavya Krallığı naibi 

Prens Pol 
Belgrad 

Zatıaellaoelerioln, Cilmhur 

reisliğine tekrar eeçilmekll · 
ğim müoaeebetlle irsal buyur. 
doklara tebrik telgr.Cından 

dolayı pek mütehassis olarak 

en hararetli teeekkürlerf mi 

ve dost Yugoslav oluııonun 

ref11hı için olan en iyi temen · 
nllerlmi kabul buyurmalarını 

kendilerinden rica ederim. 

Kamal Atatürk 

Türkiye Relslcümhuru Ka· 

mAl Atatürk 

Ankara 

Zatıdevletlerioln Hll ve kıy· 

metli Türk halkımn müttefik 

reylle yeniden ulusun mukad· 

derauna başkanlık etmlye da· 
vet edtldiğl şu anda hürmet 

ve thlAskArane tebriklerimi ve 

zatadevletlerlnin şahsi saadet· 

lerlle do9t ve müttefJk Tilrkl· 

ye'nin bQyüklük ve refahı için 

olan temennilerimi arza milea· 

raat eylerim. 
Yevtlç 

Başbakan Bay Yevtiç 
Belgrad 

Relslcümhorluğa tekrar se· 
çflmekltğlm dolayıslle izhar 

buyurduğunuz güzel hissiyat

tan dolayı pek mütehaııels ola. 

rak en ııaoılmi teşekkürlerimin 

kabulflnO. rica ederim. 
Kamal Atatdrk 

Helslcllmhur Kamal Atatürk 
:Ankara 

Zatadevletlerhıln devletin en 

yllkeek mevktine tekrar seçil· 
diğlnl .en hilyök bir ııevloçle 

öğrendim. Bu vesile ile en 
bararetlle tebriklerimi, şahsi 

saadetiniz ve dost ulusun refahı 

lçln olan samimi temennlterlml 

kabul etmenizi rica ederim. 

Elen relslcümhoro 
Alekııandr Zaimls 

Elen reisi c(im hora Bay Alek· 

sandr Zulmis 

Atlna 
Zatıdevletlednln nazlk4ne 

telırfk telgraf Jarın;Jan dolayı 

en eamirui teşekkürlerimin ve 

şahsi saaderlle doet Elen olu· 

sunun biiyiildük ve refahı için 

olan hararetli temennilerimi 

kabul etmeleri ııl kendilerinde o 
rica ederim. 

K•mıil Atatürk 

Türkiye Rdslcümhuru Ka· 

mAl Atutiirk 

Ankara 

Zatı de vletle:riu in tekrar rel-l· 

cftmhurhığa tıeçl ldlğlni en bü 

yük bir memntıınlyetle öğren · 

dlm. En eambni tebr\klerlml 

ve şahsi eaade tledle Türkiye· 
ntn refahı it ;in olan eo iyi 

temennilerimi n kabulün il ken· 
dllerlnden rlı~a ederim 

Relsicümhur 
Miklıls 

Avusturya Reialcümlıu Bay 

Miklas 

Viyana 

Tfirkiye llefafcümhorluğuna 

tekrar ı:eçllıoekllğim münHe· 

betile olan nazik telyazıların· 

dan dolayı zatıdevlrtlerine H· 

mimi olal'ak teeekkür eder ve 

şahsi eaad~tlerlle Avusturya'nın 

refahı için olan en hararetli 

temenntle:rlmi kabul etmelerini 
kendilerinden rica ederim. 

KamAl Atatürk 

Türkiye RelelcOmhuru Ka· 
mil Atatürk. 

Ankara 

Yeniden seçilmeniz sonsuz 

kalbi bir ferah ve meeerretl 

muclb olmuştur. Kadrinizi 

hakklle takdir eden Tftrk mfl. 

letl tebrlke sezadır. Zatl ııaml· 

lerlne karşı tam meveddet ve 

merbatiyet dolayıslle blrade· 

raoe hleelyatımı arz için bunu 

vesile ittihaz eder ve ııamlmi 

tebriklerimin kabul boyorul· 

maeını dllerlm. 

Yflksek ıılyasetlnlz sayeıılnde 

neclb Türk milletinin gOnd~n 

güne saadet ve terakki mer· 

halelerini katedeceğine Omlt· 
varım. 

Şah Pehlevi 
Şahinşahı İran AIAhazreti 

hümayun Rfza Şah Pehlevi 

Tahran 

Tftrklye C6mhurlyetl Baş· 

kanlığına tekrar ııeçllmem do· 

layastle göndermiş oldukları 

lütuf kAr telgrafı bOyiik bir 

sevinçle aldım. Zatı Şehloşa· 

htlerioe hu münasebetle hak· 

kımda izhar buyurdukları hll· 

yftk doetlok ve kardeşlik his· 

lerlnden dolay1 en iyi ve eıı· 
mimi teşekkvrlerlml sunarım. 

Kardeş büyük milletin bü· 

yilk Şehlnşabınd. n gelen bu 

gftzel ııözler be iıu için ve 

bütfln Türk ulusa için fevka· 

lıide kıymetlidir. Zatı hüma· 

yanlarına derin dostluk ve 

kardeşlik hlııleriml teyit ede· 

ıek yüksek idareleri altında 

kardeş milletin her gdn dahı 

fazla refah ve saadet bulmasını 

candan dilerim. 

Kamil Atatftrk 

~.~-----------------------------
Mareşal Hinden-
hurg'un Dairesi 

Berlln, 4 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Slr Con Say&Jlon kendisine 

Mareşal Hlndenburg'oo daire· 

sinl tahslıı etmlt olan AlmaD 

hükumetine teşekkOr etmiş ve 

fakat bu teklif ten istifade 

edemlyerek adeti olduğu veçhUe 

bir otele ineceğini blldlrmlıtlr 
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Bergama ____ ...,. __ _ 
Halkı Kur-

6 L'a':'n: ~~~UptfLAl\I hanları Tayya· 
reye Veriyorlar .. 

Bu isyan Dış Siyasaya 
Tesir Yapacak Mıdır? 

Lidya Kralı:~ "Şahın Geleceği V !lrsa, Bergama, (Husuıi) - Berga 
mı, kurbanlardan bir tayyare 
almak üzere biiyilk bir heye 

canla iıe glrlımtıtlr. Bu mık 
satlı Hılkevlnde b6tiln ıe,ek· 

~~~~~~----~-~~~-

F r an S J Z Gazeteleri, Yunan Hükôme-
tioin isyanı Bastıracağını Yazıyorlar Göreceği De Vardır.,, Diyordu 
isyanın Siyasal Tesiri: 

~~~~~~~----~~~~~~~ 

çıkaracağım zannetmektedir. 
~~~~~~---·------~~~~~-~ Parls, 4 (A. A) - Gezeteler 

Yunanistan hAdleelerloden uaun 

'Bugftn için tahakkukoaı im 
kin olmamıkla benber krallı· 

ğın tekrar ihya ~dilectll fır· 

zedllıe bile logiliz kral ılleeil" 
akrabalığı bulunan Yugoelnya 
nılbi prenı Polon ve Romaoya 
kraliç .. ıl Marl'nln ff'~enl olan 
Koneıantin gibi genç bir kralın 
idaresi ile Yunıniı11an dıe alya 
e11ını• d,.~ltmlyecrğl muhak
kaktır. Uluelar ara91 yeglo~ ıkiı 

coğrafi nzlyeıl çok mOblm 
olan bu uluıun tamamen sayıf· 

lamaıı olıc•kllr. 

Yayla ıoğoğundın son derece 
tlttlmekte olduğunu sayHyerek, 
tlılClndeki ipekli entarlef nl bir 
g~çebe elblıeılle değlttirmekte 

de aılA gftçlftk çekmemltti. 
Ôltlm korkoeonun lnkltaf ettir· 
dlğl zekıtılle ho saf atiret 
adamlarını kolayca iğfal edl· 
ver mitti. 

Keyhoerev'e gelince: Dıah· 

tan'ı bolamıyan taktb m6freze · 
lerinln kumandanlarını da idam 
ettirdikten ıonn, artık ruhu· 
nan hicranlarını yanı ynat 
notmak ç1relerfnl aramağa ve 
Drahtan'ın botloğunu doldura· 
e•k, belki de ondan daha bas· 
kın olacak yeni bir lçoğlanı 

bolonmaeı için bütan kudret 
ve ıenetlnl lıtlmale koyul· 
muetu. 

• • • 
Bu hAdlıeyl aylar taklh etti. 

Bu mtıddet içinde de Drahşan 

dere tepe daz gitti. Blrgftn 
Krezfte't'ln muhteşem paytahtı 

S.rd'a eritti. Orada kıymetli 

tatlar ve elmular tethlr eden 
bir adamla temaı etti. Karaya· 
kotu da onun meşherine va· 
zettl. 

İtte Krezils'Qn bir hayli fe· 

dakirhklara katlanarak keodi

ıinden karayakotu ıatın aldığı 

adam; adını ve hthlyetial de· 

~ttirmlt olan bu Drıhtan'dan 
baeka kimse değildi ve arlık 

altın ovanm o cennet misali 

kaınnda gayet tath n rftyalı 
bir bayat geçiriyordu. 

Fakat ba bAdlaeniD Keyhoı· 
rev'e aksi de hiç geclkmemlt, 
tark ufuklarında muazzam cenk 
bulutlan bellrmlttl. Koca İran, 
ID6thlt bir canavar dehtedle 
ıpını açarak, dlelerinl ıtıldı· 

tank Ltdya'yı da yutmığa ha· 
ıırlınıyordo. Çlnkd Medya'nın 

hHmı artık hitam bolmuetu. 
Bıılnelerl; dtlnyının en 

deAerll mleevber, en kıymetli 
•ltıu, gClmtlt ve elmaelarile 
dola olan KresGı te bu hazır· 
lerı mıArunne bir vazlle kar· 
ııhyordu. "Şahın geleceği varsa 
gGreceğl de vardır? diyordu. 

Halbuki, pek tfddetll bir 
kasırganın bir hamlede ıürftb 
getirdiği balatlar gibi, tarkta 
pıtlıyan ha!'b kasırgaeı da çok 
geçmeden Lldya ufu\lırını kıp
.kıııl bir renge boyamıetı. Hattd 
bu bir cenk değil d~, Adeta 
llkeri bir yllr6ytlt olmueto. 

ANADOLU 
Gflnlilk Siyasal Guete 

Sahip ve Baoyugam 
Haydar RGJdft ÔKTEM 

Umumi nepiyat ve yan itleri 
llltldlıil: .l.'.emal Talit KARACA 
İdarehanesi: 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Fırkan binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
lallıAı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aybAı 500 lumqtur. 
'l abancı memleketler için aeaelik 

abone 6creti 27 liradır. 
Beryercle 5 Kuruıtar. 

ba gepüı na.balar 25 kanıotar 

ANADOLU MATBAASINDA 
IB 

- 15 - kftller ve halk btıyGk bir top· 

İran mubarlblerlnln Lidya bedbahtlar alıyımn içinde, lanll yaptı. BGUlo Bergama'nın 
paytahtını sarmaları ne kadar böyle feci bir ölümle htlik varlığını ıaeıyacak olan bu iş 
kolay ve serf oldu fee Sard'm olub gitmişti. için toplantıda çalıtmağa vakti 
sukutu da o nlebette seri ol· - Sonu var - mOeald olanlardan on kltlllk 
moıto. Fakat Sard'ın sukutu, ------------- bir komite latek üzerine ayrddı 

medeni bir Alemin de sukutu 1(81Y8' n) 0 ve derhal faaliyete gı-çildi. 
bDkmllnde idi. k S k • Bergıma, 1zmlr'in f~ci iega 

Asrın yegioe mamuresi vl · As er ev ıyatı. lini miltnkib kendiıılne do~ru 
raneye döndürüluyor, dünyanın Şarki Afrika'ya Yeni gelen düşman kovvr.tlerlni pe· 

en kıymetli hazinesi yağma Kuvvetler Gönderildi. rlşan etmesi üzerine iki ~oldan 
ediliyor, devrin en değerli Orüyen ordulara mukavemet 
ulema ve fodelası, ikbal erlke · Rom11, 4 (A.A) - İçinde bir edt>IJlemlş ve Bergıma'om 20 
terinden zillet ve sefalet uçu · piyade taburu, beş haf lf topçu bin nüfue eviol barlur.ıı olduğu 

romlarına düşftrillilyorlardı. Su · bataryası ve ağır topçu leva gibi bırakarak kimlleo hicret 

kut en tiddetli darbelninl zımı huluoao uç gemi bugün etmlttl. Haziranda ve mahsulü 
Krezüe'iin saarayı ile Dcabşan'ın Şarki Afrika'ya gitmek üzere idraki zamanında olan bu mühim 
kasrına tevcih eylemişti. Çt'p Napoli'den kalkacaktır. Afri - bidiee Brrgaroı için kat kat 
çevre lmşatıldıktım sonra ateşe ka'ya tık kuvvetleri göUlrmü~ facia olmuıto. 
verilen altın kö,k, tt>kmll olan GanJ· gemisi döomOştür. b L ı ı L • ı ı d Bu üyüa. e a .. etın ç n e 
stıkenealle birlikte cayır cayır Yarın 700 piyade mitralyozcuau 

1 
b L u 

yuvar anmıt olan ugno .. a oer 
yanıb gitmekte idi ve eaold ile yeniden Afrlka'ya doğru 
bu feci hııllle bu kiltk o ma· gama'lılar, harpte tayyar(.nln 

kalkacaktır. ne büyilk kuvvet olduğuna tı · 
bud cehennemin tl kendisiydi. Floranea, 4 (A.A) - Kral, 

mamen mQdrik.tlrler. Esasen 
Semaları yalayan ve kemiren Afrika'ya hareket edecı:k olan 
lubkızıl alevlerin içinden diri Bergama'lılar y6kıek hamiyeti 

Gavlnona fırkasını gözdeo ge· 
diri yakılan betbahtların gayet k için en beliğ mf11I, bugüne 

çlrdlkten sonra topçu ılllatınıo 
acıklı feryadları yftkeeliyordo. kadar Bergama tanare cemiye-

resmlgeçldlnde hazır hulun 
Bu ıle"'e tıhammll edemlye· tinin dörtyOz on6ç bin kOtıar 

v muıtor. 

rek dıearıya lırlıy•n birtakım lira toplamaaıdır. Bo rakkam 
Leh Dahili istikrazı ' b d f Gryın insanlar da mızrak, pala, Bergım~ oıa u uğnr a önea ta 

yıtagan ve kılıç darbt>lerile Varşov.ı 5 (A. A) - Hüku yürüdilğOnü göstermektedir. 

delik-deşik ediliyor ve tekrar met nafıa işlerine ıab l:ı e .il Tayyare'ye verilen korbın'ın 

alevlere doğru etırQlilyorlar, mek Ozere 200 milyon zelotllik ayol kurban mahiyetinde olma· 

ölflmlerln en mlthltl ile bay· bir dahili istikraz akdine me· ıı, ayni umanda vatanın mft. 

kıra haykıra ölGb gtdlyorlardı. zunlyet veren kanon lilyihasıni dafaa11na mltealllk bulunma11 

ozon bah!'«'tmektedlrler. Bazıları 

dahili buhranın dıt 1JİyH111 a 

trılrl olaca~ını yazmakta, >-av 
Venizdos'un kat'iy tle ruÜ 0) 1if •i 

olduğu Balkan ınlaemaeına ' 'u 
detli böcomlar yaptığını bahr 
latmakıadırlar. 

Pötl Pariz!yen gazeteıl di 
yor ki: 

- Vaziyet çok ağırdır ve 
gittikçe de ığırlatmaktıdır. Jo'a 
kat hükumet hareketi baııtır 

mağ• kat'i ıurelte azmetmlttlr. 
Holı.umd orduda Oç, bahriyede 
iki eıoıf Hkeri ıeferbt'f etmlttir. 

M.ıen gazeteııf; isyanın dı, 

manzarası llzeı inde ııırar ediyor 
ve diyor ki: 

- Uluslararası bakımdan Yu 
nan bAdiat-leri oiitüo uluıılar 

tarafından dikkatle ıaklb edll 
m~ktedlr. Çünkü dıoarda ve 
bu aradı Balkan anlaemaııa tıze· 
rinde aklııleri olabilir. Bay Ve 
nizeloe'on bu ıolaomaya kartı 

tlddetll hareketlerde bulundu 
ğunu unutmamalıdır. 

On gazr.tetıl bo i!lyının her 
hangi uluelaraıaeı bir m,.ı'de 

yar ye verllmtai herkeet~ b6y6k 
bir vicdan blzzı oyaıııiırm•thr. 

Bugama'hlar, bu hamiyet 
meydanında da en an BKfta yG· 
rftyecekler ve bo vatın borcu 
na da yerine getireceklerdir. 

Flgıro gHetr.ıl de tonları 

yazıyor: 

Bay Veoizelo~ bftyGk bir 
adamdır. Franea'nın tah11nda 
bir dmt bulunduğunu unutmı 

yacağız, Fakat Yunıolatan'ın 

bayatını derin bir tekilde ka 
rı~tıracak KtM olan bu uyanı 
yapmakla iyi mi etti? Yunanlı· 
tan 'ın dıe ılyauıına karıımık 

lıttemiyoruz Fakat Yonaolııan'ı 
sevı-n bOıOo Fraoıız'lar bGtla 
Yooıolstao '1n etır'ıtle ın•6ııı 

döomutnl tlddt'tle lıtemekıe 

dlrler. 

lngiltere, 
Japonya 

Londra, 5 (A.A) - lnglltere 
ile Japouya ansıadakl radyo 
telgraf hattı bu ıabah IUt 9 da 
açıbcaktır. Telgraf kabullne 

feıe zavallı Drahşan dı, bu kabul etmiştir. keyflyetldirkt korbauların tay 

... -~~----------------.................................................... .. ayın ıa Qnde batlıaacaktır. 
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5. eaklıômık, 6. yapmak 
~evıb - 1. doğru it, doğru· 

lok, 2. iyi it, 3. tanrı beğeneğl 

Sevda - 1. lurgu, 2. kutur, 

3. ıevgl 
Sevdazede 

yınıkh 

1. vurgun, 2. 

Seviye - 1. bitevi, 2. çırpı, 

3. dtlzen, 4. dtızlflk, 5. ıekmeç 
M.,k - 1. çapma, 2. eltme, 

3. r;öndeıme, 4. gftdftGJ, 5 hay· 
lamı, 6. yetme 

Sevketmek - 1. ığıtmak, 2. 

ıydamak, 3. bıtkarmak, 4. ele· 
mek, 5. göndermek, 6. gOtmek, 

7. ileri götürmek, 8. ileri sür· 
mek, 9, illelmek, 10. sürmek, 

11. yollamak 
Seyahat - 1. gezgl, 2. gezi, 

3. yolculuk, 4. yorulr 
Seyıliate çıkmak - yönelmek 
Seyahat etmek - ı. denzln· 

mek, 2. dolatmak, 3. eemek, 4. 
geımek 

SeyelAn - ı. akıntı, 2. ak· 
mı, 3. Gğme 

SeyelAn etmek - t. akmak, 
2. öğGnmek 

Seyllnı muhati 
loğo. 

belıoğuk· 

Seyf - 1. kılıç, 2. kdıs, 3. 
kılıı, 4. pala (kılıcı benzer yıHı 
bir ani ıllAb) 5. Nlor 

Seyl - 1. ıkın, 2. ıkın ıu, 

3. çığlık, 4. çH11n, 5. kıyan, 6. 

ı5ktln, 7. taoık, 8. ıı,kın 
Sey - ı. bıkma, 2. (temıea 

man.) 2. gezinme, 3. gitme (ıe· 

fer mın.) 4. yolculuk, 5. yftrClme, 

yGrlyClt 

Seyran - 1. ..kmı, 2. gesia· 

TGrkçe kırtılıklar 

me, 3. geıiutl, 4. klzek 

ıeyran etmek - I. geclklen· 
mek, 2. geılnmek, 3. gumek, 

gezlb dolıımak 
ıeyrıuglb - g,.zme yeri, ge· 

ılnıl yeri 
ıeyyıh - ı. barkın, 2. çGtkiln 

3. elkln, 4. geıeğeo, 5. gesek, 
6. gezglç, 7. gez~ç, 8. tlgesdl, 
9. keskiç, 10. öıek, 11. 11111, 12. 
yetkin, 13. yerçi, 14. yolca, 15. 
yorıkçı, 16. yGrlğen 

ı"yyal l ıgıltık, 2. ığın, 

3. akan, 4. akar, 5. akıcı, 6. 
ıkık 

ıeyyar - ı. dolaean, 2. cezen, 
3 .gezici, 4. göçk6nc6, 5. taşı· 

nıbllir, 6. yer değlıtiren, 7. yö· 

rftğlll 

Seyyibe - 1. dul, 2. er gör· 
mtlı, 3. kızlık11z 

seyyie - ltılıllk, eılzllk, 2. 
kötü, 3. kötftltlk, 4. suç, 5. ya· 
vnzl!, 6. yavoılok, 7. yızok 

ıeyyld - 1. •ğa, 2. baf, 3. 
bay, 4. cıbgu, 5. cavge, 6. ileri 

gelen 
ıezner - ı. değer, d .. ğerll, 

2. teAlmllğ, 3. yaratır 
ııdk - 1. cın, çın, 2. çln, 3 . 

doğruluk, 4. gerçeklik, 5. yöb, 

yöu 
11fıt - .. o 
sıfır - t. bot, 2. burcuna 

ıı!ıhıt - 1. dinçlik, (Afiyet 
vlcud kunetl man.) 2. dogruluk, 
(hakikate tevafuk mıa.) 3. eı 

( .. ğlımhk mın.) 4. etenlik (Afiyet 

man.) 5. eyilik, iyilik, 6. gerçeklik 

7. •Alık, s. •Alır.ak, 9. •A· 
lamhk 

Ttlrkçe kar,ıhklır 

ıemi ltibare almak - J.. dtn 
lemek, 2. eslemek, 3. kulak, •• 
mak, 

semin - 1. apak, 2. etU, 3. 
hınık, 4. ıemlz, 5. ılımın, 6. 
tavla, 7. yağlı. 

eempt1tl - 1. albeni, 2. te•gl 
UlyG, S. ıe.lm, 4. ıöyköm. 

semt - 1. bölGaı, böllot, 2. 
cfln, 3, geçe, 4. kaptıl, 5. kGo il. 
6. pulun, 7. tarmak, 8. therek, 

9. yıka, 10. yıngak, 11. yöo, 12. 
yönet. 

aemtılz - .. pa. 
ıenı - 1. alkıt, 2. öğd6, 3. 

öğme, ö~f, 4. öıkü, 5. ulam. 
ıenı etmek - 1. ılk11mık, 2. 

alkımılr, S. mıktamak, 4. öğren· 
mek, 5. öğmek, övmek, 6. ö'mek. 

Sene - yal. 
Senebııı - 1. yılbap, 2. yıl 

sırtı. 

Seael atiye - 1. arkın, arkon, 
2. gelecek yıl, 3. geleal yıl. 

Senei muiye - ı. bıltır, bıl · 
dar. 2. geçeo yıl. 

Senelik - ı. yıllıç, 2 .. yıllık. 
Senet - 1. belge, 2. dayak, 

3. dayanık (lıtlnıtgtb mın.) 4. 
dıyınılıcak, dıyınılıa, 5. dıyık, 
6. duıak, 7. duta, 8. mlcllke, 
mtıçfll, 9. ~yke, 10. tıpa, 11. 
tayak, 12. tayanç, 13. ıatamak, 
14. tuhlak, 15. tutamlnk. 

Seak - tıt. 

Senglıtan - 1. çanak, çar .. k, 
2. ketlr, kltlr, 3. 1apkı, 4.. tıı· 

lık. 

Sep - 1. cerp, 2. 90Aa, 3. 

ıGAlaç, 4. llllf, 5. 16gme. 

Sehbetmek - ı. aps •••ak. 
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2. fyenğlemek, 8. kakuıçla-k, 

4. eekltmelr, 5. 86Amek, 6. dU· 
m~k, 7. tlrkem~k 

Sepet - 1. çeten, 2. çit, ~· 
ten, 3. ellice, 4. ıtlken. 

Serap - . 1. al11m, •Ala•, 2. 
ilgım, 3. llg.m ulgım, '· llgaa, 
5. ılkım, 6. alkım alkı•, 7. ma· 

nar, 8. puNrık, 9. NAJm, •Aın, 
10. eakım, 11. 1algım, 1allnm, 

12. •lgıo, 13. yalgın, l•. yay• 
kıa. 

Ser - 1. ba,, 2. bir' ıcl. 

Serapa - 1. bııtan • .. Rı, ~. 
haftan ıysğı1, 3. battan J a.,a, 4. 
boybaş, (?. boydan boyı., 6. tepe· 
den tırnığs, 7. yakuadan .... 

ğıya. 

Seraeer, ıerıuer - 1. batlaD ba· 
fil, 2. boybat, 3. h6Ul11. 

Seraılme - 1. dekdek, i. 
.. agı, 3. 1aagu, 4. ınık, S. ~f· 
kın. 

Serasker 

ıa bafı. 
ı. 

Seraıt - l. batı dlala, ~. 
dolbık, 3. 1altıba1. 

Serbe.ı - ı. b8ps, 2. batı~ .. ~ 
ltayruk, 8. bot (1.... n mat .. k 
mau da.) 4. erkli (inde Mlalbi 
mabtar maa.) 5. WtiUia, 6. bak, 
7 .•~ııkılmas, 11kalmaya. 

Serbeıt t.ınkımk - 1. at•tmak. 
2. bofanuk, 3. botamak, 4. by
bımak, 7. poamak. 

Serbeıtl - 1. erk, Irk (kudret 
iktidar mıa.) 2. erkeklik, 3. er· 
kinlik. 
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Yunanistan' dal~i isyan 
tir. Hanya'dan gönderilen bir 
telsizden anlaııldığana göre Gl· 
rld asileri kaçmak t111avvuron· 
da ve Rodos'a gitmek ümidin· 
dedirler. 

lzvestiya'nın 

Bir Yazısı. 
••••• 

- Başı 1 inci yüzde -
iki tane 112 kiloluk bomba 
isabet ettiğini ve geminin arka 
tarafında yangın çıktığını bll· 
aırmfşlerdJr. Bn bombalar kru
nzörtı bıurmaktan ziyade biraz 
hasar vermek suretlle müret· 
tebatı korkutmak lçto ıtılmııtır. 

Doğu i'.Uakedonya'da: 
Belgrad, 4 (A.A) - A'ıtlı 

A jıneı muhabirinin verdiği ma· 
lumata göre doğu Makedonyıııın· 
dakl Serez ve Kavala garnizon· 
ları hükumet kıt11tlle eiddetli 
bir muharebeden ıonra asilerin 
eline geçmiştir. 

General Kondilis: 
St.IAolk, 4 (A.A) - Tenkil 

hareketinin bizzat baıına geç· 
mek. fizere harbiye bakanı ge· 
neral Kondllls'ln muvaııalatı 

btıklenmektedlr. 

Kı&mi Seferberlik: 
Atloı, 4 (A.A) - Asi ge· 

mllere kartı bftyOk hava taar· 
roıo bo sabah tekrar baılımıt· 
tır. Ba gemiler Glrld adaııına 

ınğınmıolardır. K11mi ııef~rber· 

ilk normal bir ıekilde devam 
etmektedir. Birçok gönftlltller 
askerlik tubelerlne mdracaat 
etmektedlrlt:r. 

Gece Tedbirleri: 
SelAnlk, 4 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Makedonya sahillerindeki hft· 
Uln fenerler geçen gece asilerin 
muhtemel hareketlerini taoırt

mak için sönddrillmiltUlr. Se· 
IAnllı: Umana gece büttln gemi· 
lere kapılı kılmıttır. 

İngiliz Gemileri: 
Mıhı, 4 (A.A) - Deniz ma· 

kımılı İngiliz harb gemilerinin 
layınlı ıl4kadar olarak Yona· 
nlstın'ı gitmekte oldnğo bık· 
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eereııerpe. 

Serdar - 1. hıtboğ, 2. bqçı, 
3. hıtlığ, 4. noyıu, noyın. 

Serf ftru (etmek) - l. bıt eğ· 
mek, 2. bat indi me, 3. hflğelme, 
4. boyun eğmek, .5. tftntOmek, 
6. yilğftnmek, 7. yftkflnmek. 

Serf Clru etmlyen - kıyıtgın. 
Serf drfi ettirmek - ıngıtbr· 

mık. 

Sergerden - 1. batı çe•lrmlı, 
2. b•t• dekzlnmlı, 3. batı döadk, 
başı dönmtıo, 4. baıı tezglnmlı, 
5. tangı. 

Sergerde - 1. baş, 2. baıçı, 
3. bıeın. 

Sergeşte - 1. başı çevrftnmüı, 2. 
başı dönmnı, 3. çeğzenmlı, çev. 
zenmiş. 

sergnzett - 1. baştan geçen, 
2. görgQ (tecrObe man.) 

serhat - 1. ağız, 2. dolay, 3. 
kıdığı, 4. kıdık, 5. sınır, smur, 
6. uç, 7. uç il. 

Serhat mobafıfı - uç beyi. 
eerboş - 1. ah&am, aksam, 2. 

ıkean, 3. borcı, ~- eslrik, 5. es· 
rek, 6. eıırik, 7. eerük, 8. içkici, 
9. içkili, 10 öerOk, 11. sftrlk, 
12. üerdk. 

urhoı etmek 
2. earltmek. 

ı. eeirtmek, 

urhoı olmak 1. eeJremek, 
2. esirmek, 3. e1rlmekf 4. kölçd· 
mek, 5. ıftderemek, 6. ıddremek, 

ıerket - 1. bağırlı, 2. barda· 
bat, 3. baş kaldıran, 4. bulgık, 

5. baynığo, boynığu, 6. çalık 7. çan· 
dır, 8. dik l;aşla, 9. ukım 

serketUk etmek - 1. ırkak· 
lanmak, 2. bet blcbruıak, 3. 

kındakf haberleri tekzlb ediyor. 

G. Kondilis Selanik'te: 
Selioik, 4 (A.A) - General 

Kondllla geldi, neırettlğl bir 
beyannamede seferber edilen 
kara kıtaatmın Se14nlk'te talı· 

tidinl müteıkib kıt'i büyük 
t11rru.ıon baılıyıcağını bildir· 
mittir. 

PIAetras Ortadan Kayboldu 
Kın, 4 ( A.A ) - General 

Pl&strae otele henaz dönme· 
mittir. Nerede olduğu belli de· 
ğildlr. Gazetecilerden kurtulmak 
Jçln dağlara kaçtı~ı zannedil· 
mektedlr. 

Makedonya'da harb: 
Belgrad 4 ( A.A) - Anla 

Ajansının Atina muhabirine 
göre fayın hareketinin merkezi 
timdl doğa Makedonya'sıdır. 

Ve orda muharebeler olmaktadır. 

Serez ve Drama'da: 
Atlna 4 ( A. A ) - Havas 

Ajansının hususi muhabiri bil· 
kQmet kıt111tmın Serez ve Dra· 
ma'da ialltrl muhasara ettiği 

ve ha şehirlerin bugün lııtirda. 
dı ümld edilmekte olduğunu 

bildiriyor. Bandın haıka bir 
hava ffloao lstikıaf ta bulunmak 
Ozere Glrld'e hareket etmlotlr. 

Pla&lras Yunanistan'da: 
Kın 4 ( A. A ) - İyi bir 

membadan alının malumata 
göre Plıııtıras Fransı'dan Yu
nanlıtan'a hareket etmiıtlr. 

B. Maksimos'un istifası: 

Atlaı, 4 (A.A) - Havaı 

ajınaının huıoııi muhabiri bil
diriyor: 

Bay Makalmos'on letlfaeına 

hiçbir ılyıaıl mahiyet atfedll· 
memek.tedlr. Zira Bay Makel· 
mos ,ıbhi ııebebler dolayııılle 

lııtifasını birkaç haf ta evel 
vermlıtl. 

Bay Venizelo 
Nereye Kaçacak? 

Parla 5 (A.A) - Atlna'dan 
J arnal gazetesine bildiriliyor: 

Bir tıkım yan resmi kayıt· 

ları 1 oımlıcak ol ona Glrld 
valf muavini Sgootoo ile sabık 
valf muavini Memaraklı Veni· 
zelos'un emrfle kurtuoa dlzfl. 
mitlerdir. lbtUAl akınıetle ne· 
tlcelendlKI takdirde Veıth:elosun 
onlkl adalara, •eyahuı ki, Mı. 
sır'ı kaçabilmesi için Elli kru· 
vazöra emre imade bulanmak· 
tadır. Venfzelos Atluı'ya ve 
cenubi Yunanlstan'a kartı bir 
taarruzu ve Glrfd':le toplımağa 
bıtladığı askerlerin boralara 
çıbnlmıııını istihdaf eden ge· 
nll} bir hareket pllnı hazırla. 

makta lmlt .. 

Atina 'ya hdcuma 
Hazırlanıyor. 

Parla, 5 (A.A) - Jurnal ga· 
zeteeinln Atlna muhabirine 
göre, bay Ve..lfzelos Yunanis· 
tan'ın cenob sahlllm-ine Glrld 
kıtaatını çıkarmak soretlle 
Atlna'ya bir hücum hazırlamak· 
tadır. Glrld ad111ındı birçok 
tehlrlrr isyan hareketine işti
rak etmişlerdir. 

· Bay Venfzelos refıictımbur 

bay Zıimleln dün akşamki he· 
yanıtına, muhalefete menepb 
bOUln ayan azasını n meb'os· 
lan Glrld'e gelerek fayına ilti
haka dnet etmek ııoretlle ce
vab vermlttlr. 
Bay Venizelos baştadır: 

Atlnı, 5 (A.A) - Halulmet 
rıdyo merkezlerinden birisinden 
almaya muvaffak oldotf:a bir 
radyodan Bay Venlzeloe'nn Is· 

yan hare~ etinin batında olduğu 
tesblt edilmiştir. B. Venlzelos 
tayana taraftar olduğunu ilin 

etmek için aal gemilerin Glrfde 
gelmesini beklemlotlr. Bu tel· 
graf bugünkü hareketin alelAde 
bir aekeri fııyan olmadığm 

fakat iki ılyaııi cebhe araaında 
kat'i bir mücadele olduğunu 

teyl d etmektedir. 
HOktlmet banblırdın mev· 

duıtın çekilmesine m4nl olmak 
için evelce vermiş olduğu ka· 
rarı geri almıthr. 

fJç gemi kaldı: 
Atlna, 5 (A.A) - Hükume· 

tin elinde kalmış alın 3 tor· 
pldo muhribi söylendiğine göre 
Girid adasına hareket etmiş · 

lerdlr. Bn gemiler tayyareler 
ile birlikte asi gemilere karşı 

yapılacak harekete İl}tlrak ede· 
ceklerdfr. 

Ati na 5 ( .\.. A) - Gazeteler 
efk4rı umumlye:oio hleeiya·ına 

ter~üman olarak milli rubun 
keder ve ıstırabını kaydetmek· 
tedirler. Çünkü milli kuvvetler 
A verof kruvazörüne ve do· 
nanmanın diğer cüzhamlarına 

karşı ateş açmak mecburiye· 
tinde kalmıılardır. Ancak bü· 
tilo mes'ollyet isyanı tertib ve 
onu idare edenlere racidir ve 
bfttön millet onların ibret 
olacak bir eekilde cezalandırıl· 

m larını istemektedir. 

Bu eabahkl vazfyet ıodor: 

isyancıların isyan hareketini 
evelce tanzim edHrolı olan pl4oa 
göre Yonıniatan 'ın şimal vilıi 

yetlerine sirayet ettirmek için 
olan teşebbOııler akim kılmıştır. 
Şimali Yunanlstan'a gônderHmlı 
olan gizli ajanlar orada kendi· 
lorlne müsait zemin bulamamış 
lardır. Umumi vaziyet hakkın· 
dakl müsbet bir tetkik fııyanan 
yakın bir zamanda ve k4mlltn 
b111tarılacığını tahmine möealt. 

C ener al PlA tıras nerede? 
İetanbol, 5 (Huaaai) - Ati· 

nı'dan bildiriliyor: General 
Plbtırae'ın Sofya'ya geldiği ve 
oradan tekrar Parls'e döndüğü 
blldlrllmektedlr. [llğer bir ha· 
bere göre de General Pl4atıras 
Brendlzl'de görülmOştftr. 

Bulgarietana kaçıyorlar 
İstanbul 5 (Hususi) - Atl

na'dau blldtrlllyor: 
Makedonya'dald ieyancılar 

bakumet kuvvetleri karııa1ndı 
totooamıyarak firarı batlamış · 

lardır. Bonlardı\D bir kısmının 
Bulgarletan'a iltica ettikleri son 
dakikada haber alınmı~tır. 

Glrld asilerinin de Radoa'a 
kaçmaları muhtemeldir. İtalya · 
nın Yunan adıılarını lıgal ede · 
ceği tayfaları vardır. 

Tayyare Ismarladılar: 
İstanbul S (Hususi) - Ati· 

nı'dan gelen haberlere göre, 
hükumet, müstacelen onbeı 

ağır bombardımen t11yyaresl 
ıemarlamıotır. 

SPllnlk'e varan Harbiye na· 
zırı general Koodillı, Baıba· 

kan Çaldarla'e verdiği mılu· 

matta Makedooya'dakl isyan· 
cılarıo iki koldan fena halde 
sıkıttmlmış olduklarını ve ya· 
kında honlarm temizlenecek· 
lerini bildirmiştir. 

Yeni Japon 
Bnynk Elçisi Geldi. 

Ankara, 4 (A.A) - Jıpon· 

ya'oın Ankara büyftk elçiliğine 
tayf n edilen Bay 1yemHı To· 
kugna bugün şehrimize ~el· 

mietlr. İstasyonda dıearı işleri 
bıakaohğı namına protokol mü· 
dftr muavini tarafından karşı· 

lanmııtır. 
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çelermek, 4. çeltermek, 5. çem· 
Jdrmek, 6. duncokmık, 7. dan· 
comık., 8. lğenmek, 9. lkemek, 
10. kılmak, 11. kaynamak, 12. 
mökftmek, 13. mönmek, 14. 
ealındanmık, lS. ealkındamak, 

16. eıçramık, 17. sırtarmak, 18. 
sftcümek, 19. toykurmık, 20. 
dmemek 

ıermeıt - e1r6k 
sermeıt olmak - 1. eeirmek, 

2. esrimek 
sernlgUn - 1. ba1111ğı, 2. 

tepe aşığı, 3. tepesi dstO, 4. 
töben, tömen, tftben 

SernOvltt, - 1. alın yızııı, 2. 
başa yazılan, 3. yazım. 

Serpoı, - 1. bağıltık, 2. haı· 

lık, 3. bat örtüııO, 4. boğdağ, 5. 
börk, 6. kavuk, 7. pörk, 8. pörftk 

Serrlşte, - 1. ip acu 2. acar. 
Serrlşte elde etmek, ucukmak.. 
Sersem, - 1. afal, 2. aklık, 

3. alo, 4. bön, ö. bunak, (matuh 
ma~.) 6. alık, 7. epeıek, 8. kan· 
gm, 9. mınk, 10 mankafa, 11. 
mılkn, 12 mınav, 13 osang, 14. 
salak, lS. samarak, &amarık., sa· 
marok, eampı, 16. eaağema, ıan· 
gılık, eangn, unk.ıbalı:, sınkıbık, 

untır, eanpol, 17. 1angı, 18 eankı 
1anku, 19. seme, 20 unutkan. 

Senemlemek, - 1. 'fıllamalc 
afallatmak, 2. ılıklaımak, 3. ha· 
nulmık, 4. bonaklımık, 5. banal· 
makı 6. mankıymak, 7. unıtmık, 
8. semelemek, 9. aOmOlcemek 
(aptal aptal ullanmık mın.) 

Senemllk - 1. alıklık, 2. bön· 
ilk, 3. bao, 4. dangalaklık, 5. 
bJIOlok 

Serseri - 1. alamak, 2. batı· 

hoı, 3. beeelek, 4. boı gezen, 5. 
bozakı, 6. gört6k, 7. dağıl, 8. 
dıgıl, 9. haylaz, 10. haymana, 
11. bayta, 12. fpsbı. 13. kazak, 
14. ~ezgen, 15. ulma, 16. salta· 
bat, 17. eayağ, 18. 11yak, 19. 
sftrtftk, (daha çok kadın hakkın· 
da) 20. teskin, 21. yH•, 22. 
yelds (daha çok kadın hakkında) 
23. yöotOk, 24. zalıı 

Senerlyane, dolaımak, kıdırmak 
Seri {ıGr'ıtU mın.) 1. ağtaro, 

2. algır, ılgor, 3. bacım, 4. carı 
S. cılım, cıldam, 6. cıtı, 7. ça· 

bok, 8. çalan, 9. çevik, 10. çıl· 

dam, 11. çolmoı, 12. etevl, 13. 
Udam. 14. Ilgar, 15. itik, 16 lvgen 
17 .' kıkşı, 18. kalabıs, 19. ke· 
dftk, 20 ötkOr, 21. teremet, 22. 
turgun, 23. tavrığ, 24. terlk, 25 
tez, 26. tlzglr, 27. törek:, 28 tü.z· 
gen, 29. Otkan, dtkGr, 30. yarız 
31. yeğin, 32. yelen, 33. yelgfn, 
34. yelJ.ln, 3S. yelmen, 36. yıl· 

dam, 37. tlğnl, 38. yllden, 39. 
ytığrtık, yüwak.. 

Serian, - 1. çabukça, 2. çallğ 
3. çapar, 4. arcabok, S. tep, tip 
6. terk. 

Seri konapo, ıeblll, 
Serlftllnftal - 1. alıngan, 2. 

soıor 

Serfdllnklear - kırılgan 

Sertnllntlkal - atik 
Serf Oneess1lr - lçll 
SerlOHeyr - uçgor, uçkun 
Seri yGrOmek 1. çerken· 

mek, 2. yilmek 
Stırl (serle) - ı. dizi, 2. ke· 

ılk, 3. ıın, 4. takım 

Serlr - 1. baclk, 2. tin 
Serma - 1. kıt. 2. eoğok 
Sermaye - 1. ana, 2. dömek, 

3. enek, 4. mun, 5. urluk, 6. 
Qnek. 

Sermayedar - malgır 

Senet - 1. ağı, 2. barım, 3. 
bıdık, 4. barok, 5. baylık, 6. bul 
7. dömek, 8. et, 9. karo, 10. 
koram, 11 öıdOk, 12. sanğ, 13. 
nrlık, 14. yön, yöt, 15. seoglntlk. 

servet keııbetmek - 1. bayır· 

mık, 2. bıyumak. 
servet 11bibl - 1. bayğot, 2. 

etllğ. 

serzenlt - 1. hıtı kakma, 2. 
çıkışma, 3. dıpku, 4. ekle, 5. 
glley, 6. ilenç, 7 kakınç, 8. kahı. 

eerzenlt etmek - 1. bata kak· 
mık, 2. cemlrmek, 3. çıkıımak, 

4. darılmak. 
eet - 1. arg, 2. bastırık, 3. 

beğet, bönet, böfet, 4. bOğeı, 5. 
bftket, 6. büuet, 7. bGvet, 8. 
çatma, (bahçeyi ıu baem111ından 

kurtarmak içini taştan, topraktan 
yapılan set man.) 9. çeper, 10. 
ket, 11. ketene, 12. pekentl, 13. 
pak, 14. tabar, 15. tam, 16. 
tığa, 17. tuğ 

seddedllmek - 1. böğftnmek, 
2. teyllmek, 3. yapılm11k 

seddetmek. - 1. bığlımık, 2. 
bek.etmek, 3. beklemek, 4. be· 
ketmek, 5. kapamak, 6. kepet . 
mek 7. örtmek, 8. tıkamak, 9. 
tıkıtmık 

eed yapmak - 1. 
2. kırlımak 

böyemek. 

ıetr etmek - 1. biirftnmek, 2. 
glalemek, 3. kapamak, (. örtmek 

- Bışı l inci yftzde 
İngiltere hükumeti Fransa bO· 
kumetl ile birlikte resmi bit 
vesika imzalamıştır. Bu veslk• 
bir ıark misakı ile bir mOtek• 
bil yardım misakı akdi taleblol 
mohte,ldlr. Slr Con Sıymen'I• 
Berllne bıtka teklif lerf haDJtl 
olduğu halde gitmekte olduğuoO 
söylemek kendisini Fransız ar· 
kıdıtlarına karşı ahlılkaızlıkl• 
itham eylemek olar. 

Frankfort Çaytang lngill• 
matbuatının makalelerini tahlil 
eden nim reami bir makalesl11· 
de lnglltere'oln Şark miaakı fit 
şöyle böyl" alAkadar oldoğunO 
iddia etmenin hakiki vak'alır• 

kabaca tahrif eylemek dtımek 
olacığını yazmaktadır. Almıll 

dJplomaalsl de bu gazetenlll 
mOtaleaamdan başka b1r mOtt' 
lea değildir. Bütün bu mane•· 
raların neticesi Alma oya 'nıll 
ıarki Avrupı'da emniyetin tat' 
sinine mOteılllk h~rtOrlü ıe· 

tebbiiee muhalefetini takvlyt 
etmek olacaktır. Alman dlplo· 
maelslnln böyle bir hattı hare· 
keti şarki Avropa'dı vaziyeti 
vahlmleştlrmekten baıka bir 
netice vermlyecektlr. Slr CoO 
Saymen'ln Berlfn'i zlyaretlndeO 
maksadı eulhun tenıılk.l ltlol 
takviye etmek olduğuna faall' 
mak ietfyoruz. Almıuya'nan ar· 
zolarını anlamak. için onun te• 
veccOhflnil celbe çalıımak ıarkf 
Avropa'daki gergin vaziyeti d•· 
ha ziyade vablmlettlrmek de· 
mektlr kl bu da çok fena ne· 
ılceler verir. 

Enet& Baltık hakıimetlerl 
Alman faolzmlnln tehdidi ıl· 

tında ve hertürlü mdeulr m4· 
dıfaa ve himayeden mıhnuO 

kalıt' ve İngiliz tabyeel Avru· 
paya fena vaziyetler verir. Şo 

halde Almanya eline daha bir· 
kıç yoz tayyare geçirdiği tık· 
dlrde, hlçlblr devlet kendiılne: 

- Şu veya bu hududa do· 
konmıyacıkııın. 

Dlyemiyecektfr. Almınya'nıO 
teslibıtı hakk.uda bu gibi ma· 
talealardı bulunan lngfltereı 
diğer milletlere ~yle bir tek• 
lll te bulunuyor demektir: 

- lıtedlğlnlz kadar ıilAb· 
lınınız, fakat menf11tlerlnlz o 
nfıbe:!J nazarı itibarı alın•· 

cıktır. 

Bu dftnyı faşizmi için bak.i
ki bir tahriktir. Fakat bit 

İngiliz dlplomasleinln ve bet 
ıeyden evvel İngiliz b_,vekllf 

bay Makdonald'ın slllhlıt1 

tıhdld için mftcıdele etmekte 

olduklarını kanllz. Ancak fO' 
san ıldınıblllr ve biz hatamısJ 

k.ıbul n teslim etme~e 
deyiz. 

Ingiliz Ordu 
BOdcesi Artırıldı· 
Askerde De 
Fazlalık Var. 

Londrı, 4 (A. A) - Ordo1' 
ald badce tahmlnatı 43,500,ooO 

lngflfz lirasıdır. Yani geçen .,. 
neye nazarın 3,950,000 ıtır' 
faslıdır. 

Ordu mevcudu da ıs2,2oO 
dOr. Geçen ııene 1!9,SOO idi· 
Bu tezayddlere rağmen bftd~ 

tahminleri on sene enet~I 
tahminlere nlsbeten bir mUyoO 

nok11ndır, Buseneld ordu mef• 
cudonon 1925 eenesl me•CO' 
duna nıunn 4,400 kiti ekıl~ 
olduğana beyan etmlıtlr. 



Umumô Harrpte Türküye 
de DngDDö~ CaSlUISDarroa 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

ile olup mtlflerlden yalnıı yftı · 
de iki buçuk delltllye maerafı 
ahnır. ltbo gayri menkul aze· 
rinde herh.ugl bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi veaalk ile birlikte yirmi 
gün sarfında lımlr lcraenıa 
mftracaalları lbımdır: 

Bir Çocuk .. 

Yasan: Conl Bohan 1 Tefrika oumarası.93 

Bişar, O Esrarengiz HiJda Fon Aynemi 
Görmüş, Onunla Konuşmuştu .. 

~~~~~~~---ı~~~~~~~ 

Kadın; göılerlle Rltar'ı tel· tabiatın nezih ttamOllerl harı. do. EvvelA geleofn Bflenkfron 
kik ediyor. fakat hiç ıaphe cinde kalın bir mevcudlyetti. olduğunu zannetti. Fakat yütil · 
eseri göstermiyordu, Rltar doğ· Çılgın ve fena olahillrdi, fakat yftştekl cevvaliyet ve şiddet 

ra ma "IÖyllyor, yokea yalan itiraf etmelidir ki ayni zaman· onun temkinli yOrOyO~ilne ben 
mı kıvmyor. Burası onu hiç da da büyftkUl ve kıymetlldl. zemiyordu. L4mbayı yanar bir 
eltkadar etmiyor ve bu husus· Şehre varmadan evvel rehber- halde odada bıraktı. Bu meç. 

R , h L lerl; Rltar'ın dizine vurdu ve bul •ı'yaretçl her kim lee biti 'ta lpr a ıual tevcl etme-. .. 
ıahmetlne katlanmak istemi· esbtrlettirlldfğl aılkAr olan bir tik.teki odaya girmişti. PJjıma. 

kaç kelime söyledi : eını "•kararak Bay Bilenklro yordu. RlıJBr'ın kadınlar hık· "' 
- Ray diyor ki, dedi "Ha· nun ariyeten lütfettlğl Rop dö kında hiçbir ıey bitmediğini b ı ı b · 

er ver n z, gece yarm eoı şambra giydikten sonra~ ziyaret-
enelce de yasmııtık. Her er· b LI ı 1 

e-. eı n er.,, çinin kim oldua.unu anlamak kek kadınlara lnclzab hiulle ı:ı 
Sıkıcı Tuvalet makaadlle Rişar odadan dışarı 

bağladar. Binaenaleyh Rlıar mah Kemiklerine kadar 1Blanmış· çıkta. Dostu ROstem'I elinde 
cub olmuı ve taıarmıı, fak at lardı. Peter yemek hazırlımağa bir zarf olduğu halde maaamn 
•OD derece teıhlr edllmlttl. çalıoırken Rioar da elbise ve yanında ayakta dururken gör. 

Ziya fıtkınn iki sfttun ara· çamaıırlarını df'ğittlrmek azere dü ve hayret içinde kaldı. Rl-
ıında bir heykel gibi nef le en- oda. ına gitti. şar odaya girince Bay Rdetem 
damlle kendlalnl tetkik eden Tam elblıeslnl de~lştlrmlştl kendisini aelAmladı. 
bu ince kadın; dalgalı saçları, 
~ıun gllel çehreıl ve parf a\ 
ıa.lerile Rlpr'a .. bti bir ha· 
)al gibi görtıoflyorda. Bittabi 
ba Yaalyet Rltar'ın bfttan An· 
hını Nretı. Fakat bo hatden 
çabuk kurtularak uyuıokluğuna 
giderdi. Soguk bir bakışa soğuk, 
@Orara gurorla mukabele etti. 
Ba ıakdto kadının : 

- Borada nuıl vakit geçi· 
rlyonanuıP Suali lhltl etti. 

Rl .. r: 
- Çabııyorum, dedi. 
- Tehlike ile fazla karşı 

laftanq mı? 
- Karttlmttım. 

- Muharebede bulandonaı 

mal Bllf 111 harbe lttlnk etti· 
1als mi? 

- Bolandum •e bllf m ft· 

ki oda kapısının açıldığım duy- - Sonu var -

111 il il il il il il il il il il il il il il il il 111111111111111111111111111111 il il il il il il il il 111111 11111111111 a . 
= IZMlR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

Hertflrlft Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Altı aylık ,, o/o 4,1-2 
V adeslı hesabı carilere o/o 4 f•ls verir. 

Bayıın emine, becra, ıuat ve 
bay mrhmet nurl, lbrahlm n11bi, 
oeman zekinin emlAk ve ey· 
ıam bankasından ödaoç al· 
dıkları paraya makabli bankaya 
ipotek eylediği lzmlrde natır 

zade mahallesinde iki çeemellk 
caddesinde 2,3 yeni No. •e 
131 m. murabbaı 50 desm. 
murabb•JDda bulunan eve gl· 
rildlkte dar bir taıhk solda 
yukarı çıkılar bir merdiven ve 

bodruma inilir diğer merdiven, 
karoıda avropa toğl11ile mefraı 
bir sofa ve bir oda, mutbık, 

sağda bir helA u bir hamam 
merdivenle ikinci kıta çıkıl· 

dıktı genlece bir hayat sağda 

iki ıolda bir oda ve bir came· 
kAnla girilir eahnloln, GçGncO 
kata çıkıldıkta bir sofa ftıerlnde 
karoıhkh dört oda ve bir hal• 
soldaki ikl oda önftnde caddeye 
nazır bir balkon, evde havagazı 
tesisatı -.ardır. arkada bir mlk· 
tar avlu ve mutbaktı balbpı· 

nar suyu, evin bodrum katı kö· 
mftrHlk ve odunluk halinde 
mftetameldlr. 3500 lin kıyme
tinde altında dftkktnı havi 
maa milotemlltt evin. 

Malklyetl açık artıtma ıare· 
tile ve 84( nomanb emltk ve 
eytam banka11 kanuna maci· 
hince bh defaya mabeoı olmak 
ıarttle artırmuı 18·4·935 per· 
ıembe g6nft Mat 1 l de lımirde 
h6kumet konağındaki 2 inci icra 
dairesi içinde yapılmak aıere 

30 gan mftddetle ntı lığa ko 
nuldu. 

Bu artırma netlceainde ıatıı 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yazde yetmlt betini bulorM en 
çoi artınna ihaleli yapılacaktır. 
Aket takdirde 2280 numanh 
kanona göre satıı geri bıra 

kılacaktır. Satıf peıln para 

tlrak ettim. 
Kadın bir gogaı geçirdi. Ga 

•el ytlıdne yakıpn çok gazel 
hlr tebe .. mCl m6teaklp elini 

Tl::J OK iYE 

Rlpr'a asam : 
- Beygirler timdi kapıda 

. hekllyor, hlımeıçlnlı de onlar· 
ı. benberdlr. Adamlarımdan 

bir laDeal eiıe phre kadar reh· 

' 

bertik edecektir. 
Dedi, d6ndCl. Ziya btlzme· 

elnden çıktı ve ileriye karan· 
lıga daldı .. 

Peter ve Rlpr yanlarında 

YtlrGyen (Sendi) nln adamla· 
rından birisi olduğu halde eY· 

den asaklatmığa batladılar. 81 r 
kelime bile konuıauyorlardı. 
Çanka Ripr'ın daıancelerl geç· 
1Dlt Natlerlo izi Gzerlnde bir 
tasa t lbl kotayordu. Rlıar o 
eerarenglz Hllda Fon Ayneml 
gôrma,, onunla kono,muı, onun 
elini tutmuıta. O, Rlpr'ı ha· 
karetlerln en dehşetllıl ile tah 
kir etmletl ve Rlpr hAIA ona 
kartı bir hlddet duyuyordu.~ 
Btrdpblre oynamakta olduğu 
oyan mClthie bir clddlyeı kes· 
betmlıtl. Bettin mohaeımları, 
Stom, Raıtem ve bfttftn Al· 
lbanya imparatorluğu geri ye 
ÇekUmlt ve adeti yerlerini o 
İıahı gayri k•bll teheseftman, 
0 oyatucu gc'\ılerla nhlbl olan 
bu kadına terketml1lerdl. "Çıl· 
gıo •e fen•., fakat başhca f e · 
11• .. lıte Bllenklron'on bu ka· 
dıoa verdlp ad bu idi. Rfıar; 
booların hafif tabirler olduğunu 
••onetmlyorda. Çankft bunlar 
QJlııerek tecr6belerloln dar çer· 
Çe•eal içine glrmlt birer kelime 
idi. Ba kadın Rlpr'a ıGre da. 
tlodGAlnDa fevkinde, mOfek
kereet•ln hadadaaa afaD .., 

Mı llkloa ftfa bir •lsele gibi 

llRAAT 
BANKA51 

; 

i 

Aksi halde hakları tapu Bİ· 
clllnce malum olmadıkça pay· 
lıımadan hariç kahrlar. 6·4· 
1935 tarihinden itibaren prt· 
name herkue açıktır. Talip 
olanların yOzde yedi buçuk te · 
mlnat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 93'· 
3170 dosya numaraılle lzmlr 
2 tacl icra memurluğa · 
na m6racaatlara ilin olunur. 

B. lo. No. 471 685 

lımlr bldncl icra memorlu · 
ğundın: 

Nebi oAla Tedlkln O•mın 
Nurlye borcundan dolayı mah· 
cos Camao•ıesıoın harlaklar 
mnkllnde kAln ve hudutları 
tapuda yazıla tamamı 1400 lira 
kıymetli bir hektar 2866 met· 
re murabbaı miktarında bir 
kıta çeklrdeketı bağtle karakos· 
ti me•kllnde gene hodutları 
tıpada yaııb tamamı 72 lira 
kıymetli bir kıta tarla gene 
ayni mevkide hudutları tapada 
yaıılı tamamı 40 lira kıymetli 
4595 metre murabbaı bir kıta 
tarlanın yedi hl11e itibarile 
borçluya alt bir hillflll 11 al· 
Nn 1935 gtınlemeclnln pertem· 
be gaoa ıaat l 1 de birinci 
artırmalan birinci icra daire· 
ılnde yapılmak tlıere aatıh~a 

konuldu. Ba artırmada aabı 

bedeli tahmin olanan kıymetin 
yftzde 75 tini bulur.. en çok 
artırana lhaleıi · yapılacaktır. 
Akıl takdirde en çok artıranın 
taahhado baki kalmak .. rtlle 
11tıf onbeı gtln cLıha auhlarak 
ikinci •rllrmMI 28 n'IU 935 
gGalemectne gelen puar gttnl 
aaat 11 de yapılacaktır. Ba ar
tırmada eatıı bedeli ~ene tah· 
mln olunan kıymetin yClsde 
75 ıial balmaua 2280 nyılı 
kanun mucibince aalıf geri bı· 

rakılacaktır. İfbu gayri men· 
kolit f\serlnde herhangi bir 
tekilde hak talebinde bulunan· 
lar ellerindeki reımf veMlk ile 
birlikte yirmi gan içinde birin· 
ci tenya mClracaatlan lbımdır. 
Akıl halde hakları tıpa ılcllla· 
ce malum olmadıkça paylatma· 
dan hariç kalarlar. Satıı peıln 

••••• 
nç Ya~ıoda Bu 
Kadar Olursa .. 

üç yaıında:(63) kilo gelen ~ocuk. 

Yogoslavyı'da y•pılan eon 
bir çocuk a~arhk mfts•bakuıa· 
da (Jozef Randaaa) adında aç 
yaıında btr çocuk, 63 kilo ge· 
lerek birinciliği almıotır. Bu 
çocuk (Gleetero) kaeabuında 
doğmaıtar. Doğduğu saman 
3 kilo iken glttlkce ılıman la· 
mıe ve bugan, acunun en tlt· 
man bir çocu~o olmuetur. 

lımir belediyesinden: 

Belediye artuma ve ekelltme 
komlıyonanda 9 ·3· 935 de 
ihale edilecek olan açık IA~ım · 
lan mahıue beton kapaklar · 
bundu enelkl lltolara yaabı· 

bkla bir ton olarak yaıalmııtır. 
"Beton» olank tuhtb olunur. 

Ünlvenltede Döçent, 
(Muavin Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baıtalara hergtın ögledea 
sonn bakar. 

lıtiklll caddeei No. 99 
Anlan aputmam 2 inci kat 

Telgraf • a S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Yazıhane Nakli 
pan ile olup maıterlden ay· Kerestecilerde Murabıt çar-
nca ytlzde iki buçuk dellAllye ıısında kAln 43 numanh tlca · 
alınır. SO mart 935 gClnleme· rethıneuıl l.l.935 tarihinden 
cinden itibaren prtDame her· itibaren Keten çuıııında 17 na· 
kete açık balundarulaeaktır. manh Ttıttın hanı lçerlılnde 

Taliplerin ytızde yedi buçuk Ntın aldıAım yasıhaoeye nakley· 
teminat akçeıl -.eya bank iti· lediğlml göralen l6ıum Gserlne 
bar mektubu ile birlikte ve ıaygıh mfttterllerlmln nasarı 

1931·6349 dosya ıırulle birin· ıttalAına aneylerlm. D. 3 
el tenya mGncatlan Uta İnce Alemdanade 
olunur. 699 AH Rıza 
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~lzmir Yün Mensucatı ~ - -- -1 Türk Anonim Şirketil 
- -- - -
-~-=- Bu mGeueee iki milyon iki yftz bin lira ser· §§ 
_ maye ile tqekkftl etmi' ve Di Oryental Kar· i 
~ pel .Manufakçöres Limited (Şark Hah) şir· ~ 
~ketiae alt lzmir'de Halkapmanlaki kum•f fahri· ~ 
§!§ kasını &atın almı.tır. Fabrika bOtftn tetkil4t ve § 
5 tesisat ve mflatahdimini ile eskisi gibi 1 Kanunu fi 
5• sani 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın· § 
§ dan işletilmektedir. Demevi ytln iplikleri, kumaş. § 
§ battaniye•ve çorap imal edilecektir. MamulAtımn § 
§ emsaline!faikiyeti her taraf ta takdir ve kabul edil· § 
~ mittir. Bu mamul4t Peştemalcılar başında eski 5 
EE Orozdibak ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve § 
5 sahf fabrika içinde yapılmaktadır. § 
S (Poeta kataau 127) (Telgraf adreai : bmir E 
§ Sancak (l'elefon namaran 2432 •e 3564 
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Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kulJanınız 

Bu marka az sarfiyat,. bol ışık, 
ve uzun ömfirlUdür. 

Mehmet Tevfik 
BüyQk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 
Peştenıalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

lstanbul üniversite Arttırma, Ek- S 1 H H A T 
siltme ve Pazarlık~ Komisyonundan: E C Z A N E S 1 

1 - Hamdi Nüzhet 

Öksürenler! i\lnl· 
laka (Okameutol) 
Öksürnk Şelierlc
rini Tecrübe Edi· 
nız ... 

ve Poı·jcn Şalıapın 
En Üstün Bir IUüs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Müs bil 
lstiyenlcr Sıhhat 
Snrgiln Haplarım 
Arasınlar. 

cı:: 
<C _. 
>< cc 
La.I 
> 
:z: 
<C 
>cc 
al 

o: 
1.1..1 
c.c 
L&.I 
Q -

~Doktor~ 
~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

Jklncl Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra ;~ - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

Aydın Nafıa başmühendisliğinden 
4028 lira 80 kurnş keşif bedelli Aydın - Tire yolunun 

12+500 kflometresinde 3Xl0.00 açıklığrndakl betonarme köp· 

rüye bir göz ilavesi yirmi gün müddetle pazarlık münakasa· 

sına konnlmu~lur. 

İsteklilerlo % 7,5 nisbetlnde 303 lira teminat akçesile ihalesi 

olan 11 ·!3· 935 pazartesi günü saat onbeşte encümene gelmeleri. 

M ünukasaya girtcekl<:!r ehliyeti fenniye vesJkası almak ve keşif 

evrakını görmek üzere Aydın başmühendisliğine müracaatları. 

589 26 28 3 6 

1
1\luhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanları 

Ankara M. m. v. sa. al. ko. nandan: 

Beher metresinin tahmin edilen f iati oıuzbeş kuruş olan kırk 

be~bln metre haki astarlık bez kapılı zarf la ek.ellmlye L onul· 

muştur. İhalesi 20,3,935 çarşamba günü ııaat 11 dedir. Muvak· 

kat teminatı 118 l lira 25 kuruştur. Şartnamesini paraeız almak. 

ve örneğini görmek lstiyenler: hergün öğleden sonra komisyona Çapa'da tamamlanmamış evkaf paviyonlanndan bedeli 

keşfi 71650 lira 10 kuruş olan radyoloji enstitüsü lk· 
mal inşaatı 21 mart 935 perşembe günü saat 15 le 
üniversitede ihale edilmek üzere kapalı zarf ueulile ek· 

Maruf Eczaneler· mQracaat edebilirler. l~ksiltmiye girecekler muvakkat banka 16. 
Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur mlnat mektubu veya maliyeye yatırılmış teminat mukablU ala· 

slltmlve konulmuştur. 

2 - Taliplerin işe ald dosyayı almak lçlo üniversite vezne· 

3 
sine 360 kuruş yatırmaları lazımdır. 

İsteklilerin hu işin muvakkat teminatı olan 4832 lira 

50 kuroş vermeleri ve ihale günü saat 14 te kapalı 

zarf larmı umumi katipliğe vermiş olmalara lazımdır. 

3 6 10 li 1018 650 
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=Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~müır ŞYb~~ü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON:!2363 ----···---
Hertürlfi Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

l\1üsait şeraitle mevduat kabul edilir -
lhı)ubot, Q.zilm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıllr. Malların vftrudunda sahiplerine en mOsa· 

it şeraitte avans verilir. 

--

---
----
---

111111111 il l l l l l l l l l l il l l l l l llll l l l l l l lll il l l l l l l lll il il il l l lll l l l l l il llll il il l llll l l l l il l lll l l l il 
Aydın Nafıa haşmühendisliğ~ndeıı 

1 - 20758,18 lira keşif bedelll Aydın - Tire yolunun 
17 + 455-19 + 233 kilometreleri arasında dokuz aded menfez 

inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf u9ullle münakasaya ko· 
nulmuştnr. 

2 - İsteklilerin 661 nomarah eksiltme kanonuna tevfikan 
hazırlayacakları vesaik.le % 7 ,5 nlsbetinde teminat akçesini havi 

tekliflerini :ihalesi olan 11 ·3· 935 pazartesi günü saat on be~te 
vll4yet encümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmlye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarım baş· 
miibendleliğe mnracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak ve keşif evrakını görmek 

lstlyenlerin İzmir ve Aydm başmühendisUklerlne müraca· 
otları. (588) 26 28 4 6 .............................................. 

Tayyare Piyangosu 
G inci keşide 11 Mart 1935 ..... 

ADET L IRA 

1 l\Hiklfat 20000 
1 İkramiye 30000 
l 

" 10000 
l " 

4 o o o 
l " 

;~o o o 
2 " (2000) 4000 
4 " ( l 000) 4000 

30 " 
(500) 15000 

50 " 
(150) 7500 

100 " 
(100) 10000 

300 " 
(50) 15000 

510 " 
(:lO) 15300 

100) 137800 
500 Amorti (20) 1000 

1500 Adet 147800 
•• -

11 Ba~dorak - Büyük Sa df!n Arayınız. cıkları makbuzlarla kanunun 2 inci ve 3 üncü maddt!lerinde 

!!.!!...~le~b~ç~l~Il~a:n:ı_k:a~r!şı:sı~n~d:a·;._!.,!;~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!, _ • yazılı vesikalarla blrJlkte teklif mek.tublarrnı ihale saatinden en 

F'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 10 martta gelip yükünü bo~alttıktan sonra 

sonra Burgae, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 
0 0RESTES,, vapuru 10 martta gelip 1'1· martta Anvers, Ro 

terdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

"CERES., vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvere, Roler 

dam, Amsterdam ve Hamborg ltmanları için yük alacaktır. 

SVENSKA OUIENT LINJEN 

"HEDRUN,, elyevm limanımızda olup ı martta Roıerdam, 

Hamburg, Copenhagen, Dantzfg, Gdynta, Goteburg, 013'0 ve 

lskandinavya limanları içtn yük alacaktır. 
"ROLAND,, motörü 20 mıırtto Roterdaaı. ffgmlıurg, Copen 

bageu, Dantzlg. Gdynia, Gotehurg, Ü.;lo ve İtıkaodina\'a Hmım · 
ları için yük alacaktır. 

NATJONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 

"TA~IESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfo yük 
alacaktır, 

"lUNOS,, vapuru 20 nlsandu ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır 

SERViCE MARITIM UOUMA1N 

Garbi AkdPniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA 11 vapuru l 2 martta gelip l:l martta Malta, 
Cenova, Marsilya, Bareclon ve Cezııire hareket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nieanda gelfp 7 nisanda Malta, Cenov11, 

Marsllya, Barselon ve Cezalre hareket ı-decektir. 

Hamiş: ilanlardaki hareket tarHılerlodekl drğlşlkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye şirketi 
binası arkasında Fratelll Sperco acentahğına mfiracaat edilmesi 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Vaıı 

Oer Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LJNJE 

" THESSAL1A ,, vapnru 5 

martla bekleniyor, 7 marta ka· 

dar Anvers, Roterdam, Ham 

burg ve Bre men f çln yük 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBURG 

" llA~SBURG ,, vapuru 27 

ıubatta bekleniyor Hamborg ve 

Anversten yük çıkarıp Roter· 

dam, Bamburg ve Anvers için 

yfik al11caktır. 

" TROYBURG ,, vapuru 2:l 
martta bekleniyor, Hamburg 

ve Anversten yük çıkarıp An· 

ven, Roterdam ve Bamburg 

llmrnlarına yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 

·' EKSARCH ,, vapuru 3 
martta bı>klenlyor, Nevyork 

için yök alacaktır. 
11EKSECUTlVE11 vapuru 19 

martta bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellerman Ltnes Ltd. 

" MARONIAN ,, vapuru 22 

şubatta Londra, Holl ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda Lond.a 

ve Bull için yük alacaktır. 

"EGYPSIAN,, vapurn ay ııo 

nunda Ltverpool ve Sevansea· 
pan bekleumtıktedlr. 

" TBURSO ., vapuru mart 

ortasında Londra, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda J,ondra 

ve Hull için yük alacaktır. 

'·FLAM1N1AN,, vapuru mart 

ortasında Llverpool ve Svansea· 

dan beklenmektedir. 

Not Vnrut tarihleri ve va· 

purlarm isimleri ftzerine deni· 
şlkliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

vapur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

Telefon No 2007 · 2008 

az bir sut evvel M. m. v. sa. al. ko. nuna vermiş bulun-

maları. 1 6 10 14 625 

~Doktor .,. 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz ruüıahaseısı. Cumadan başka 

hergün hastalarını :3 • 6 ya kadar kabul eder. 1klncl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karı,ısı No. 41 

TELEFON: 3686 
İzmir Milli Emlak Müdürlüğüoden: 

Oc:veli köyü altında ll02S Metre Bağ 27 
•• •• •• 9190 .. 

~ 41 
«; .. .. ll94i •• w 42 
c. .. « 64:33 c c 11 
c: « .. 13785 " .. 21 
" ~~ " 22975 « " 83 

Yukarıda yazılı bağların 9:35 sene!!l mahsulO. mftzayedeye ko· 

nulmoştur. Taliplerin 21,3,935 perşembe günü snt 14 te Milli 

Ewlik müdüılüğOne müracaatlf'rl. 6 9 13 17 706 

~-"' Gaffarzade Oteli -.-
Otd baştonbaşa yeniden boyıhlmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda ffatleri zamanın ica

bına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce müsteciri bulun 

muş olduğum bu müesseseme gö.iterilen rağbetin gene gös 
terilmesinl muhterem müşterllerlmden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 

Devlet Demiryolu 7 inci işletme 
Müfettişliğinden: 

Muhammen bed~ll ile miktarı ve evsafı aşağıda yazılı arpa 

28 mart 935 perşembe günü saat 15 te açık erttırma ile basma· 
hanede İzmir 7 inci işletme müfettişliği blnasmda satılacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin 120 liralık muv11kkat teminat Yer· 

melerl ve 2490 No. kanunun dördüncü maddesi mucibince işe 
glrıneğe mani kanun bulunmadığına dair beyannameleri ayni 

gün saat onbeşe kader komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ald şartnameler hareket başm6fettişlfğiodeo parasız 

olarak dağıtılmaktad1r. 

Cinel Miktarı 

Arpa S:l ton 

Vasfı 

Ambar birikintilerinden bılsıl 
Muham. bedeli 

1590 Lfra 
olmuş ve çatkalanma maki· 
nealod"o geçirilmek soretlle 

temizletilmiş vr. bilhassa yar· 

macılara el verişli haldedir. • 
6 9 12 15 700 

IKDOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERJ 

ve ELEKTIRlK iTEDAVlLERL 

Yürümiyen ve BilhaBSa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yııpılır. 

• İkinci Beyler Sokak Iı'ırın Karem No. 25 • Tele. !254!2 

Vilayet Makamından: 
VUiyet genel meclisi bu aym 10 uncu: pazar gQoO saat 14 re 

vllAyet salonunda açılacaktır. Üyelerin teşrif lerl. 696 


