
trumadaş· tim 

-..ki isi torpi 
t.aamız başladı -

Atina, 10 ( A. A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Averof zırhlıaun tekrar gi
ren bir tayyare reminin heri
ne bomba atarak yeniden b
ura ujratmııtır. 

Dün akşam aaat 21 de neş
rolunan ltir tebJii, haVaJann 
d&zeldijini bildiriyor. Hava ve 
te»Hu kunetleri bitin r&n 
lsilerfn mevziJerini bombardı
man eb;Diflerdir. Klpröler dtbı 
.... tamir ecllhnif ve mani-ı 
alar klldırılmıfbr. Hlk6met 
kuvvetleri yakında Mıikedonva 
ve Trakyayı isi çetelerden te
alizliyecektir. 

~ .................. 
Süalıtaıı: itilıana 24 tayp .. 

re Stiüaaa ""'H'lıli:am:ı...._ .. 

dan --barchW' 
etmiıler-
6' .... 1a,,.. .... 
8Kriata 
Jimaai\lcta 
lıuhrnan 

bir torpi
doyu,Dra-

yonu ve 
buradaki 
kıılalan 
bomba yağ 
muru alh
na almıt· 
larClıt. Ilı 

tay ya reler ı.uıQıik> Yunq,n ta~p"'e karargdlıt ku-::..dt.ı"ı mlra'ltı.y :-toln 

Balkan misakmın 
Kuvvetli tesiri 

Bay .7\tı11ı8ko 

Btikrq, 9 (A.A) - Rador 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Yeni Aaır matbaa11nda ~. 

harebe başladı 
ekkil bir filo isiler 
bombardıman etti 

• 
esır 

cepbelİDde pddetB bir mda-; 
rebe batlanuıbr. Yunan btllc6-
met ordusu muhhlif noktalerda 
Struma~1~erek Wleri. Pl
Mtle ~ a 
topçu atefi çok mtleUİr oliiıat 
-&siler ~ memleriai ter-



....... Yeni Asır '' Mah 

Balkan birliği 
Yıkılmaz sarsılmaz bİl7 

Kanunlan tadil edilec~ 
Viliiyetimiz köylerinde .. 

Kuvvettir. 
- f:aşiwuıı · I r.cı ~alli ed~ _, 

mez birörnek yaratmıılardıt
Yunan karışıklığı Elen ul•9' 

Bay Adil komisyoncular k3nunu 
Etrafı.da bir rap• hazırla•ışhr Beş yıllık bir imar program.ı 

için bir felaket olabile 
it 

gibi Acun için de bir ateş 
langıcı olabilirdi . 

• liııar~lil•lıika.Jllll'r 
ltallü..n lıiir ,1 iİlloe t0na J1. ro.ıı.a, .uluıjla• ""fi™ ... 

_. p E b ~ 'r,i= p'H 
nin sağlamhiını fiz önünde 
tutarak eldeki giimrllk kanun 
ve talimatnamelerini yeni 6ko
nomik ihtiyaçlara sıöre değiş· 
tirme:k istediii birkaç aydan 
beri gazetelerde sık sık gö
riinen duyumlar arasında idi. 

Hattl bazı ıazeteler, bu 
husuata kendile.ıi de uzun u
zun miitaJealar da bulunmuş

Jar ve sütunlarle yazı yazmıı· 
lardı .. 

İzmir ve İstanbul pmrük 
komaüyonculan da keneli hayatf 
duru'1llarile ilişikli olan bu işin 
~hitiril.esini yeni kaBUD ve ta
limatnamelerle mesleklerine do
kuııan bazı akaaklıklarm orta
du kaldınlmasım iatemifler 
ve bu huauada ıerek pmriik
leı" ltakanhjı ve ıerelue ıüm
ralder umum miidürliii nez
dinde teıebbüslerde bulunmuı
lardır. 

Her ıeyi yeriacle ıören ve 
takdir eden deYlet adamlan
mız, komisyoncuların da mes· 
l•lderi adına olu arzu ve di· 
leklerini tesbit ederek hükd· 

· pıetin bu iti• utraf&ll adam-• 
!arına vermelerini kendilerinden 
iatemifti. 
' itte bu clurum karpıada 
,.tmırilk kolllİllyoaculan latan
bulda pael bir toplanb yap• 
maii karar vermitlercli. İzmir 
heyeti umumiyümi temsil et
JDek iizere İzmir birlipin umu
Jlll kilibi Bay Fahri ullyiyet-
16 muralılıu olarak latanbula 
ı&nderilmifti. 

Konırenin toplanmasından 

~ fibı evel lstanbula aelen B. 
ı rahri latanhul ,w.rak komis
yoncuları birliji idare heyeti ile 
temas ve müzakerelerde bulu
narak dilejin pkll•i ye ubabı 

•ucibesini hazırluuftır. 
KonFenin toplanmuına bir 

J1bı kala hazırlanan clilek et
•afında istanhul glmrülderi 
başmüdürü bay Seyfi ve mü
dtirlerden bay Tahsin Fazı ha 
da mlitaleaları ahnar-1< dilek 
kat'i ıeklini ahaıt bulunuyordu. 

O gün Ankaradan latanbua 
la ıehaiş olan fiimrükler ve 
inhisarlar bakanlıiı müsteşan 

•deterli hemşirimiz bay Adil 
de l.tanbula ıelmit buhmdu
padan lzmir murahhası bay 
Ji'abri ve latanbul birlik bq
lram bAy Cevat Safa kendi
Iİyle bir buçuk saat kadar si
ren bir mülkat yapmışlar elde 
.. vcut kanun ve talimatların 

'enileşmesi etrqında mllza
kered~ bulunmutlardlr. 

Komisyoncular birlikleri mu
rahhuı bay Aclilden muhak
kak yardım vaaclı alarak ya· 
mndan memnuniyetle aynl
mışlardır 

lalojlundakl toplanll 
. .. . .. k komisyonculan bir- . 

lıgı li umumiye toplanbsı 
Çağaloğ1 tanbul Halk 
evi salonunda t tır. 

Daha saat 15 ten a 
t.l'Ümriik komisyoncu1arile 

· başlamııb. Konırrennr 

aplma -.1ı1 ilaereamıla t\1e he-
Jmanla6,,J Lmie ' .5-t &,eşe 
on kala gelen lzmir murahhası 
Bay Fahri aşağıda bir heyet 
tarafından samimi tekilde kar· 
plandı ve İzmir murahhasınm 
salona girmesi dalikalarca sn
ren alkış tufanının kopma
ama ve d6rt yüzden faz.la latan
ballu glmrük komisyoncusunun; 
Fahrinin şahsında İzmirli kar
deşlerini candan selamlarına 
vesile oldu, yaşasın İzmirli 
kardeşlerimiz ve onlann de
ierli murahhası avazelcri ay
yuka çıkıyordu. 
Konıre tam saat 17 yi beı 

geçe latanbul birliji başkam 
bay Cevat tarafından açıldİ. 
Bay Cevat heyecanla dedi ki: 
- Bu varlığı ve sizi müsaade 

edin de biraz doya doya sey
redeyim ve sineqıe sindireyim. 

Müteakiben kısa bir söylev 
s6yliyerek sonunda heyeti umu 
miye arasında yer almıı bulu
nan İzmir murahhası bay Fah
riyi umumi heyete takdim etti. 
Bu da sürekli alkışların tekrarına 
sebep oldu, yine yafasın lzmir
liler! diye baianldı. Bay Fahri 
olduğu yerde ayaia kalkarak 
heyeti umumiyeye, ıahsmda İz
mirlilere gösterilen sevıiye 
teşekkür etti. Ve İzmirli kar
detlerin sellm Ye candan kopan 
••ıoimi uyııJanm i'etirdijini 
a6yledi. 

Kongre başkanlığına bay 
Safa ve kitipliklere de diğer 
iki arkadaş seçildi. Rumame
nin mllzakereaine ıeçildi. ilk 
söz İzmir miiralılıuımn olduiu 
baıkan tarafından söylendi 
ve bay Fahri kürsüye ıe
lerek 6zlll bir s6ylev söy-
ledi. Bunda toplanh maksa
dını, mealek ıayesini, meslejin 
nasıl uılah edileceiini uzun 
uzadıya ulatb ve tiddetle al-
klflandı. 

Ondan sonra kürsüye latan
bul birliji hukuk müpviri bay 
Sait relerek bazı izahatta bu
lundu. Bay Saidin izahatine 
birkaç kitinin itiraz sadalan 
yükseldi Ye bir iki muanz bay 
Saitten bazı noktalar hakkında 
sorrularda bulunmak istediler. 
Bay Fahri tekrar söz istiyerck 
kürstıye geldi izahat verdi. Ve 
ezclmle dedi ki: · 

- Gayeye Yarmak için fe
c:lakArhk etmeauz lizuncbr. Biz 
cumbmiyetin çalıfkan ve na-
mula evlltlan kmdimize has 
•'-• t L-!1- __._ •• • • 
:auı ve ellLlllA mey•nmızın aa-

- Sotttı 8 irıci sahifede -

Kô"erlmizde bir kalkınma harekeli yar.almak için büyük 
Bii· hızla ve aşkla çalışılıyor . .. . Programın ana hatları •.• 

•ılılan lliiıillk \1lle ... ,_ ,,,_., 

moştur. Elen ulusu normal d 
ruma döndükten sonra d 
me ve örnekten alma 
bitimlerle birbirlerine san 
l>ulunan Balkanlılar daha sı 

-------------------------------------------------------Vilayetin beş yıllık köycülük 
kalkınma programının bakımı 
yakında bitecektir. 

Bu programa göre geliri 
fazla olan köyler beş sene
den daha evveJ, geliri orta 
olan köyler beş yılda ve da
ha az geliri olanlarda on yıl

da tamamen imar edilmiş oJa
cakdır. Proğramın baş sahife
sini Atatürkün traktörde bu
lunan -bir resmi süslemektedir 
iç sahifelerde köy kalkınması
na ait bir çok resimler bulun
maktadır. 

Proğramm en sonunda Ke
malist bir Türk köyünün planı 
vardır. 

Bu planın ne şekilde tatbik 
ediJeceji hakkında köylere da
iJhlmak üzere viliyetçe aşağı· 
daki bildirim hazırlanmııtır: 
1-Başdöndürücu bir hızla ve 

aşk doygunluğu ile yürüyen köy 
çalıımalanna daha temelli daha 
ve daha kolay adımlar düşü
niilerek aşağıdaki beş yıllık 

program çizilmiştir. 
- 2 Bu program ana çiz

gilerdir. Bunlar üzerinde lqıza 
kaymakamlan aşağı yu1'arı 
işliyecek ve her köyün para 
ve aynca durumunu ıöz önü
de tutarak çıkmıyacak ve kav
ramlara uyacak yCSndenale büt· 

ruğuna ve onaylamasına bağ· lık hayvan, ürün ye her çeşid 
lıdır. orman verimleri ile evde doku bir birliğin kurumuna yol a 
Hakkını almış ve gu .. cü gü· nan her şeyin ve bütün ben

caklardır. Elen uluısunun bat 
veni ye inde olan kazalar geri zerlerin tatanm; 

il 1 ı 1 ( 
dan geçen deneme Balkan b. 

yı ara atı mış i eri yı a o yı- B - Yiyecek, giyecek, içecek, 
lın işi geri kalmamak üzere ) yakacak ve benzerlerinden kö- liğine bir kez daha hız v 
daha öne alaSilirler. Valiliğe ye getirilen hcrşeyin ev üzerine cektir. BalkanJann banı seve 
yalnız bildirirler. ve ilstüste tutannı bulmak li- lijine inanamıyan .uluslar 

- Her yılın ilerileyişini ve zımdır. bu birliğe boyun eğecekJd'l 
başanlan işleri yeni yılın Mart. Böylece köylünün ve köyün Balkanlılann barıı severlikle • 
ayı içinde ve iyi çekilmiş re- genel ve özel gelir gideri ve · ne inanacaklardır. 
simlerile valiliğe bildirmek bu proğramda yazılı işleri köy ~. C>cak.oğl.'do. 
değitmiyen bir kuraldır. istatistiklerine temel olacakmış - ' -

Valilik bunlardan uygun gör- gibi kurulacak ve çıkanlacaktır ilk tedrisat 
düklerini çoğaltacak ve bitiji Kaymakam arkadaşlanmın bu 
ile bashrarak yayacaktır. Bun- Yöndem ile ve bu yeni iş üze- MuaJlimlerİ 
lar köylerin bayındırlığı, uygur- rinde "&lı•maları bir yükümdür. K'.ltü b k al.. d el 
lu.. k"ltür .... d ani T .. u r a a ırın an 1 
ıu ve u yonun en c ı tık çahımada bir yanlışlık ek- b · · · .. · ·ık t ...... ,,.., 

örnekle ve kıvanç verici tir- siklik artıklık olsa bile ikinci, ı~f ıatti~~!° ·uı zebnne ı ili el • 
.. ti la · k ' • • • mu e ıtAen e aı mua m enıa 

gu6er oHca tırk :..A.. ö üçilncü yıllarda ıkisı lmortası verilmekte olan makam licre 
- er ö_,uu zel veya bulunur. Ve fU ana ruma . .. . . . 

ıenel ıelir ve giderlerini bul- temel olur. Böylece köylünün len laıv~ddmiştir. • 
mak ve bilmek temelli bir it· zengini, orta hallisi ve durgun- ı Mlif ettişler ve baımu ... auluHm ..... .-t::"""· 
tir. Bunun için: luğu ortaya çıkar. Buna göre ·hazirana kadar bu ücretleı

A • Kişinin yılda eline sıeçen kalkınma ve ilerileyiş adımları alacaklardır. 1935 yılı biitçesİll 
ve sablaq süd, peynir, kasap- atar. tahsisat konmıyacaktır. 
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rahıarını ve köylerde teftiş 

Y •• b• 1. • · ·-• -· · f J k nasında 1,5 lira yevmiyele • 
uz ın ıra tasarru yapı aca tır •. alacaklardır •. 
Dahiliye bakanlığından dün tetkikat yapılması ve aşağıdaki Or~a te~~ısatta. makam le 

vilayete gelen ve idarci husu- kayıtlara gire bütçenin hazır- r~t~erı bakidi~. u.e. miid • 
siye bütçesinin vaziyetini yeni )anmam bildirilmittir. rının makam ucretlen 150 
şe~ilde tesbit eden bir emir 1 - Mtidtlrleri unRmd mu- ya ~dar çıkmaktadı.r. 
'I" t b'•t . d .. b' vazeneden maaş alan dairelerin Dııcr taraftan iJkmekte 

vı ayc u çesm e yuz ın u·m1 . . kıd ---• 
ı. kı b. sarruf · harcırah, kitip ve sair masraf· mua ı erımn em :uaau 

çelerini yapacaktır. 
Verimi, varbiı az 

köylerde ise azdan 
caktır. 

ıraya ya n ır ta temı- lan • . h b.. hs" t tik b. h ld k J . d . . ıçın uausi ütçeye ta ı- o oma ır a en çı arı 
ve cılız nıne yar ım etmittir. sat konmıyacakbr. mışbr. ilkinektep muallimler 
başlana- Fırka Evinde bir rapor 2 - Sanat mektepleri işti· her ilç yılda bir terfi etmiye 

Ana pragram üzerine kaza
larca yapılmış ve kestirime 
bağlanmıı program örnekleri 
ikişer tane vilayete gönderile
cektir. 

3 - Köylünün kol ve 
kazma aygıt, araba gibi 
gerec yardımlarile yapıl.ıbilecek 
her imeceli işin güzelce tasar
lanması ve paranın ancak on
dan sonra kablması düşünce
lerimizin temelidir. 

Az para, çok verim ve iyi 
bir iş bölümü; çahşmadaki da
yanağımızdır. Kireç ve kereste 
gibi hemen her İfe yara• 
yan başlıca gereci yasalara 
uyaraktan kolaylıkla elde et
meli ve aykın gitmemelidir. 

4 - Ana proğraaıdaki işle
rin gösterilmiyen daha geri yıl
lara ablabilmesi viliyetin buyu-

Cumhuriyet Halk Fırkası rak lıisseai olarak hersenc hu- cekler, her viliyet bü~esind 
grubunda teşki~ edilen bir he- sual blitçelere konan ve mühim ilk mektep hocalannan maat,. 
yet hususi bütçelerin vaziyeti yekb tutan · paralar busene lan kadro şeklinde te~bit ecli'" 
hakkında bir rapor hazırlamıı bütçeye konmayacaktır. lecektir. 
ve bu rapor yüksek · makam· 3 - Muallim terfilerinde Her vilayette baremin he 
larca tasdik edilmişti.Bu rapor umumi ahklm muteber ola- derecesi için muayyen mik .. 
ile birlikte Dahiliye vekiletin- caktır. darda muallimlik bulunacaktır• 
den gelen emirde blltçede 4 _ Mtlfettiş ve bat mual· Bir yukarı derecede müııh 
mühim tasarruflara sebep ola- limler için huausi blltçeye ma· olmadıkça muallimler bir faz 
cak bazı kayıtlarla yeniden kam b&lraisab konmıyacaktır. la kıdem almıyacaklardır. 

••••• 
Buldan -Alaşehir Bakalorya 

Yolu İmtihanları 
iktisadi noktadan 

eheııimiyeti olan ve binnetice 
İzmir• bailanacak olan Buldan 
Alqehir yolunun Deaizli vili
yetine ait kısmının inşaah ta
mamlanmıştır. 

Bu hususta viliyete maJa. 
mat gelmiıtir. 

Geçen yıl sonunda bakalor
ya imtihanlannda sınıfta kalan 
talebeler, bu sene tekrar imti-
hana girerken eski veya yeni 
talimatnameye söre hareket 
etmeleri kendi ihtiyulanaa bı
rakılımttJr. 

Kurban Bayramı 
Kurban bayramının ilki 

öntımlizdeki cuma günü 
olacağını sayın ulusumuza 
bildiririm. 

İzmir müftüsti 
R. ÇelebioğlH 

idare heyeti 
Viliy~t idare heyeti din Y 

muavini Bay Sedat Erimin ba 
kanhğında toplanmıshr. .......... 

Buca'da Balo 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞAIU<ILI 

Bu talebeler bu aene de mu• 
yaffak olamazlana üç sene 
içinde bir defa daha imtihana 
firmek hakkını muhafaza et
mektedirler.• Bayramın üçüncü ıfinü Bu 

Kırmızı-Ay menfaatine bir hal BOSNA SEVDALARI 
Bosna • Hersek kahramanİuı aramda çevrilmiş hakiki aık - Heyecan ve musiki filmi 

BAYRAMDA .• ELHAMRA 1. M.Kütüpane 
, SİNEMASINDA GÖRECEKSiNiZ 

:Siden MASKELi KADIN fi!~~UD 
Bugün seanslar 15-17-19 ve 21 seanslarınd,a ıösterilecektir 

BUGÜN HALK ·nüdür. Fiyatlar 25-35 ve 45 kuruştur. 

...... -
İhtilis davası 

lhtilisla mazaUD Karııyaka 
belediye batakhk tahaildan 
bay Rahmi hakkındaki dava
mn glriilmesine dün Ağırce
zada deYam edilmiştir. 

Dünki celsede belediye me· 
murlarmdan hay Sallhiddin ve 
bay Reşat dinlendiler. Şahit· 
ler zimmetin yapıldığı ka~aa
tini 11öylemitlerdir. 

verilecektir. Balonun mlke 
mel olması için fimdiden ha 
zırhklara bql&DIDlfhr. 

.... il 1 •••• 

Vatandaşl1kdan 
Çıkarılanlar 

279 Şahsın vatandaıhpoo .. 
dan çıkanlmasına bakanlar hef .. 
etince karar verilerek keyfiyet 
alikadarlara taminen bildiril
miıdir. 



'1 Mart 1935 -----

Deli petro papasların Bir oyununu 
Meydana çıkarmıştı 

• Maiyetinden biri imparatora uydurdukları masal bu idi. Va-
ce~erden bir ücret alınması kadan haberdar edilen başve-

""- ldif ettiği zaman kızarak fU kil zabıta kuvvetlerini hareke-
'-••bı veriniıtir. 

S 
te ge,.irerek halkı dagv ıtmagv a 

- enin bu fikrini kabul ,, 
We k teıebbüs etti, muvaffak ola-ce olıam istediğimin aksi 
•lacak? Para isteraem kollek
Iİyonlannu K'Örmej'• kimH 
ıelrnez. Beue görülmesini iı
'-ri.m. Hatta bazi ilim cemi
r•tlerinden toplu olarak sıelen-
•re benim namıma olarak çay, 

flrap ikram edilmelidir. 
Filhaldka Çarın bu emri Ne

••daki müzenin bir kat daha 
~•nımiyet kazanmasına ıebe

' Yet •erdi. 
Deli Petro bütün çıliınlık-
~· .raimen, o güne kadar 
ıt'YU bır cehalet içinde yüzen 
uı ulusu fennin lerakkiyatın

dan istifade imkanlarını ha
lırlannştır. Ordu ve donanma-
ıun en büyük iki hastanesi 
;nun tarafından kurulmuştur. 

u hastanelerde bilhassa tec
rübeli doktorların, ehliyetli 
Operatörlerin çalıtmaStna ehem
ı:niyet vermiıtir. 

En bUyUk dUfmanı 
Deli Petro, hurafelerin en 

.Lüyük dü11Dan1 görünürdü.Hele 
P.paslann hilelerini suya dü
~--ekten zevk duyardı. Bir 
fun Petro2rattan bir kaç fer
kalı uzakta in~a edilmekte olan 
h •nalın teftişine giderken yolda 
k •Ikın akın akın bir kiliseye 
oştuklarını görmüştü. Bu kili-

~e Yeni şehir yaku1ında idi. Çar 
once hu k h . fil. a ına e emmıyet ver-
A ?erek yoluna devam etti. 
J•ılarda dolaşan bir şayıaya 

it Ot~ Meryem ananın kiliıcdeki 
ilSYır" d . . ın en iÖZ yaılan akmakta 
l~ış. Bir çok saf diller bu mu
~ızeye inanmışlardı. Meryem 

u ınınta.kada bulunmaktan ıs-
tırap d d v A • v 1 l( . . . uy UifU ıçın ag ıyor. 
endısının başka bir yere 

naklini istiyormuş... İşte pa
Pilsha.rın hususi maksatlarla 

madı. Petroirad tehri battan 
başa kiliseye akın ediyordu. 
Başvekil halkın feveranından 
ürktü. Kanalı ziyarete giden 
Çan haberdar ederek Petroi

rada dönmesini istedi. Çar hiç 
vakıt kaybetmeden döndü . . 
llerhal kiliseye gitti. PapasJar 

kendisini karşıhyarak büyük 
mucizeler gösteren ( I 1 ) tasvi
rin yanına getirdiler 

Çar dikkatle bakbj'ı halde 

bir damla yaş bile göremedi. 
Fakat olanlar bu harikayı gör-

düklerini, birazdan yaşların 
yine doküleceğini temin 

.,diyorlardı. Bu teminat üzeri•e 
Petro tasviri tekrar tetkike ko-

yuldu. Yarım saat 2özlerini 
Meyrem ananın tasvirndcn 
ayırmadı. Orada şüpheli bazı 
şeyler keşfedince daha derin 
etıii~er yapmak _Jrzusu ile 

tasvirin sa.raya kildırılmaamt 
emretti. Sarayda başvekil, na
zırlar, ICHU reisleri huzurunda 
r~ia -.Jtun iisl\\ijl[ çevir~ 
Gözlerde iki küçük delik ya
pılmış kuvvetli gölgelerle bu 
deliklerin belirsiz olduğunu 

gfuodü. Artık işin mahiyetine 
nüfuz eden imparator çerçeveyi 
bozdu. İçerde uydurma yaşların 
kaynağım meydana çıkardı. 
Önce konulan bir kaç damla 

· yağ hala erada duruyordu. 
- Sonu Var-

,~ ........... ! ...... ~ 

Ben bir casustum 

LALE 

TAYYARE SİNEMASI 
. Telefon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 

Senenin Şen Haftası 
İki Neşeli Film Bir Arada 

1-lki Gönül Bir Olunca 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in 

teınsil ettikleri büyük komedi 

2 - KAFESTE AŞK 
ANN V ONORA'hın iki saathk kahkaha filmi ! - F?~ dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 

- Mıkı Mavz (Miki futbolcu) 

S • l . Çarşamba 15 de perşembe 13 de cueans ar . ma ı 1 de cumartesi on beşte başlar. 
~on 21J5 seansında " İki gönül bir olunca ,, gösterilir. 
.. azar, pazartesi, sah 15 de başlar son 21,15 seansmda 

Kafeste aşk 11 gösterilir. 

SEDIKKAT: Hergün so~ _21:15 seansları . 
~ Fiyatlar bırıncı 25 balkon 35 hususı 50 kr. 

Bayramda: Demirhane Müdürü 
Filmi -

Yeni Asır 

Bulgarların muhbrayı 
geri alması hekleniyoırdu 

---··-·· .1 · 

1 

Baş vekilimizin sözleri cenevrede 
Çok eyi tesirler uyandırdı 

İstanbul 10 (Hususi) - Pa- mutayda vuku bulan basiretkir 
risten bildiriJiyor : Bulgarların sözleri bütün Avrupa payitaht-
uluslar kurumuna tevdi ettik- ]arında ve bilhassa Cenevrede 
leri muhtırayı geri almaları çok eyi tesir etti. Bazı meh~~ 

Bulgarları~ son , barcketlerım 
Cenevre siyasal mehafilinde General Zlat f hükümetinin 

bekl~ne~ ~ir h.~di~e olarak te- yerini kuvvetle~irmek ·~~usu· 
lckkı cdıldi. Turkıye başbaka- na ve Bulgaristanın dahılı va· 
nı İsmet İnönünün büyük ka- ziyctine hamlediyor. ......... 

Ha her asılsızdır 
Akdenizde A verof hiçbir ticaret 

Gemimizi çevirmemiştir 
İstanbul, 10 (Hususi) - Nakliye gemilerimizin isi Averof 

tarafından Ak denizde çevirildiği haberi asılsızdır. 

Posta ve telgraf idaresi 
- .. ·-·-·. t Y unaneline çekilecek telgraflardan 

Mes'uliyet kabul etqaiy,or 
ANKARA, 10 (Hususi) - Posta ve telgraf )Ullum müdüriyeti 

Yunanistana çekilen telgraflardan mesuliyet kabul etmediiini 
bildirmiştir. 

Vekiller heyeti toplandı 
Kamutay toplantısının Per.şembeye 

Bırakılması muhtemeldir 
Ankar'-'· ıg, (H.usu.i)- Heyeti vekile bugün toplanarak 2eç~ 

~te kadar miızakerede bulwüiıİıştur.Yarın (bburün) toplanmaıı 
mukarrer olan kamutayın ruzııameeinde mtılüm bir ıey +.adıim
dan toplantmın Pertembe aü~üne bırakılmuı muhtimiJclir. 

lneboluda 
Bir konferans 
Verildi 

İnebolu 10 (A.A)- Halkevi 
dil, edebiyat, tarih komitesi 

reisi hukuk hakimi B. Raiıp 
Akyavaı halkevinde Atatürkün 

yarattıiı Türk kanunu mede
nisile Türk kadınına temin edi-

len yüksek ve medeni haklara 

dair bir konferans vermiştir. 
Konferansçı, inkılaptan ev-

velki cılız manadaki aile telik

kisile cumhuriyet idaresinin 
kabul ettiii sağlam ve insani 
aile telikkiyatı arasında bir 

mukayese yapmıt ve impara· 

torluk devrinde idari ve adli 
teşkilatımızdaki bozukluklar ve 
yolsuzluklarla kanunu medeni 
doiuran tarihi ve miUi zaruret
leri birer birer izah etmiştir. 
Salonu dolduran yüzlere• ka
dın ve erkek dinleyiciler mem
leketi cehalet ve taassuptan 
kurtararak milleti nur, irfan ve 
medeniyet yollarını gösteren 
Atatürke candan gelene minnet 
ve tazim duyguları izhar et
mişlerdir. 

Denizlide 
DENiZRl 10 (A.A) - Gırib 

hastalığı salgın halinde devam 
etmektedir. Bu yüzden ilk 
mektcblcrle lise bir hafta müd
detle kapatılmıştır. 

Morfin 
imalathanesi 

İstanbul, 10 (Hususi} - Be

bek'de bir morfin imalathanesi 

dulundu. İki kişi yakalandı. 

İstanbulda kar 
İstanbul, 10 (Hususi) - Bu

gün lstanbula f uılalı surette 

kar yagmııtır. 

Antalya da 
Antalya, 10 (A. A) - Şehri

mizde yapılması inhisarlar 
umum müdürlüğünce bir ay 
evvel ihale edilen idare bina

sınin temel atma merasimi bu

ııün yapılmıştır. Bu binanm 

yapılması şehrin bezenmesi ba

kımından da sevinçle karşı

lanmıştır. 

Muğlada 
MUGLA: 10 (A.A) - 1934 

yılı içinde Marmaris, Küllük, 
Bozburun ve Gökova mıntaka
lanndan dış memlaketlere6220 
sıiır, 914 koyun, kuzu, 5010 
keçi, 8179 kiililes hayvanı 
236,500 kılo gübre ve 330 kilo 
sünger ihraç olunmuştur. 

Bafra da 
BAFLA, 10. (A.A) - Grib 

hastalığından mektepler on gün 
müddetle kahatılınıştır. Hava
lar yağışlı ve sopk gitmek· 
tedir· 

Adana Haberleri 
Seylıan ve Ceyhan nehirleri 

eski . yerlerine çekilmiştir 
Adana, 10 (A.A) - Beledi

yemiz şoför ve arabacıların 

düzgün ve bir biçim elbise 
2iymelerini karar altına almış 
ve bu kararını aJakadarJara 
bildirmiştir. Bunun için Mart 
sonuna kadar bir zaman veril
miş olnu&-undan şimdiden bir 
çokları yeni elbiselerini ~iyme
.ie başlamışlardır. 
· Adana, ( A.A ) - Halkevi 
dershanelerine devam ecLm ve 
muvaffak ol~nlara yarın mera
simle şahadetname verilecektir. 

Adana, 10 (A.A) - Seyhan 
ve Ceyhan ırmaklarının taş

ması durmuştur • t Seyhan 
hemen tabii halini almıı Cey
han ise buğün 50 santim ka
.dar düşmüştür. Bir kaç köyü 
basan sulardan insan ve hay
vanca hiçbir kaxıp olmamıştır. 

Adana, 10 (A.A) - ·Geıici 
aşirelcrin iskanları iıi devam 
ediyor. Sayıları 4 bini aşan hu 
aıiretler Seyhan ayas ve kir· 
mit mıntakalanna yerleştiril

miştir. 
......................................................................................... 

Deniz nakliyatı 
Tarif el erinde tadilit 
İstanbul, 10 (Hususi) - Deniz nakliyatı tarifelerinde tenzilat 

yapılması için tetkikat yapılıyor. DemiryoUannda olduğu 2ibi 
deniz işletme idar.esiniq vapurlannda da tüccarlara ve İf adam
larına mahsus olarak üç aylık bilet verilmesi düşünülüyor. 

Afrikaya ltalyanların 
Sevkıyatı devam ediyor 

Somalı Jıwlutlar111cla 

ROMA 9 (A.A)- Afrikaya 
gidecek kıtaatın sevkleri de
vam ediyor. Askeri tren ame
lelerinden mürekkep iki müf
reze Napoli'den vapura bin
mek üzere Torino'dan hareket 
etmiı ve kolordu kumandanı 

tarafından teftiş edilmişlerdir. 
ROMA 9 ( A.A ) - Meclis 

Sinob'da 
Sinop 10 ( A.A) - Çocuk 

esirgeme kurumu genci mer
kezinin kurban bayramında 
ıefkat alanında bayramlaşmayı 
dilediii ve bu dileiini kabul 
edenlerin isimlerinin bayram
dan evvel gazetelerle neşrolu
narak bu suretle bu eyilik se
ven insanların dostlarını kutlu-
lamış ve dostlarını tebrik ve 
ziyaretlerini kabul etmİJ sayı
Iacaklart hakkındaki teklif ve 
te.ıebbüsü Sinopta takdir ve 
memnuniyetle karşılanıp benim 
~emiı ve vilayet merkezi ile 
kazalarımızda iştirak eden eyi 
yürekli halkımız ve mcmur
lanmıza ait listeler ilan edil
mek üzere dünkü posta ile 
Ankaraya korumun umumi 
merkezine gönderilmiştir. 

Ben bir casustum 
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Jlabelj 111 iiral i_ııo.:ll•ri 
maliye komisyonunun harbiye 
bütçesi hakkındaki raporunda 
Afrikaya gönderilmek üzere 
silah altına alınan kıtaatın ma
neviyatı yüksek ve techizatı 

mükemmel olduiru ve çağırılıt 
ve sevkiyat harekatının büyük 
bir intizam ve süratle yapıl-

dığı kay edilmektedir. 

Venizelos 
Hakaretler savuruyor 
Atina, 7 (Hususi) - Cum

hur Reisi Bay Zaimis'in Yunan 
milletini birliic ve kanuna ita-
ate davet eden beyannamesine 
Venizclosun cevabı devlet reisi 
için son derece bakaretlidir. 
B. V enizelos, Cumhur Reisinin 
halkı " vatanın kanunlarına ita
ate ,, çağırma~a ve " rejimin 
tehiikede olmadıiını ,, temine 
hak ve salahiyeti olmadıiını 
ıöyleyerek B. Zaimis aleyhinde 
bir çok ithamlar serdediyor. 
1916 da Sırbıstan ile olan itti
fak muahedesini bozduğunu 
söylemekle bu ithamlara başlı
yarak sonra da Cumhur Reisi
nin, ayin meclisi tarafından 
reddedilmiş bir kanunu tasvib 
~~~e~le,. temel yasayı çiinedi
iını ıddıa eyliyor. 

Adapazarında zelezele 
Adapazarı: 9 (A.A)-~ 

saat 10/30 da şeh~de ~e
nuptan şimale ildru. 4 sanıye 
kad .. Jfafif hır zeJzeJe ar stıreP 

odu. 
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Kanlı l'özJerinden knıtamlar 1 
AÇU S-.- bchra ..... 
llllpda: 

D-L- • • • r ...1-L 
- uaD9 - za ...:ı&U-

••lmedan ince ( l.pamyonto ) 
nrnundaa ( Alp ) dailanna 
armaya kadar bitihı ltalyayı 
,.Ur karururum r 

Kunlap bızaiıa iatediii 
••=ca dajn l'iltiiini 1'6ren 
ildirar papa rzlerinde parh
pn aemaç allimile cevap 
....di: 
~ İtalyayı yakıp kavurmak

tama daha ince bizim ıçın 

JAPllacak birçok işler vardır. 
- Slyleyin baba herteye 

lıazınm. 
- O MWe demiacek .a,

leclip gibi evleamiye razı ol
malıaan. Bu evlenme bltiİll Mr

luklan ortadan kaldıracaktır. 

- ~ imla erlmecipai 
bilmek U- .... illi baba?. 

- Haldma .... .p-1 ltal-
yada.,.... karacak 1m1 ve 
.-elimizi 1.ize ltediye edecek 
elan krı Kont (Alma} - km 
(Beatris) dir. 

Kont ,.lmuln kızı mı? 

-T-,.... ™•·· 
- Hayır •. , Hattı K09bm ln-

&1 varan 7ekmu onu bile bilmi
,. w. LIW. BorjiJa .amliriıma 
biylk dlfllluı olan Kont Al
- lilsrh Wıt ı ·a ...a 
il Ah •• •• • -=--
• • • ·-- ·-- •• 1 lilll'tl& 

...... .(Ilı Q .,. .. ,. • .... 
lıtt"jieıi •fllJW j 1 II 8-
' ıu-. P.aıt •a- Fe1te, 
•• ··LL.. ............. ... . 
- • -- ...... ... e-
•••. , ..... 14., ... ..... .. ,. ....... 
... Kille • aı'silri .._ ...._ 

ileri C..t Aı.. • ••rece --
,.... ili ..... ;L - •••• 
_ .......... Al ·.1raq; 
bu derece dlifmaohk bealiyen 
bir Kont bize lmım n•I ft• 

~ F aite kafesi herine yürilye· 
eebiL K.leJi zaptedeceksin 
Derebeyi kont Almayı ele ge
çirecekmia. Soma kızını sana 
vermesini ilen süreceksin. Kon
tun kızını alınca ihtililiıı ar
kua kea1ecektir. HerteJ dü
zenine girecek, diipnamarımız 
ujalacakbr. 

Sezar ku:rınlığmdan bı-
yıklannı yiyor. Y ~.:1ıluı teklif-

lerden memnun olmadıjuu göste
riyordu. 6 mcı Alesandr ojluun 
karp11na geçti. Elini iki avu
cumın içine aldı. Sezar''ı kan
dırmağa çahfb : 

- Kız umduğundaa çok gü
zeldir. Beatris bir genci dejil 
1ıaltl ihtiyar papayı hile giiaa
lıa sokacak derecede Iiiırel bir ..... 

Sezar"ın kulaldanna bu söz· 
lerin bi~ p.iyorda. 

• G&zela ı..a ne alamına 
.relen bir kayıtsızhkla ommla-
nm Iİlldi. Pap.. canı 

.W.ldı. AJ4a kalkarak .. -
leri aiıiecli: 

- Sez. •&rüyorum ki bu 
nlcn·ek Wç ifiae gelmiyor. 
Sezar dilsiz 111.i dmdu. Papa 
op... kı...., llaia hain 
baktı. Bu bakışını göstermek 
te iatemiıordu. Daha .rum0tak 
........... ~ki: 

- Madem ki istemiyorsun 
.. •mıııle ._. le 4• ;eca-
S-. DE: b ,.. hareket-
._. mı' k Le •· • llıo-

ı - ......... pre ---
~ A?c ..... we te· 
ri&iıi fi. k ]Lıb fiim-..n... ı 'L ;' p L. 

....... pmeW t• . 
S-.. Wa• ı· e 7eaie•ın 

.... .... • ......... Smı

........ P'h ,,. ---

... Hl c:::• .. .,. ke· 
kele,e - . 

- Ne ~ecliaiz baba ... 
- Primver dedim. S. isim 

leatrİılİa cliier ach4ır. 
- SezaT ba alzleaimclen - Demek Primver kont Al-

lmltimi yı.Wea 4ieldNI. 11..te manm kızı iyle mi? 
F.- •e..- imle ..._ 4fıt· - Evet, Jikin b•dan bu 
• ' n-.n t.p9-dıjl, -.•n kadar ltevecane clL-ek ne 
•..,tettıiiiris .. i 1 1 "D I ·~ 
~ ı.,· 1'+ Wr ,.nlir. TaT niçin tea. ediyoi"IUll. 

-r-.• ... 5ezaT derin Mr ah çekerek 
IC•t Am ftalyacla Borjira sil•.,.. bt.ultı. BeWfti 
lileaillİll • ~ dü..-ı lolmcma bir çeki düza '"fere• 
varA hepsini yanma top' 1 rek dedi ki: 
ale1' · ·w dellfedi bir feıat - ..... Sorte kalesi üze-
kura'lftur. rme ne takat yüriimek lizım 

- Ş. llalcle t.iyte hir dit· geliyona emir -.eriniz hazırım 
-•• kıziyle beai •••• ev• '- b oa a ... 
'-din.ek istiyoıwmn. - Dart gln sonra söylerim. 

- Dnşünc~niz dojru deiil Demek ki eYlenmeyi kat.ul 
ojl..t Sen Beatriai ahrAn ec!iyorsm. 
Lat Almanm tlütmanbilDln - Evet. Kabul ediyorum. 
.... , geçmif olacalwa. Bu ev• - Çok pel pdi haydi rit-• 
lea=e ajleeajzia adimetiae Şu zavallı Frwuıranan çena-
pnlwa eclecektir. zeaiDi kaldırma iflerile ujrat-

- iyi amma ak.- Kent SiyJe.diiiae sire f ,.auuvam 
A-. razı olacak mı? ..... ı.lk ........ta lııir"tMım 

- Sen oma mecb11rmerain? dea..hıt. doiur-.. 8-an 
- He -1bi.. ae derecede riilliaa .W.C•• 
- Her teıdea '5.:n:e kız1111 ltiJali, .... 

Mpracak•m.. e.•- •• .aderiaden 
Kont AI.an• kızını ka'1J'· aAI aılolan Saar oau.lannı 

.m Sezarm lwpına •itmeqi mkerek 9ic •cUJla laalt•••• 
İçİA Ma iti kapatmak ,..,_ı ltir kene.._ baktı Ye farla. 
arwra ......_ Seaana bHsia- ,. eda4- pim. 
te (Primveri adwcWri periıka Papa ......._. ....... 

-- tıir kMaa ..... - b.1- --L--r- ı- tıkça ificllmn olan ww 
~ m dalsın- •ılen.i -.. db'ı•i. S... 
..... .... etti. S.una tamamile uzaklafbi-

- Q.:.i.... hemı1: •-- ..,...... •hprak "hay budala, har 
...... ,._ ,.c• IMtdaı. UJ .. " tliye mnlclalMit. 
1lıildar luınet toplıyarak ..,..., .. , _ aız. Y• _ 

.,_.a.r 

Rintler Almanlar ve Kızıl ordu 
Vatan haini olarak 
Muhakeme ediliyor 

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

ViYANA 9 {A.A. - Vatan 
hiyaneti ile manmn eski ba
ku Riatlerin awbakemesillde 
divnılaarp Rintleria Av.st:ur
yadaki Nazi hareketimin eKi 
,efi VaydenhamlJlerle billıaua 
25 Temmuz faciası güninde 
münasehab oldujmıu tesbite 
çıa 1ışmı,br. 

Uta Press Servise ·göre Rusya ye 
Bir harpte sekiz 

Buçuk milyon asker çıkarabilecek 
Rintler Frayden Hammerin 

bir gün kendisinin oteldeki 
odası yakınında görüldü-
gfine dair yapılan şahadete 
rajmen mumaileyhe hiç bir 
~ tewaclüf etmediğini söy
lemiştir. Mahkeme A ... starya
- Hama ekiai bulunduğu 
arada Rintlerin hizmetçisi olan 
~ .. taa RiatJeria Romada ikea 
Frayden Ha11NaUİ birkaç defa 
\abul ederek 4ı1zaa müd«let 
görüıtüğünü &ildiren bir mek
tup a!mış Te Jliımetçillin din
lenmesine karar verm~T. 

Macar başvekili
nin beyanatı 
BUDAPEŞTE, (AA) - Ma

car Ajansı bildiriyor: 
Bqbakan B. Gömböş dün 

U,am ra~Dda aörlediii mıt
lmada k r cf ı · ai ımibi hliüi
metten meclisin feshini ve yelli 
intillabat yapılma11111 istemiye 
~ .a..· eüabi izu 
eylemiftir. 

Harici •İfueltea bahaclea 
baıbek•n, Macaristaıwı ihtimal 
senelerce merkezi A ırrupama 
ve onunla beraber Macar mil
letinin mukadderabdı tayin 
edecek olaa çok miıhim Mrici 
nGmkereler klql•nda balm
duğunu batırlabnııbr. 

Berfin, 8 Mart - Alman pro- dUa yüksektir. Mech.riyeti u
pagaada servisi olan " Uta 1 keriye usulüae dayanvak top- ı 
Pl'fts " Kıal Orclem vaziyeti lanan işbu esu kllv•ete ber 
hakkında Alman ...,_e pre sene toplanıp talim glrdllrtea 
fU sabrluı yazmaktadır: .,.... .,. babarda daiJlan mi· 

Sovyet Rusya senclerdenberi lis taburlan da ilive edilirse 
en silihti nıemleketterdea biri Ruayamn orda lnrneti ıh 
bu~wkta Ye onl111an ile koıkadacak bir __.... ar
acua silihJi güçüaün en mü- nder. Çlnkü ukibtt.a llitlla 
him bir rüknünü teşkil etmek- teşkilatlar birlikte hesab edile
tedir. Rusya~nm komşulan ile cek olunursa Ruıyamn sallı 
aktettiği uzıa.nalar ıre Fraaa nmanınclalri onla kaneti Wr 
;&e askeri birlik yapıı... ı.- ..U,.. 300 bin k.İfİJİ bulur. 
nscmdatri müzakereler ve prk Her banF bir harp ilatimalin
misakını~ istiklta!-Je alacağı de Rwıyanm çıkarabilecefi u
şekle d_. cıkan rwayetler bu ker ise kundan çok faZla ıra 
memleketin askeri ehemmiyeti d .. · h 8 rAA.nnn 1..:..: 
rb t M --•- -Lal egermı esap ,;;JVV,uvv .. ,.,. 

a nnıs ~- evaua. memu ar- bdaıdır. a- Gldaa Piya-
daa aldı~ Ulten.:_n ~a- de laavveti de" emmi be 90 
narak Rusy. nın bapnku as- L-k-J olap ~--
k • ,.;..,.,..:.... clai . h t aft:I nr -1U <Ollll 

en T-.ı:-.-:--- r ıza a ~te biri Kadrearme ( k•dro 
Yermek latİJOl'U&: • " ubili muatazam onlu)tlçte ikisi 

Son Sov1et ?toagr_eamde mu- m& taburlarmdn m'fhteldril-
dafaa komısen veld1i Tucbat- . .. • • 
adaevski RuayUDl ukeri •asi- dır. Silvan ktn'feti 16 !'e91aı sll-
reti el:nlfmdaki ~ az çek 'ftrİ fırkumdaa ft 6 ... te
AÇIDlf ~bi ise de:·hakikati ol- itil hadan mlirekke,tir. Hafif 
dlju zibi ac•a ı&ıtermekten ...tciaeli ttfealderia miktarı 
\""Ü-iftir. Gizli ani • '40 14.0IG ve .p ttiekleria mik· 
bin kitidea ibaret alwp bu kuv- tan 14 Ol8 keclard. T 
vet~. Wr çok fwkaJu ile. -~ir- kunetlae ıeliac.e bafn S: 
leftirilerek merd .. ıeWiiine rilerin mıktan 1558 ve •in' 
Uir 81ylediji .özler Mkikattan Battarilerin 22S oldap tat.in 
oldukça uzakbr. Çw.ldl ,__, •l"w•akhMhr. Rm orclm m • 
kişi ... dunun -..ınldl merkıe- lmneti avca flrkala1'1811l m· 
m tefldl ebaeld. olep Rus tar. dlifiiallllr ile daha iyi 
ordmunan ~di bandan çok anlaphr. Çlnki Scwyet 'R111ya ........ 

Venizelosun Pariste bulunan oğullan 
Babalannı müdafaa ediyorlar . ....... ............ ....... .. .. ............................................. . 

isyanı hazırlayan Venizelos değilmiş.. Giritli isi 
Balkan andl8'-masına muhalif bulunmiyonnuş 

Pari8, 10 - •pm - Soir,. 1 cı.tu ıu olan Giride dla-
ıazeteai Y maanistanda .olup •elde. baben11n plati hi, bir 
bitenleri çok karanlık buluyor. emeli yoktur. 72 yaıUMladar ve 
9a ıazete &,... ki: arbk laAlrAeet hıraı arkuanda 

Y=ea . .._.... •• lllcüe- deiiJtlir. Bltiia ıereflere ka· 
le.r balrluedelu ltabeder düz· 'GfWWWf oln R ..._ .... 
g6n olmıyaa bir biçimde re- JailerİM pz keyamaz. Ha-
irken Ş...ln ca&lmiıadeki yabnın •• mtihim eseri ol• 
llllkellef .tellenlea birilllle Tlciül twciimeaini bitirmek 
VenizelOBUD iki ... ,le, Kir- için, it ocluının aildineti içia-
yakia Ye Salolr.lis ile uzun .. k' p a...ı•m" Fabl: 
uzadi,e pltelııiWik. Bu g&- ..... ,.. nwıl _... ·ı' 2 

-tı•e çok b,.k ola Yunan hailldw ve itM "-• içiadir 
8iyau•n laıi&e ta.amiyJe ~- ki Giriliileriııa lwelwtiaia ba-
m-ekla walMr, i.yaw lae- ııaa •esı-eji kabullenmiıtir. 
defi iizeriM qık •rpmek· HAREKETi O KURllAMIŞ 
tedir. Simdiki ayalde-yı tertip 

V enizeJosun iki çocup tek eden Veniz.,_ clejilclir. O, 
bir 1eale, tek ltir ka!ble yap- ._,,.._. k .... k içba Ciiriıie 
tllclan lteynat ile Giridli dev- çekilmifti1 zira 1933 seçiminden 
let adı a yiidnil W. iltıe- ax evvel ujradajı 9Uikutta1I 
dikleri gibi g&wtermeie tlliaf- lteri, Atiaadaki eYiade hayata 
mıtlardar. Biııe dedil+ri ıudur: daİllit •ir te ... eye .-mtlu. 

.. Plub \ıitelllımn Wzi hay- "H•heWe hir temel 11e>kta· 
rete tlftt6ritp d&tir9ftliiilli so- nın anJatdinuma ihtiyaç vardw. 
aa,w•uaa. Hem, ewet lıaem Franaada ve diöer memleket· 

renizefosıoı kibi1' reanıi • 
llayar ceftilnu verecıejia. 1ayeaidir. Son zamanlarda Ati- lerde, hakikab kifi derecede 

.. &et, çlllki ~- ...... _..J_I_! m••balif fırkalar ra!-1e- bilmedikleri için, babamızı hiç 
lard ... si ~llilııiea Wl&I • ~181 te olma.I.:.. aibi a69f.vivarlar(!) 

riae çeJd!ni bir 1--l--k- a.a- ,..... ·- .. ~· azak old&i' ıaz içim, .,_.. -. .,.. .. ....., BillııHH FranAcla, ltir çok 
myatacna - _........ .-ı lauriret: ve Jaarriyete kaqa bir kimaeler blfiik doatlan Veai-
pnllle tekitt .a-edik. Ha- tehdi~ batl'&lterirse, memleketi zelosu biraz unutmualardır. Zira 
yır. Zira ae ~ oluna Elen w,pawle ... nnm eline tea- ya.ı. bir auıya kapılarak, Ati-
olaun, eyice biliyoruz ki bugtin lim eden bmmtı eauinin son u 1alk6metİllİll imza ettili 
Ywnam.taa ela ..-. mwzu• _.delilli v-- ·,ıtiain Balkan •adl•ım•l'M OD• mu-
.. llir fnb b•ı•-••• si- .. d.... •- b.lm- b- ...... .Wlj • maebDielerdir 
7ade llir njha ....... .....,. •ima 1aa.- alhi•• •ş... iyi 'T • ili Fr-

"C • ·yeli koı •k .... .... :aifli. •• v.-.· • .... iri -
mki 1aaw. .,......_. lıiritik "Sunu iyice 1sS:aic w, 4-1. ..... , ..... ,~ 

1UD hafif toplar 4674 •e 
topların aiktan 675 kadaf' 
kat ajır tapana adedi 
n=·cda iki misline çı 

11119m.: 
Raa,ama baftl 

laarpta• wıra daw • 
mel olmakta devaat et 
buına de en iyi bir te 
bulunmaktadır. Kızıl ord 
tayyare mı1dan 3500 den 
olup 1:>undu baıka 800 
da ilrtiyat taJYVesi IMllU.• 
tadır. R• tayrueciiii 
Dik itibarile de hatm • 
- 99ldlcledir. Biitüa ba 
fttlen bit- eok teknik tdlmıı 
da refakat etmektedir. M 
12 penclifer al•Jı 23 · 
difer taburu 14 posta ala 
mu.takD ıaz b&camlan 
banlama bqka pı ojektılr 
kilib, mücehhez nakliyat 
tan R•s ordmuma mtik 
-,etilli gösteıaaeje 
clir. B ad- basb 20 .. 
....... askeri albeed• 
killb ftl'clır. Harp ntrO 
.,. illb,.. rak- itillarile 
bw..ti ohıp 3000 ~aıena 
lr.J•n idare edecek 5 alaJ 
mlatakil bilül'e mab'ktir. il 
Y..-lannm bir memlek 
barb kuvveti için ne 
mllhim olduldanm a:KWl!llll 
zaittir. (France miltarie) 
.... . .- Udt ... ..,.ı .... 
...,. at.ek istiyea içi• -
•Mhtv. Çi•ki düıme• 
.ak Mrpta MNket .. _.. 
lanna hilıi ;... olmak 
taanmc1a .-., ael·ek i 
At'Li= fe7 harp vaı!fOllıJal'J~ 
Bu ••ıular ~ 
Tuk tUiri 1a7et y~nn· lıMlll 

Fmt R.a,nm W. 
Yeti ad=• ibuet .. ,., 
...... ordu tetkilltı J 
..t• teldine ifrat edi"W.
kdı ., ette llilçok WrtikJer 
tıeı' iMder daha ......Lr. 
_. t.e&ç-1 1ri tqkiMD 70 
kiti ki G. P. U. tCflôl'tı 
lliaa kiti oltlp IMmlar ord• 
ln,lhwlffilec:ıek tetkilAda 
60,000 kifilik Konvoy tab 
n da iiaer naldiyatıaı i 
edebilecek ukeri bir t 
br. Baadan baıka fahri 
daki, limanlardaki yan 
d tı t' ?'h •en q -.m1111 
miktan 15,800 kadanlır. 
daa ltqka askeri sanayi i 
etmekte olu bu 15,000, 
kİfİ7İ İlltİYa eden ( Ossovi 
hia) harpta mühim işler y 
Mlecek bir teıldlattır. Bu 
ldJata memap olu kada 
erkeklerin hepsi de ord 
lmllunlallileeek bM&yette 
tmer bede bu tetlriflt 
ian(i bir hup ibtimalade 
duya ıeçe bilecek kifi bil 
bir iaaan deposu demektir. 
- fttarı ib"barile bilyük 
kuvvete ma8k kml ord11 
........ ve fenJqme itib 
de birinci sımf ordulardan 
Maeli •iftri kolerclasu 
killbnın içte biri Flakartill 
atq tallurlan tetkiliı
na S piyade a.eı we 1 
....W...farblan .... a..,.... 4ellİI: lanve 
de Utan sapacak bir 
anl.W. Umıt•ı. •• ,ı .. Lr 
R.yum harp bi~esi t 
....... 1'65.,.. 
ike• 191S te 6.S mil1• 

~ .......... -·~-
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~EZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 
• 

KLEOPAT.RA 
MISlR KRALİÇESİ 

Bütün bu reisler, kiminle 
Çarpışacaklarını pek iyi bilme
den toplanmışlardı. Her biri 
1'ooııusundan geri kalmamak 
İçin bu işe atılmıştı. Kendile
rini tahta i'eçirmek için Kleo
patranın çok çalıştıiı biliyor

'lardı. Onu yalnız bırakmak, 
ıaifJebnek olurdu. Onun zaif
lemeıi ise her biri için tehlike 
olacakb. 

İşte bunun için muttasıl yeni 
1

ordular ıreliyordu. Bunların ya
nında yüzü örtülü araplar, kar
gılarla harbeden Sudanlılar,bü
yük yün mantoları rüzgar altında 

1
dalgalanan bedeviler,insan etile 
geçindikleri söylenen çırçıplak 
siy:ıh muharipler vardı. 

Bütün dünyada, muazzam bir 
ordu toplandıiı ve herkesin 
askere kabul edildiği rivayeti 
Yapılmıştı. Bütün dünyada ne 
kadar ipsiz sapsız insan, gani
met"! susamış haris serseri ve 
cenk meraklısı varsa hepsi 
KJcopatra ve Antuvanın bayrağı 
altına lcoşuyorlardı. Küçük Mı
sır kraliçesinin etrafında mızrak 
ve kılınçlardan bir orman yükse
liyordu.Bu korkunç yığın günden 
güne daha ziyade kesafet pey
da ediyordu. Vakti gelince. 
Kleopatra kendi ina;c parmak
larile btmlara hareket işaretini 
Vcrccckdi. Ozaman bu sel bir 
haınlede Roma üzerine akacak
dı. Asya Avrupayı mağlub 
cdecc'kdi. Şark garbın hakimi 
olacakdı. 

DU9man oktav dır 
Roma endiıe ediyordu. Efez-

le Mısır Kralına müliki ol-
lllak üzere elçilerin yola 
çıkbldannı bildirdi. Kleopatra 
0 zaman ne mahir müzakereci 
olduğunu ırCSstermek fırsatına 
na.il oldu. Antuvana diyordu ki: 

- Bırak, ıu heriflerin ben 
haddinden geleyim. Sen ordu
nun ruhıuun. Söz işi bana dü
şer, bu bir kadın işidir. 

Uumumi karargaha Roma
dan dört yüz Senato azası 
geldi. Kleopatra onları kabul 
etti. 

Bu ince, has541s, keskin 
ve emin ıöı.lü, pu.ik tehditli 
kraliçe onların üzerinde bü
yük tesir yaptı. 

en somurtkanlar bu sihirba
~•n büyüsünden biraz yakayı 
sıyınnca, onun yanında Antu
v.anın nasıl büyülenip cumhu-

nyet müesseselerine arka çc
~irdiğini anladılar. hiç vakıt 
aybebned~n Kfeopatrayı Mı

•ıra ~öndermesi lizım geldiğini 
ona ıhtar ettiler. 

Kleopatra ani ve kat'i bir 
hareket istiyordu Kendini gös
termek saab gelm'şti. Antuvana 
sokuldu: 

- Oktaviyi boşiyacaksın, 
dedi· Kardeşi Oktova tamir 
~~?ut etmez bir hakaret için 

1 ıcik yol budur. Ancak bu 
adam rnağlup ve zelil yer yü
~ .. d 
ıc:n ~n. kaybolduktan sonra 

lldırnı emnıyette hissedece-
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ğim. • 

- Fakat ben onu boşarsam, 
hemen harp başlayacak. 

- Eyi ya. 
- Hazır mıyız? 

-Sen benden daha iyi bilirsin 
O ı beş günden beri bana 

bunu tekr•r ediyorsun. Yalnız 
bir işaret bekliycn bu orduya 
bak! 

- Hareket saati gelince bun
dan .şüphe ediyorum. 
Kadın ona haka:-etli bir göz 

atardı: 

- Senin aklın bir darıdan 
fazla çekmiyormuş. Baz an kuv-
vetlerini göstererek bübürlenir
ıin, bazan, kendini göstermek 
sırası gelince sözünü geri alır-
alırsın. Sen bir Paçavra ku
mandansın. 

Antuvan yumruklannı sıkı-

yordu. Alnının damarlan kaba
nyordu. Kızanyordu. Boynu 
kanlanıvordu. Sanki çatlayacak 
ıibi idi. Fakat bu tahrikten 
sonra, kraliçe hemen muhave-
renin sertliğini zaifletiyordu! 

- Sana, diyordu, söylediiim 
slSzler, senin vicdamnla baş 
bap kalınca, kendi kendine 

söyliyeccğin sözlerdir. Benim 
sesimle sen kendi kendini 
işittin. 

- Evet, hakkın \•ar. f şe 
geçmeliyiz! 

Antuvan çadırına gitti,müşa
virlerini topladı. fakat bunlar 

öyle birbirine aykırı fikirler ve
rirlerdi ki kumandan bir karar 
veremezdi. 

Ya yarın? 
Nihayat Haziran ayında 

Kleopata Antuvanın Oktaviyi 
boşamasını elde etti. Bu, Ok
tavinin kardaşı O~tav için doğ
rudan doğruya bir hakaretti 

Fakat, en sevindiii bir daki
kada hile, Kleopatra Antuva
nı ~örünce düılinceye daldı. 
iyice anlıyordu ki onu ikna et
tiği için dej'il, fak at kendinde 
mukavemet kuvvetini bulama
dıiı için boyun eymisti. 

hemen daimi olan sarhoıluk 
hali, düşünce kabiliyetini sön
dürmüt gibiydi. İçkiden başka 
olan biç bir şeye alaka göster
miyordu. Kleopatra, onu bu 
halde görmektense, vefasızlık 
ettiğini iÖrmeyi tercih ederdi. 

- • onıt Var -

Ağır cezaya Konferans 
V ·ı S J J Bornova ziraat mektebi muerı en UÇ U ar allimlerinden Bay Reşit bugün 

Selihiddin namında dört yaş muharebe gazları ve bunlardan 
lannda bir çocuğa tecavüzde koriınma çareleri hakkında bir 
bulunmakla maznun lran tebaa-
sından Ali Ekber oilu Ali Riza konferans verecektir. Konferans 
hakkında birinci müstantiklik- maske ile korunma tecrübeleri 
teki tahkikat ikmal olunarak de yapılacaktır. 

mevkufen ağır cezaye veril· Emniyeti suiistimal 
mesine karar verilmittir. 

* Hüseyin oftlu Hasan adında 
Geceleyin bir 

4

çok evlere iİ- biriıi Hayım oj'lu Haronun bir 
rerek hırsızlık yapmağa ve kat elbiseıini dolandırmış ve 
Pazaryeri bekçisi İbrahimi iki sulb ceu mahkemesince tev-
yerinden kurşunla ağır surette kif edilerek tahkikat için ev-
yaralamakla maznun Fedai ve rak üçiincu karar hlkımliiine 
Hasan Ali ile bunlara yataklık verilmiıtir. 
etmekle maznun Osman ve § Refai) oilu Avramın em-
Az.iz haklarındaki tahkikat ik- niyetinı suiistimal ederek 40 
mal ~dilmiştir. lira kımetindcki elbisesini alıp 

Dördünün de mevkufen aj'ır iade etmemekten suçlu Behçet 
Ağırceza mahkemesine sevk- oğlu Rif af hakkında üçüncü 
lerine birinci karar hakimli- müstantiklikçe tahkikata baş-
iince karar verilmiştir. lanmıştır. 

•** Fuhfe ıe,vlk edlyormuf 
Giritli İbrahim oj-lu Azizi Bazı genç k~dınları ~~şe 

öldürmekle suçlu Katipoğlunda teşvik ve ötekıne berıkıne 
kavehane garsonu Bursalı Ne- menfaat mukabilinde satmakla 
bi oğlu lbrahim hakkındaki maznun zihni hakkındaki ta~: 
tahkikat ikmal olunmuş ve kikat ikmal edilmiş ve kendısı 
kendisi mevkufen Ağırceza mevkufen asliye ceza mahke-
mahkemesine sevkedilmiştir. mesine sevk olunmuştur. 

Yeni Asır 

( KÖŞEMDEN ) 

Derin bir sevinç 
Atatürkün Gumhur Reisli&"ine 

seçilı.ııesi ve yüksek ıeneral 
İsmet İnönü'nün başkanlık 
onuncu yJldönümü için mem . 
lekette candan sevinçler yaşar
ken garp devletlerinin siyasi 
adamları da bunu kutlulamağa 
çalışıyorlar. 

Fertlerde, cemaatlarda, dev
ıetlcrde ve nihayet dünyada mü 
vazeneli bir istikrann, bir doğru 
gidişin her zaman için hayırlı 
neticeleri olur. 

Bazı bedbinler bunu ilk ham
lede kendi kara akidelerinin 
lcarartısına alsalardn son halin
de onlar da bu düz:{Ün istik
rarın faydasına boyun eğerler, 
hak vcrir!cr. 

Şimdi sorarım size : Salta
natın atılıp, Millet hakimiyeti-

; Mı'llet özünün yurdumuzda n.n, . 
Boğazı sıkıbnamış. gcnış ve 
serbest nefesli yaşayışını tam 
ve ehemmiyetli bir istikrare 
borçlu dcğilmiyiz ? ve bunun 
on senelik verimleri en kara 
ruhlu, küflü düşüncelileri hile 
sevindirmemiş midir. inanma 
yanlar istikrarı bozulmuş dev
letlerin içinden, dışından deb
reşen yaralan kavgalan, ihti
lalleri, bozgunluk!an okur, 
bilir göz önüne ahrsa zann 
ederlm ki beni alnımdan öper. 
Dünyanın belli başlı diplom.at: 
ları beUibaşlı feylcsoflan, ıçtı 
mai~atçdarı bu kanaat, bu aki-
deye bel bağlamış terler 
tepinmiş, baaumış, yazmış, 

çizmişken dünyanın içinde 
birkaç milletten başka bu 
köklü \'e lüzumlu sese mu
hatap bulam;mıııhr. 

Baıkasına muhatap olmadan 
dünyaya bu cepheden hatip 
olanlardan birincisi biziz, Tür
kiyedir. 

Cumhuriyetin kbruluşundan 
beri gönlünde, aşkında yalnız 
bizi düşünen, yaıatan ulu ata
ya, yalnız bizi, bizim refahı
mızı düıünen ismete ve yük
sek arkadaşlarına bu kadar 
sene ve Allah geçinden versin 
ömürlerinin sonlarına kadar 
hasıl olan ve Qlacak itimadı
mız devletin başında medeni, 
milli, insani bir istikrar yarat
mıştır. O devam eder, gider. 
Çünkü biz kötülük ırörmedik, 
görmiyoruz, iÖmıiyeceiiz de •. 
Çünkii bu milli aıkmda 
müstakar adamların ır6ntWerin-
de kötülük - doğduklarından 
beri - yapmadı yaşamıyor, 
yaıamaz da. 

Bizi düıiinen, bizim için ra
hatlannı, bqkaça sevgilerini, 
canlarmı unutan bu önderlere 
sen, ben, şu, bu hepimiz bu 
on, onbir sene deiil onların 
yaıadıkları müddetçe inanmak
tan vazgeçemeyiz, imanımız

dır, bizi hiç bir ıey zor
lamaz, ıönlümüz, atkımız 

ve milJi duygumuz bunu em
reder, cihanın gıpta ettiği me
deniyet ve inaanhk yolundaki 
istikrarımız aeneler ve uır-
larca durdukça bir o kada.r 
mesut ve o kadar parlak olu
ruz Çünkü: Her ıeyde saadet 
istikrarla mebsuten mlltena
aiptir. 

Titüleıko ve Avrupa ricalle-
.ri bizi gıpta içinde kutlu
Jayıp, şerefimize ziyafetler ve
rirken coşan gönlümden 2eç 

• 

Sahife e 

U. Viliyet meclisi 
ilk toplantısını yaptı 
İkinci reis seçimi üç defa tekrar 

Edildi. Köycülük bürosunu ziyaret 
Vmumi vilayet meclisi ilk Sami şeçildiler. Mütcakıben 

toplantısını Vali General Ki- Ödemiş azası bay Ekrem Ata· 
zım Diriğin başkanlıimda yap- türke, başbakana, dahiliye ba-
mışbr. kaniıgma tazim telgrafları çe-

Busene azalar arasında ka- kilmesini teklif etti. Bu teklif 

Mecl ise başkcrnlık eden 
General Kazım 

dınlar da vardır. 
İzmir azası bayan Maide Di

rik ile Bergama azası bayan 
Fatma ön sırada yer almış-
lardı. Menemen Aziaı olan 
bayan gelmemi,ti. 

General Kizım Dirik "Ulus 
işlerini yeni bir hızla başarma
nızı temenni ederek yeni mec
lisi açıyorum.,, dedi. Ve yasa 
mucibince ikinci batkan seçi
leceiini ilive etti. 

Kartlar dağıtılarak ikinci 
başkanlık için reyler toplandı. 
Bera-ama azaaı bay Hasan ile 
Bayındır azası bay Yusuf Ziya 
reylerin tasnifine memur edil
di. Tasnif neticesinde bay Mus
tafa Mt\nür ile bay Sım Foça
nın 00 altışar rey a~dıkları an• 
)aşıldı. 

Bay Mustafa Münir Bay 
Sırn lehine feragat ettii!ni 
bildirdi. Ödemi~ azası Bay 
Ekrem feragahn ahllki bir 
fazilet olmasına ra&"men ka
nuni bir kıymeti olmadıj'ını 
esasen ekaeriyeti mutlaka ol
madığından intihabın yenilen.
mesi lbım ıeldiiini siiyledi. 
ikinci defa yapılan seçim ne
ticeıinde Bay Sırn Foça 18 
Bay Mustafa Mlinir 17 rey al
dılar. Yine ekseriyet mutlaka 
yoktu. Bay Mustafa Münir fe
ragati tekrar etti. Üçüncü 
defa itari reyle vali 
General Kızım Dirik bay 
Sırnyı namzet olarak teklif 
etti. Yirmi reyle ikinci reisli&"• 
seçilmesi kabul olundu. Kl
tipliklere de Çeım• lzaaı bay 
Mehmed Aldemir, Tire huı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalaııf, fakat yerinde ve 6zJü 
bir •elim, onlara teıekkür 
ederim, ederiz. 

Bu ziyafetlerde içecekleri 
her hangi bir içki dolu kadeh
!erini bizim şerefimize, bizim 
karar ve itimadımız ,erefine 
dudaklanna götürürken ben de 
b:Zim refahımızı, SAadetimizi 
dilıünen kudretli haşbuğlann 
aşkile dolu kalbimi, ıeviÜJıi 
göklere kaldırarak derin ıe
vinclmin saadetini içerim. 

TOKDiL 

ittifakla kabul olundu . 
Yine bay Ekremin teklifi 

üze. ~ne meclisi umumi azala
rından ölen bay Akif ile bay 
Abah oğlu Rifatın hatıralarına 
hürmeten bir dakika sükütu 
kabul etti. 

Bu iki azanın intihap dai
releri bu defa ölillerin çocuk
ları oJan bayan Aclan Ye ba~ 
Samiyi mecli~e aza olaraJıi , 
göndermişti. Bay Sami meclis~ 
a-österdiği ihissiyata teıekknr, 
etti. 

Meclis azilarınm mazbata
larını tetkik için avukat Muı
tafa Münir, avukat Ahmc 
Şükrü, avukat Ekrem, avukat 
Yusuf Ziyadan mürekkep bir 
encümen teıkil ederek Çar• 
şamba ve Pazar günleri top
lanmak üzere celseye nihayet 
verdi· 

* •• 
Vali General Ki:ıım Dirik 

azalan köycülük bürosunun tet 
kikine davet ederek burada 
köylerın yeni br..ş yıllık planları, 
Jıüınune köylerinin vaziyeti, 
köy yolları, tavuk istasyonlan 
damızlıklar, köy yatı mek
tepleri ve saire hakkında 
bir saat iıabat verdi. General 
devrime liyık bir surette yenil
mez hamlelerle köylerde a-örtı
Jen serpilme hareketlerini an
latırken büyük bir heyecan ve
sevinç içinde idi. Büronun vu-
iyeti elde edilen neticeleri fo
toj'raf Jarı ve izahat büyük tak
dir hisleri uyandırdı. ....... 
Metruk Emlak 
Yakında sahşa çıkarıl
ması bonolara 
iyi tesir edecek 

Gayri mabadillcre ait metrik 
mallar doıyalannın, Ziraat ban
kasında a-ayri mübadiller ko
misyonuna devri henüz bitiril
memittir. 

Bunun aebebi devir işinin 
pek yavaı olarak yapılmasıdır. 
Komisyon fimdiye k•dar deYİI' 
aldığı mallan müzayede ile sat• 
maktadır. 

Fakat devir muamelesi biti
rilmediii için satışları artbrmak 
kabil o amamııtır. 
Yakında bütün Anadoluda 

bulunan metruk mallar, ıimdilik 
muvakkaten Ziraat Bankasmca 
satılacaktır. Dij'er yerlerdekiler 
de milli emlik idaresine dev
redilecek ve ıayri mübadiller 
komisyonundan gönderilecek 
birer memur huzurunda satıla• 
caktır. Komisyon bu maksatla 
metrfik mal bulunan yerlere 
birer mümessil ırönderilecektir. 

Anadoluda bulunan metruk 
malların sabşa çıkarılması, bo
noların kıymeti üzerinde iyi bir 
teıir yapacakbr. Bu m~ 

bilede~iddc ıayri mü~-y~: 
ı e o en• :.:..A.11 .ı1-

~c••~.ıdaıı bo•• 
ye girec.W-ı,a .-etJ• kı met 
ala~~ 
~· 



Sofya ve Faşist Italya zimamdarları ve Balkanlarda 
Karışıklık çıkarmak istiyenler bilsinler ki : 

"Şu veya bu Balkan devletinin hudutlarını geçecek olan herkes Balkan 
Ulusu ve ordularının müşterek cebhesile karşılaşacaklardır ... 

Fransız gazeteleri Türkiyenin 
"Yeni Türkiyeyi harbcu 

ihtiyati hareketi umumiyetle tasvib ediyorlar .. Pöti Jurnal diyor ki : 
maksatlarla ittiham edilmiş görmeğe kim intizar edebilir ? ,, 

... lluşle-t·ek Balkan 
BELGRAD 9 (A.A) - No

vosti gazetem " Bulgaristan ne 
hazırlayor? " bathklı bir ma
kalHinde diyor ki : 

Sofyada balkan barıt ve ni
zamına bir tecavtiz hazırlandı
ğı ve harp yftksek divanının 

içtimada bulundup ıu sırada 
Yugoslavyaaın birlikçi kralının 
mesut teıebbüaüyle akdedilmiı 
ve baş bakan y emç tarafın
dan imza edilmiı olan balkan 
antantı muahedesinde yazılı ' 
sarih hükômlerde tam ve sağ
lam bir balkan ittifakı mevcut 
olduğunu unutmamak lazımdır. 
Balkanların mUfterek 

Cebhesl 
Balkan antantı balkan dev

letleri içinde tam bir iatiklil, 
hudut bütünlüğünü ve nizam te
min edilmektedi. Misaki imza et
mit olanlar, yabancı bir askeri 
kuvvet tarafıadan tehdit edildik
leri takdirde birbirlerine as
kerce de yardıma mecbur tu
tulmuşlardır. Şu veya bu bal
kan devletinin hudutlarını ge
çecek olan herkes balkan ulu
su ve ordularının müıterek cep
hesiyle karıılaıacaktır. 

Yunanlatanın 
BUtUnlUjiU 

Yugoslavya - Türkiye ve Ro
manya herhangi bir kimse, fü
tuhat maksadiyle Yunanistana 
ıeçmek teıebbiUünde bulunur
sa, Yunaniatanm bütünlük ve 
hürriyetini himaye etmesini bi
lecelderdir. 

Sofya Ve Fafl•t ltalya 
Bunu Bllmelldlr 

Sofya ve Faıiat İtalya zi
mamdarlannın ve müsalemet
perver balkanlarda karışıklık

lar çıkarmak arzu eden herke
ıın bunu bilmesi lazımdır. 

KeenlemyekUn olan 
Muhtıra 

Celloevre: 9 (A.A) - Uluslar 
derneği te\ııliiine iÖre, B. An
tanof muhtıraaıl\l aeri aldıj'ına 
dair olan mektubundatamamen 
şahsi mahiyette ve neşredil•ek 
\!.cere verilmememİf olan bu 
muhtıralllll keenlemyekün ad-

ceb1ıesiudeu CANl\A Y.t 
dedilmesi lazım ieldiğini bildir
mektedir. 
Balkan antantt harekete 

Oeçmeğl de blllr 
Bükreş, 9 (A. A) - Matbuat 

Bulgar hattı hareketi karşısın
da Balkan antantımn icabında 
harekete geçmeyi bileceğini 

hatırlatmaktadır. 
Üniversal gazetesi Balkan 

misakının ilk tahrik emaresin
de derhal ve kendiliğinden 

tatbike geçeceğini herkesin 
bilmesi lazımdır diyor. 

Bir ziyaret 
Bükreş, 9 ( A. A ) - Bulgar 

orta elçisi B. Tituleskoyu zi
yaret etmiştir. 

Bulgarlstanın hattl 
hareketi 

Paris 9 (A.A)- Bulgarista
nıa Türkiye muvacehesindeki 
hattı hareketi bütün gazete
lerin dikkatını çekmektedir. 

Gazeteler bununla Yunanis..t 
tan vaziyeti arasrnda bir alaka 
tesis e-derek Yunan dahili va
ziyetinin balkanlarda müşkülat 
çıkarıp çıkarmıyacagını soru
yorlar. 

Balkan misakının 
Hayatiyetine delil 

· Pöti Jyrnal gazetesi, Türki
ye'nin ihtiyati hareketini tas-
vip etmemek şöyle dursun, 
bilakis bunu balkan misakının 
hayatiyetine bir delil olarak 
telakki etmektedir. 

Lö Jurnal gazetesi s•rib bir 
surette Türk davası lehinde 
mevki alarak diyor ki: 

Yeni Türkiyeyi harpcii mak
satlarla ittiham edilmiş gör
meğe kim intizar edebilir? Tür-
kiye Sovyctler birliğinden sonra 
en sulhperver millettir ve itti
ham eden Bulgaristandır ki 
Dedeağaç limanının peşindedir. 

nizelosun tekrar sahneye çık
masiyle azalmı~ değildir. Hudut 

aşırı heyecana düşmek ıçın 
sebeb yoktur. Fakat Yunan ih-

tilalinin uluslar a ·a,ı akislerini 
dikkatle takib et.nek için se
bch!er vardır. 

lag:!iz Gazetelerlnln 
Beyanat. 

Londra, 9 (A.A) - Taymis 
gazetesi başmakıllesinde Tür

kiyen in Trakyadaki ittihaz 
etmiş olduğu tetbirlerin, Yu
nanistanın vaziyeti icabatile 
çok nisbetsiz olduğunu ve 
Türkiyenin alelade bir hima
yeden başka bir takım gaye-

JJ u ten!k Balkan ceb/U!f;llldeıı lJulı r e.q . ~ 

Ve muahedeye mug:ıyir olarak 
silahlarını arhrmıştır. Yunanlı
lar Bulgarların bu tekrar silah
lanmasından heyecana düşmüş 
lerdir. Şimdi Yunanlıların müş
.külatta olduğu şu sırada müt
tefiklerinin teyakkuzlarını bir 
kat daha artırmaları tabii de
ğil midir? Diğer cihetten Türk 

teslihatı bazı nutuklar, İtalya
nın şarkta faal bir siyaset güt-

mek emelinde oldui-u İntibamı 
verdiği zamanlarda başlamıştır. 
Bu intiba Romaya olan mer
butiyeti şayanı kaydolan Ve-

ler takibetmekte olduğu hissi
ni vermekte bulunduğunu yaz
maktadır. 

Morning Post gaz tesi ayni 
endişeyi izhar etme~ ve kor
kulan ihtilatın Tür'kiyenin hu
dufouını takviye etmek zaru
retini bo :;azlar mukavelename
sini feshetmek için bir vesile 
ittihaz etmesi olacağı yazmak
tadır. 

Anadolu Ajansının notu: 
Taymis ve Morning postun 

bu mütalealarına en güzel ce
vap Türkiye dıt itleri bakanı-

Dost bir devletin müdahalede 
Bulunduğu haberi tekzip edildi .. 

Atina 9 (Hususi) - Proiya 
gazetesi yaziyor : 

Dost bir balkan devleti se-
firinin göya hükümetle asiler 
arasında uzlaşma zemini bul-
mak üzere müdahalede bulun
duğuna dair çıkanlan haber
lerin doğru olmadığı bellidir. 
Meşru bir hükumet gayri 
meırug vastalarla kardaı kanı 
dökerek iktidarı ellerine 
geçirmeğe cabalayan asilere 
kartı tedbir alındığı zaman, 
hiç bir ecnebi hükümet, hele 
bu suikasde hedef olan yurda 
çok dostane bağlarla bağlı olan 
hiç bir memleket, böylece 
müdahale edemez. Zira böyle 
bit- müdahale hükumetin meş
ruiyeti ile isyanı müsavi mev
kie çıkarmak olur ki hiçte 

• 

dostane bir hareket olmaz. 
Bununla beraber, ayni de-

recede doirudur ki Y uuanistana 
dost olan bütün milletler, iç 
barışın çabucak kurulm;uını ve 
hücuma uğramış olan devlet 
meşruiyetinin halkın arzusuna 
göre iadesini dilerler. Balkan-
larda ve yakı~ şarkta Yuna
nistanm husu';ı surette bağlan-
dıiı devletler ise bunu diğer
lerinden çok isterler. Bunun 
sebebi kolayca anlaşılabilir. 

Yunanistan hem geografik va
ziyeti, hem de kendi sıyaneti 
itibarile cenub şarkı Avrupanın 
barış ve genliği için mühim 
bir amildir. Fakat birleşik, 

kanuna uy2'un bir nizama 
bağlı bir Yunanistan.. Kanlı 

iç kavgalarla ikiye aynlan bir 
Yunanistan barıı ve refah un
suru olmaktan çıkar ve iç 
kudretini, manevi, iktisadi ve 
tedafüi kuvvetlerini vatandat
ların iç düellolarile iaraf eder
se, kolayca anlaşılır enditelerin 
kaynağı olur. Memleketi bu
günkü kanlı ve acıklı seriüzeıte 
atanlar bu kadar kolayca an
laıılan hakikatleri bilmemez
liktf:n 2elmişlerdir. Şimdiki 
şarait içinde kanunun hükmü 
ne kadar çabuk tatbik edilir 
ve nizam - ilerisi için şağlam 
şekilde - iade olunursa, yal
nız milli mcnfaata değil, fa
kat Yunanistana hususi bağ
larla bağlı olan dost millet
lerin menfaatine de o kadar 
müessir şekilde hizmet edil
miş olur. 

nın Ulus başmuharririne vaki 
olan beyanatıdır. 

Bu beyanatında bay Tevfik 
Rüştü Aras vazi,Y.eti etrafilc 
anlatmış Trakyada sulh kad
roları haricinde hiç bir tahşi
dat yapılmadığını, hiç bir smı· 
fın sil2h altına a ınmadığını 
tasrih etmiş ve biJha ,sa Tür
kiyenin altına imza koymuş 
olduiu muahedelere ne kadar 
riayet eder olduiunu meydana 
çıkarmıştır. 

Diğer taraftan İngiltere mu
hafazakar partisinin organla
rından biri olan Mancester 

Guardiyan gazetesinin neşri

yatına dair olan aşaiıdaki tel
graf ayrıca pyam dikkattır. 

Şikayet hayretle 
Karşılandı 

Loiıdra, 9 (A.A) - Mances
ter Gardiyan gazetesi uluslar 
derneğinin Londra bürosuna 
Bulgar muhtırasının ne büyük 
bir hayret uyandırdığına işaret 
etmektedir. 

Bu gazete Türkiye tar;ıofın
dan ittihaz edilen tetbirlarin 
Yunanistanı Türkiyeye bağlı-

yapılan hücumlardan şikayetine 
gelince. Bu şikayet büsbütilD 
hayreti mucip olmuştur. Çünktl 
böyle bir hal Türkiye tarafıll" 
dan son seneler zarfında takip 
edilmekte olan hattı harcıketill 
altiıst o 1ması demektir. 

B. Antonofun sözlerl 
Cenevre, 9 (A.A) - Bay An• 

tonof bay Avenol vasıtasil• 
Bulgar - Türk mümessillerinin 
eıldıkları karar üzerine Bulgar 
teşebbüsünün muameleye ko'"' 
nu1mıyacaimı matbuata bildir• 
miştir. 

Alakadar iki memleket 1 
Mart tarihli teşebbüsün bil"' 
kümsüz addedilmesi lizım gel"' 
diğine kani olmuşlardır. 

Bay Antonof bugün öğlcdell 
sonra B. Avenola bir mektup 
göndererek hükümetinin .,. 
kendisinin icap eden izahata 
alarak Buliar muhtırasınıO 
uluslar derneği konseyine te": 
liğini faydasız addettikleriıd 
bildirecektir. 

• • • l llC-'C ......... 

Belçika nazırları 
Brükcel 9 (A.A)- B. Theu• 

nis B. Himans ile birlikte B· 
Flanden'in daveti iizcrine "ngi· 

Jll ii:jlC!'l'k Jla/kau cel.Jltesimlı•ıı llcl!fl"Wl 

yan pek sıkı dostluğa atfedil- liz lirasının düşmesinden çıkall 
mekte olduğunu söylemekte vaziyeti tetkik etmek üzerO 
Buliarİstansn Türk iazeteleri Parise gidecetir. Görüşmclet 
tarafından Buli'aristan aleyhine 18 Martta olacaktır. 

Bulgar generaJları 
Yüksek askeri 

tekaüde 
meclisi tarafından 
sevkedildiler -·-·-·-SOFYA, 10 (A.A)- Başba

kan ve harbiye bakanı general 

Zilitef iazeteler beyanatta bu
lunaralt bir kısım azasının işti-

kile ve kralın riyasecti altında 
toplanmış klan yüksek askeri 
meclisi general T aııicef Flipof 
Gerçikof, Panof, Dragiyevfi 
teküde sevketmeğe karar ver
miş oldugunu söylemiştir. 
Bu ieneraller de birincisi 
topçu müfettişi, ikincisi Plev
ne ve üçüncüsü Varııa unı

zonu kumandanıdırlar. Bay 
Zlatef şimdiki halde orduda 
başka bir değişiklik yapılma

sına karar verilmemiş olduğunu 

ilave etmiştir. MumamaileyJJ 
yüksek askeri meclisin bütiill 
azasının iştirakile yapacağı bit 
toplantıda başka deiişikliklerC 

karar verileceğini ve fakat 
halihazırda böyle bir toplantı• 

nın mevzuu bahsolmadıi"ıll1 

söylemiştir. ---Biçakla hücum etmiş 
Tilkilik caddesinde Meh111et 

oğlu İsmail ite dükkanı önünde 
duran bakal Riza oğlu ö111et 
arasında kavga çıkmıştır. ô• 
mer, peynir biçağı ile lsınail• 
hücum ettiğinden zabıtaca tu .. 
tulmuştur . 
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Struma cephesindeisilere karşı umumitaarruz başlıyor 
Topçuların açlıkları bombardıman ateşi şiddetlidir .. 
Asiler seferberlik yaparak "27000 gönülİü toplamışlardır - Hükômet 
Ordusu Struma nehrini geçmiştir - Demirhisar bombardıman Edildi .. 
Londra Venizelistçilerle hükumet arasında bir tavassutu müsait surette karşılıyacakmış.. Titüleskonun 

beyanah: Balkan Misakının ilk tesiri; Balkanlarda barış hiçbir suretle bozulamaz .. 
Sofya, 9 (A.A) - Yunan -

Bulgar hududundan bildirıldi
tine göre Yunun hükumetinin 
bir tayyare filosu busabah saat 
8,30 da Demirhisar kasabasını 
bombarduman etmiştir. Bom-

rduman sesleri huduttaki 
alk tarafından işidilmiştir. 

A•ller de seferberlik 
yaptdar 

Gene huduttan bildirildiğine 
.JÖre asilerin koatrolu altında 
'bulunan bütün mıntakalarda 
yirmi ve 38 yaşları arasında 
bulu~ıan 18 sınıf seferber edil
miştir. Bunlar asi kuvvetleri 
takviye edeceklerdir. 

Oeneral Kondllls Stru
ma cepneslnde 

Sllanik, 9 (A.A) - General 
Kondilis taarruzu hazırlamak 
üzere Struma cephesine git
miştir. Hükümet tayyareleri 
asileri bombarduman ediyorlar. 

Tekzipler 
Atina 9 (A.A) - Atina ajansı 

ır 

Bltarafhk Teminatını 
Tekrar Edlyorlar 

!"'oma 9 ( A .A) - Salahi
yett: mahafil İtalyanın Yunan 
hadiseleri muvacehesindeki 
mutlak bitaraflığını teyit et
mekte ve Yunaniıtanın İtalya 
ve Avrupanın nefine olarak 
hali hazırdaki ihtilafın sür'atle 
hallinin ıayanı temenni oldu
ğunu bildirmektedir. 

Asi } wuw f ilos1mclcm tm· 9uritıııiş 
da gazetesine bildirildiğine gö- liie göre topçu kıtaatı ve tay-
re Makedonya asileri 27 ,000 yareler asileri bombardıman 
ııönüllü toplamışlar ve Atina etmeğe başlamışlardır. Make-
ile Selinik arasındaki muhabe- donya umumi taarruzu pek 
re ve muvasalayı kesmek için akı dır 
Seliniğe harekete hazırlanmak- Y n HÔkOmet kuvvetlerl 
tadırlar. Strumayı geçtller 

Asi ııeneral Kamenosun umu- BELGRAD, 9 (A.A) - Ga-
mi seferberlik ilin ettiği bildi- zetelerin Yunanistandaki mu-
rilmektedir. habirlerine nazaran Struma 

Asller bombardıman nehrini geçmej'e muvaffak olan 
edlllyor ril ·1 

ATINA, 9 (A.A) _ Havas htik6met mtifrezele · e ası er 
arasında 
mil sa de
meler ol-
muştur. A
silerden el 
li kadar 
ölü ve ya
ralı vardır. 
Devlet

ler ta
vassut 
mu Et
mek is
tiyorlar 

Londra, 

sulunu Londranın müsait su
rette karşılıyacaiını zannet-
mektedirler. 

Demlrhlsarı 
Bombardıman ettiler 

Sofya, 9 ( A.A ) - Huduttan 
gelen haberlere göre Yunan 
hükflmet kuvvetleri yeni bir 
taarruza girişmiılerdir. Tayya
reler Selaniğin 45 mil şimali 
ıarkisindeki Demirbisar şehri
ne taarruz etmek üzeredirler. 

9 (A.A)-
Siyasal me \Teuizelos Gir itte iS!JCl ıı a rkada/jla ı·ite 

isyan hareketi 
tatblh ediliyor 

hafil iki taraftan bir talep 
vaki olduğu takdirde hükü
metçi ve V enizelosçu Yunan-
blar arasında devletlerin tavas-

ATİNA 9 (A.A) - Ecnebi 
memleketlerdeki bütün Yunan 

kolonisinden baı bakan Çalda
riıe gelen tela-raflarda vatan 
aleyhindeki isyan hareketi tak
bih ve isyanın ~astırılması için 
aldıiı tetbirlerden dolayı ha; 
kümet tebrik e<lilmektedir. 

Kahire kolonisi asileri va -
:':la gayri liyik olarak tay.tf 
etmektedir. 

lskenderiyedeki Yunan 3 
lonisi nefret ve infialini bil 
rerek isyanın sür'atle baıb 
masını beklemektedir. 

Merhametsizce 
vurmu, 

Nevyorkta ikamet edea Yu
nan ihtiyat zabit ve efradı : 

.l.·ileı·i taklıw ı .ı 

(,(>ııcral Pop11!11.'i 
,, Merhametsizce vurunuz, 

bizler hükümetin yanında mev
ki alıyoruz. ,, diyorlar. 

Bulgar başvekili tekzib 
Ediyor 

Paris, 9 (H.R) - Bulgar bq 
vekili beyanatta bulunarak [; ·l
garistanda seferberlik ilin 
edildiğine dair çıkarılan ıayi
aları tekzip etmiş Bulgarista· 
nın Yunanistandaki dahili kar-
gaş atıklarda tamamen bitaraf 
kalacaiını katiyetle temin ey
lem ştir. 

Sofya, 9 (A.A) - Bulııar ka
binesinin istifa şayiaları uıl· 

sızdır. 



Sanne" 

'{ani birbirlerini unutmuşlar
li• daha şimdiden, Harun bu 
g ~ce lsmai1i de zoı-la kendisine 
uydnrma~ı ve bu suretle cüm
bii~ün nohsansız olmasını ku
ruyordu. Ak sakallı ihtiyarın 
gittikçe ço2"alan bir sarhoşluk 
içinöe başından sarığını, üstün
den maşlahını atmak istırarma 
düşmesi ve " Dahilek ya bint, 
Dahil ek ya Kamer Em ut! ,, fer
ya dile yerlere kapanması cidden 
şık bir manzara olacakb. 

Meçhul misafirin verdiği ha
bere ra&'mcn Harunürreşit ile 
amcasmın hakiki hüviyctleıin
den tegafül etmeyi zaruri bulan 
Nasır, karanlık koridorları d~

laşhra dolaştıra onları koycu 
bir salona ıötürdü.İçiçc üç küçük 
oda geçildikten sonra varı
lan bu salon, sırlı bir hava ile 
dolu gibi idi. Penceresi yok
tu, kapısından başka menfezi 
yoktu ve baştanbaşa koyu renk 
kumaılarla örtülmüıtü. Tava
nı da duvarları da yerdöşeme
leri de ayni koyu renk yumuşak 
pençes:ne gömülü idi. Şura

da, burada hucrem.si çıkıntılar 
olmasa hu geniş salon için si· 
yah bir mustatil dimek muva
fık olacakdı. Fakat o çıkıntı

lar, bu büyük mustatile, bir 
kaç zarif yuva üzerine örtülen 
kumaıdan yapılma bir kutu şek
li veriyordu. Salonda bir husu
siyet temsil eden bu hücremsi 
yerler, sedefli cevizden imal 
edilmit kanepelerdi. Likin Ü

zerlerinde minber baılıklarını 
andıran mahruti süsler vardı. 
Zaten pençerf:sİz ıalona ıerin 
bir hava yayan da işte bu ma
ahedi feylerdi. 

Ônde Nasır, arkada İsmail 
onun arkasında Harun ve ar
kada.ıları daha arkada tercü
man ve uşak salona iirdilderi 
vakıt, yirmi kadar kız kendi 
lerini karşıladılar. Bunların bir 
kısmı evvelce görülıniiftü. Bir 
kısmı henüz görülüyordu. Hepsi 
srüzel ve seçme mahlüklardı. 
Fakat içlerinde zatülcemal ile 
arkadaşları yoktu. 

misafirler ne o varhk,ne bu 
yokluk ile alakadar olmadılar. 
Sadefli cevizden yapılma kane
peler arasmdaki yumuşak min
derlere doğru yürüdüler. Yirmi 
kız, birer dizlerini yere koya
rak ve o vaziyette boyun kıra
rak kendilerini selamladılar. 

Naslr, misafirlerinin birer 
minder işgal ederek oturma
larım müteakip salonun orta
sına geldi ve mevcut şeyleri 
srösterdi: 

İşte efendilar, halis Nebiz, 
halis Şarap, halis müselles.!. 
Bu kızlarm bir kısmı rakkase, 
bir kısmı hanende ve hepsi 
•ikidir. 

'Keyifler tamam olunca sah
ne değifecektir da bu kız1ar 
ieceJik vazifelerini bitiren 
yıldızlar gibi çekilip, yerlerine 
güneşleri aelecektir. 

ilk kadehler sükun iÇinde 

:teni Asır 
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içildi. İlk rakıslar ve vekar 
içinde seyredildi. Fakat dör
düncü beşinci kadehlerden 
sonra iş değiştti. "Ayyar., de
nilen ıcrseriler gibi yırtık yüz
lülük ve ideta hayasızlık gös
termek iıtiyen, ahlak scdleri
ni ve smırtarını yıkarak muaz
zam bir başıboşluk!a herşeyi 
yapmak azmini beyliyen Harun 
iptida şarkıya iştirak etmekle 
aiırlıimı bozdu, sonra raksa 
girişti, daha !Onra kızlarla şa
kalaşmıya başladı. 

Tacirin evinde herşcyi kabul 
etmek vazife.sile mükellef olan 
bu esir mahlüklar, genç erkek
lerin taşkınlıklarından zevlc al
mıyor dcSİillerdi. Lakin canları 
gibi hareketleri de sahipleri
nin emrine bağlı olduğu ıçın 

gözlerini tacirin yüzünden ayı
ramlyorlardı. 

Onun hoşnutsuzluk göster
mediğini ve hatta genç 
hovardaların el ·şakalarından, 
diJ sarkıntılıklarından neş'elen-

diğini goruncc tereddütleri 
steçti, endişeleri dağıfdı. Sese 
sesle, bakışa bakışla, tebessü
me tebessümle karşıhk veril
mek devre'Si açıldı. Artık saz· 
dan ziyade ses, rakı~tan fazla 
bir boğuşma, terennümden çok 
ta kahkaha vardı. 

Ruhlarınd;;ki ebedi ;ecenin 
ağırlığını birkaç saat olsun 
unutmak, her tih'fü insani 
haklardan mahrum yaşamak 
elcmcni biraz avu•ma!~ istiyen 
kız ar yüz bu!unca ast2r istedi
ler. Harunurrcşidin, arkadaş
larının ve hpsiniu arsızhğını 
fer sah fersah geç ilcr, yap
madık rezalet bırakmadılar. 
Ve kırmadık koz koymadılar. 

Nabiz sürahileri, şarap des
tileri, müselles kapları bu çılgın, 
hay huy arasında mütemadiyen 
dolup boşanıyordu. Nasır nis
beten az içiyor ve öbürle!'ine 
fasılasız içirmeye çalışıyordu. 
İsm•il bile çakır keyfolmuşutu. 

- Sonu var -

Gümrük-komisyoncular 
Kanunları tadil edilecek ··-·--·· -na~ famfı 2in11i sahifede- lannın tadil edilerek yeniden 
bibi olmağa layıkız. Daima bu birer kanun layihası hazırlan-
yolda çalışacak ve muhakkak masmda esas futacakhr. 
ta muvaJfak olacaitz. 

Bu izahat bir saat kadar Tetkikat o derece ilerlemif 
sürdü. ızahat alkışlarla onay- ve genişlemiıtir ki, bilhassa 
landı. Kongrede büyüklerimize gümrük kaçakçılıpıda rol oy-
ve lzmirli kardeşlere kongrenin nıyan amiller üzerinde faı;la 
saygı ve selamlannın telgrafla meşiul olunmuş ve bunun se-
bildirilmesine karar verildl hepleri esaslı bir şekilde araf• 
Müteaddit foto&"raflar çekildi. bnlmışbr; hatta IstanbuJ gibn-
lzmir'in murahhası ertesi pn rüklerinde mabut milyonlarca 
Sirkeci nhbmında kalabalık ·liralık kaçakçıhk evrakı bay 
bir heyet tarafından teni Adil tarafından celbolunarak 
edildi. 

* • • 
Gümrük ve İnhisarlar Veka

leti müste.ıarı Bay Adil birkaç 
günden beri İstanbul gümrük
lerinde yaptı&'• tetkikab bitir
di ve Ankaraya döndü. Bu 
tetkikat, devlet varidatının çok 
esaslı bir gelir kaynağı olan 
gümrük muamelat ve komisyon 
işlerinde yeni bazı tetbirierin 
başlangıç noktasını teşkil et
mektedir. 

Çok iyi öirendiiime göre 
bay Adil, bu tetkikatından ~ide 
ettiği neticeleri; gümrük ve 
gümrük komisyoncular kanun-

tetkikten geçirilmiştir. 
Gerek 2'ümrükler ve gerek 

gümrük komisyoncular kanu
nunun tadili etrafındaki tetki-
kat ancak bay Adilin bu hu
susta vekalete vereceii rapor
dan sonra müshet bir şekle 
girecektir. 

Gümrük komisyoncuları ka
nununun tadilen yeniden hazır· 
lanması için vekalet esas iti
barile kararınl vermiş bulun
maktadır. Bunun için İzmir ve 
ıstanbul gümrük komisyoncu-
larmın noktai nazarlannın da 
alınması münasip görülmüştür. 

A. Abidin Oktay .. ·~ ... ~-
Balkan misakının 
Kuvvetli tesiri 
- Baştmarı Bumcı sah11ede -

çirebilir. Karşılıklı müzabaret 
esasına müstenit muabede-
lerle tesis edilen emniyet 
sisteminden daha beliğ han-
gi delil vardlr. Balkan mı-
sakını imza edenler çok 
sulhpervcrdir. Bulgar hüku-
metinin de komşu mem-
leketlerin aynı sulhper-
ver emelleri beslediğine 
inanması lazımdır. Bu vaziyet 
içinde hi~ bir sebeb yokken 
uluslar nezdindeki Bulgar te
tebbüsünden dolayı müteessi-

-fon ve hükumetten hükUnıete 
açık bir izahın her şeyi yoluna 
koymasını temenni ederim. 

Balkanlarda sulh 
Bozulamaz 

Hepimiz kalben Yunanistan 
ile beraberiz ve geçirdiği buh
ranın bir an evvel nihayet bul
masıın samimi surette temenni 
ediyoruz. Her ne olursa olsun 
balkanlarda sulhun muhafaza 
edileceğine kanaat mevcut 
olunca Yunanistanın uluslar 
arasl bakımından vaziyeti ön
ceden gözüktüğünden daha az 
vahim olaak mütalea edilebilir. 
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''KINA 
Eskiden "Allahın emrile, 

Peygamberin kavlile ,, diye baş
layıp kız evinden kız istiyen 
oğlan evi şimdi hu işi daha 
medeni ve daha asri yapıyor

lar. Birbirile sevişip birbirlerile 
s<..k!ıca ve herşeyden evvel ni
şanlanan gençlerin sözde; ana
larımn, babalannm da rizaları 
aliniyor. 

Kız nasıl istenilirse istenilsin 
iki tarafın da rizast hasıl ol
duktan sonra nişan merasimi 
vardır. Ben burada yalnız es
kiden kalan nişan merasimini 
yazacağım, zira şimdiki nişan 

merasimi bütün teferrüatile bir 
çoğunuo bile hatırındadır. 

Bazı köyler vardır ki erke
ğin tarafından giden dünürlere 
rizalarını bir, bir kaç gün sonra 
bildirirler, bu bildirme usulü 
de: Ortasından dügümlenmiş 
büyücek bir havlunun oğ'Jan 
tarafına gönderilmesinden iba
rettir. Düğümlenmiş havlu kızın 
ve kız analanmn gönülleri ol
duğunu anlatır. 

Ni11an merasimine halk di
linde 11 çenber almak ,, dirler. 
Oğlan evinden kız evine gi
den oğlan anası, akraba ka
dınlar, konu, komşu kiz evinde 
hurmet ve heycanla karşılanır, 
kızın pi,irib ıetirdiği kahveler 
içilir ve kızın başındaki çen
berini, yazmasını otlan anası 
kendi elile alır, yerine bir ye
nisini örter. Kulaklarına; kadar 
tellerine göre; Albn, Elmas 
Ktıpeler takılır. Gerdanlık ta
kılır, dualar edilir, Şerbetler 
içilir, giiliiJe, ıevine bir müd
det otururlar, kalkarlar, gider
ler. itte niıan tamam olmuş
dur. 

Kızın başından alınan çembe 
oğlana verilir., Efsaneye, bü-
yiiya, hürefaya, çok inanan 
eıki zaman adamlan; 2'elin 
bu çembere; bazanl Okuyup, 
afliyerek, kırk döğüm döiüp 
biiyülediği olurmuş. Bu suretle 
kızın kendisine bağlandığı ka
naatini güden hu kara dü
şünceliler şimdi Anadoluda 
yoktur denilse yalan eöylen
miş olmaz. 

Bu ilk merasım bittikten 
sonra oğlan taraf1 ne za
man düğün yapmak ister
se o zamana kadar iki ni
şanlı bekler, fakat her hafta 
cuma günleri veya bulunduk
ları ıehrin mutat i>azar gün
leri sepetlerle çerez, oğlan 
evinden kız evıne hediye 
gönderilir. 

Oturtma gecesi, kına gecesi 
ve gerdekten ibaret olan dü
iün ramazan ayında olmaz, 
cuma, cumartesi günleri olmaz, 
en makbul 2'iİD perşembe ile, 
pazar günüdür. 

Kına ırecesinden birgün ev· 
vel kız hamami vardır. Def, 
dömbelek, aaz hamamın sröbek 
taşına kurulur. Kızın bütün ar
kadaşlan, hını, hısım, konu
komtu bu badava hamamın 
eğlencesine toplanmışlardır. O 
gün akşama kadar giren yı
kanır, çıkar. İşter bekler, ister 
gider ve akşama yakına ka· 
dar da def, dümbelek hamamı 
inletir durur. 

Gelinlik kız yıkanınca kına 
iecesi için hususi elbiseleri 
giydirilir, kuşatılır, _ eYine gö
türülür. Akşam yemeği yenil-

GECESi,, 
dikten sonra da kına gecesi 
başlamıştır. 

°Kına gecesi,, kızın ellerine 
ayaklarına kına konup kınalan
masından ötürü verilen bir ad
dır. Şimdikiler de; sun'i ve 
madeni boyalarla manikür ya
pıyorlar?! 

Mahallenin bütün genç kız
ları ve akrabalar kız evinin 
sofalarını, odalarını doldurmuş

tur. urtalıkta geniş Ye gürül
tülü bir sevinç hüküm sürer. 
Girip çıkanlar, şaka, kahkaha 
içinde bir uzun geceyi bu ba
hane iJe kendilerine bir hatıra 
olarak yaşatırlar; evli ise bir 
zaman kendisinin kahramanı 

olduğu hu eğlentiyi hayalinde 
tekrar uyandmr, bekar kızlar 
mukaddes ve içtimai evlenme
nin zevkleriyle; ileriyde böyle 
ve bundan daha şenliii kına 
geceleri görmeği düşünür. 

* •• 
Kahıbalıiı bütün kadından, 

genç kızlardan ibaret olan kı
n~ gecesmın "oturtma gece
sinden,, farkı içki masası ol
madığıdır. Ayni gece oifan 
evindeki '•oturtma,, gecesi sa
atlerini uyku ve rahat unuttu
ran şetaretle doldururken, 
"kına gecesi,, de bundan aşağı 
kalmaz. 

Tefin, sazın kıvrak havaları 
karşısında genç kadınlar, genç 
kızlar oyuna kalkarlar. Hele 
oyun bilipte kalkmıyan olsun, 
bu oyun bilen öğrenildikten ıon
ra ne kadar nazlansan, n~ kadar 
oynamamak için zorlarsa fay-
dasızdır. Zira kolundan tutar

lar, başının örtüsünü alırlar, 
baiınrlar, ça.ğınrlar oyuna 
çıkarırlar. 

kadınların oynadığı bu oyunlar 

içinde hiç sevilmez basit ve 
çeşnisiz oyunlar olmakla bera
ber milli ve çok cazib oyunlar 
vardır. Kaduılar zeybek oynar
lar, işret oyunları da oynarlar. 

* • • 
- Kız Nazlı aen ne kalk-

mıyorsun? Hadi bakayım, ale
min oyununa bakıb kıs kıs 

güleceğine marifetini göster .. 
- Hele bak şuna hele bak .• 

Para çevirin, maşallah deyin .. 

- A kız fellah sen defini 
ateşte bir kızdırsan ya.. Pat 
pat ne o öyle?. Hay Allah bin 
belanı kaldırsın .• 

Beri tarafta birisi oyuna, sa
za kulak vermemiştir, yanındaki 
arkadaşınin kulağına eğilir: 

- Karşıda oturan mor ni-
ıanhyı gördün mü? 

- Su ıerpenlerin gelini mi1' 
-He. 
- Ne var? 
- Kız kaşma sürdüğün ras-

bğa bakmadın mı? O ne o? 
[•] Öcüye dönmüş. 
Odanın birisinde k1%ın ana

ıım yakalıyan birisi: 
- Kız, ne ağhyorsun ıen? 

Ayıp ayıp, çık ta kızının yanı
na git, hem neymif o batının 
sargısı. A kadin hiç sen kına 
ırecesi görmedin mi? Gelin ol
madın mı? Kocana vardın, var 
Allah sana akıllar versin, kalk, 
kalk ... 

- Dur hele, ıçımın ateş 

çıksın biraz ağlayayım. Elimle 
büy,üttüm, besledim, tosun 2ibi 
bır kız oldu. Tam benim itime 
yarayacağı sıra e]oğluna ıide-
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Zabıta Haberleri: 

Hırzılık 
İsmail oğlu seyyar sabCl 

Hasan Tahsin'in Kantarcılar 
çarştsındaki barakasına hırsız 
girmiş, yüz kuruş değerinde 
eşya çalmıştır. Hırsız ar•ll" 

maktadır. 

Yankesicilik 
Adliye dairesi önünde dola• 

şan İsmail oğlu bay HasanlD 
yeleii cebinden 18 lira deit' 
rinde bir saatı yankesicili'c ıu• 
retile çalınmı.ıtır. 

Ütü uçmuş 
Peştemalcılar caddesinde tere 

zi Sıtkı oğlu Mehmedin dükkl• 
nından altı lira kıymetinde üttl"' 
sü çalınmıştır. 

Tente çalmış 
Odunpazarında Bay EyiP 

Sabrinin dükkanı önünde asıla 
duran iki buçuk metre uzunlu
iundaki ğüneşlik perde çalın• 
mıştır. Ayni dükkanda çıralı 
Emin oğlu Hilmiden şüphe edil 
mektedir. Zabıtaça tahkikat• 
başlanmıştır. 

Demir parçasile 
Yaralamış 

Keçecilerde Çatalkaya han• 
bitişiğinde aşçı Muharrem oğld 
Seferin dükkanına giden ha"' 
mal Mansur oilu ŞükrU-dük" 
kanda gürültü yapmış ve kapı 
dışarı çıkarılmıştır. Bundan kı"' 
zan Şükrü elindeki demir par• 
çasile Seferi başından yarala'" 
mıştır. Zabıtaca tahkikata de"' 
vam edilmektedir. 

Yaralanmış 
Salih oğlu Hamdi evvelki 

gece Basmahane istasyonuud• 
manevra esnasında lokomotif• 
bağlı vagonlardan birisine çarp• 
mış ve hafif ıurettc yaralan• 
mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••' 
cek. Kız deiil miiii .. 

- A kız sen delirdin mi? 
Kendine bir e• daha ediniyor .. 
ıun, bir oğlun daha oluyor. 
hem hazırca, kaç kaç ıeninki 
akılsızlık .• 

- Akardas, işte ne bileyiııı 
ben. Kızıma alıştım, Onun e'V"' 
den ayrılması zor geliyor. 

Ôte tarafta ik, üç kişi bi.ı 
kösede: 

- Oğlanın elinde kalen1I 
varmış, geliri, gideri belli imiş, 
Soyu sopu da yerinde. 

- Allah bizim kızlarımlzııı 

da başına böyle devlet kuşu 
kondur.sun, Kızcağız rahat oli• 
cak desen a .. 

-D eme, deme. Eloafo n• 
olduiu belli almıyor, dışını 

baktım bir türbe, içine girdiııı 
estağfuruJlah.. Bakalım birka9 
sene geçsin de öyle belli olur. 

- Benim kız kendi Pesen· 
tenin [2] altından geç.ti, var" 
dıiı kocayı idare edip durur, 
2'ül sıibi geçiniyorlar, nor topu 
bir oilanları da var, Allah 
ömürlü etsin . . . İnsan kızını; 
ıana birşey söyliyeyim mi 1 
Kocasını idare etmesini bil
meli, bilmeli ..• 

- inşallah bu kızcağıza dı 
ikisi beraber bir yashkta haf 
çürütmek nasip ~tsin, iki elİJll 
yanıma gelecek ne yalan söylİ" 
yeyim, kızın hiçbir kötülüiiJııil 
görmedim de, duymadım da .• 

- Oğlanın kaderi varmış .. • 

)•] Öcü = Ummacı. 
(2) Pesente = Terbiye idari 

demek. 
- Som' Var -

TOKDIL 



.......... aaldle • 

Bir casuslult macerası "Ben mes'ud bir kralım!,, 
Gı·eta Osvaldın yarı kalan aşk romanı lsveÇ .. K;;ii"""b5Ji~ ... dif~; .. ·;~· .. h~f abnı 

Mata Hari kadar güzel ve MI. Bir gazeteciye. anlabyor 
Doktor kada.- kurnaz •.. 

- Hususi zabita... Litfea 
bizi takip ediniz! 

Bu amirane daveti çok kısık 
•sle yapmış olan adam, bir 
k.danla bir bahriye zabitini 
Breıt limanındaki hususi zabıta 
komiser dairesine sürükledi. 
Kadın, uzun boylu, güzel bir 
••ntındı. Erkek, caketinin kolu 
lizerinde, deniz mülizimlerine 
ait olan üç altın yaldızı taşı
Jordu. 

Bu, reçen cumartesi günü 
Fransanın Breat harp limanında 
oluyordu. Saat alb ekspresi 
bir azdan Parise hareket ede
cekti. Birkaç dakika sonra, 
bu Kiizel casus kadının kim 
olduiu aiızdan afıza sorulu
yor ve bazıları çok mühim bir 
casusluk vakası karpıanda bu
lunulduiunu iddia ediyorlardı. 

Deniz zabitinin ıanfln yoı
daşı kimdi? 

- Geçen Şubat bapada 
bir kadın Brut'in Koım...taİ 
oteline ayak bumıfh. Ea tl
zel odalardan birini tuttu. 

Kim olduiu hakkında otel 
fişine yazdıiı malümattan fazla 
bir şey bilinmiyordu. Adı Gre
ta Oıvald, yq1 28.. Amerika
dan geliyordu. Milliyetine ge
lince, dikkatli ve aaabi bir 
yazile otel defterine kendisi 
bunu kaydetmifti: lıviçreli. 

Bayan Osvald hemen, bir 
harp limanında zabit ailelerinin 
t~şkil ettikleri çok kapah mu
hite sokulmaia çahftı. 

Çok geçllleden, nla'- bu
n.da .... ••.• .. .. 
ikinci sınıf La-Galiaouyer Kro
vazörünün bir millizimini felıet
miıti Genç zabit zekası her
kesçe methedilen •• pzelliii 
bir ~rının bqını dindiren 
&aftflD kadına delce.iae apk 
old._ Gizel&iimi- ,.ı.uz Wr 
kuı-. vardı: Gıata OsvaJd•• 
ayaJd.a lllylldl. 

Grata 0.walıl'• hayabnda 
bir gidik camai vardı ... 
delibala ..... kelaJC& ka,.WL 
Bir bç güa ohlJor, 1e~iae 
fQ aüjdeyi YenBifti: 

- O. bet pn izinliyim. 
- Bravo! Cenhını verdi o, 

bu •• beı günii Parilte ıe
çiriria. 

Ba &fk .. , ..... tinin lauuat 
zabıta tan6aclu -ı y,;ın ba
raluldıpı yazdık .. 

Hulisa Greta Os•ald bir 
b-.tu. Mata Hari kadar gü
•\ Matmazel Doktor kadar 
kurnaz ve zeki b. 

Bi 
ır casu3. 

.r yıl oluyor, Fnnsa milli 
emnıyet idaresi o•u tftitden 
febire takip ediyordu. Paris, 
Tuloa, Breat'te polis miifettit
leri izini kB'çırmallllflardı. Niha
Jet bu son ,e..._ aynlmak iiz 
re olclujımu glrilnce, komiser 
Videl daha ziyade gecikme• 
ıaiye karar verdi: Genç kadı· 
nın yol çaatalanada yapdaa 
aratbrma Wç tiPJıe barakın1-
Jorclu: Güzel la•içreli kaC:&n, 
~ NlarİJ• zabitleriai ..-
~• .. fakat clalaa çek ... .. 
..oııım41 ............ , .... ... 

Mata Harrin'in Hakiki Resmi 
Bu da harp malzemesinin ma- sırlara ait bir malümat araya-
hi~e~, yeni yapılan harp ge- mamııbr. 
milen ve bunlann müdafaa Brest zabıtası Parise de tah· 
vasıtaları idi. kikat emrini vermiştir. Bu da 

Yapılan istizahtan sonra gre- Greta Oıvald'm Pariate •u9 
ta Oawald hapi...eye a&ide- ~n olduğunu ~österiyor. 
rilmif ve ıenç bahriye zabiti Casus kaclmın kliatlarmdan 
serhe9t htra1nlmlfbr. Fakat '-· •Rlı..W.- gire keafili, nr
ıına gelen bu mac:eraMa o cliii eı"Wmıt mukabilinde; 
kadar ıatırmıı ihti,....htm· m.kai Anupa deYlellerindea 
dan o derece müteessir olaat· biriadea para almMta idi. 
tor ki aklım oynabmf ıibidir. Cumlak muelai ,....ıa bir 
Şimdi bahriye baatah••esin- de uyufbırucu madde meselesi 
de nezaret albndaclar. Vakıa vardır. Buada da di;er bir 
onun suçlu olmadıjı anlatıl- bahriye zabiti ilişikli imif. Za
mlfbr. Greta Osvald ona sahi- bitin eYiiade yapılan araıbr· 
tlea ııeYiyonlu. Galba ki hiç· -da az miktarda afyon ele 
Wr zaman kendisWea askeri pçirilmiıtir. 

••••• 
Venizelos Giridin 
Istiklilini ilin etti 

- Baştuoıı birinci sııhiıMe -
İstanbul, 10 (HulUSi) - Pa

riaten gelen haberlere göre 
Venizelos Giridi müatakil 
Cumlauriyet olarak ilin et
miştir. Bu hareketin gayesi 
Giridteki isyan hareketine 
bamba,ka bir veçhe vermek
tir. Venizelos Doğu Makedon-
yasmdaki ilileria ezilecelde· 
riai Ye ltllıAmet kuYfttleriae 
karşı ıilihlannı teslime mec· 
bur olacaJduma kpyetle bil
digiDden timdiden Giridi 'Y u· 
nanistuclan ayırmağa çabp
maktadır. 

Para ne oanaua 
Tepltprlar 

Paris 10 ( A.A ) - Atüaa
du Junaal pzetesiae yudda
;ma ıöre, B. V eaiaelM GirMI 
cumhuriyetinin iatildllini raclyo 
ile illa et.iftir. M-..ln• e• 
v.meıo. Trakya •e Make· 

l 
donya a'halilİDİ mukavem~te 
teıvik ile beraber kendi safla
nna g6n6lll yazılacak olanla
nn her birine ellişer drahmi 
gündelik vaacletmiıtir. 

Dl..,..arblerde 
Atina, 10 (A A) - Div_.. 

harb bir çok komiinistleri hapis 
cezama çarpbrmııtar. Selillik 
••• • ...., tanareler Ora
- •• Kanla lutWariJle .. d. 
toplu isileri bombard1R1an ede
rek Asilere dehıet saçmıı •• 
mDhim zararlu Terclirmiştir. 

Reamo ve MldlJI 
Bombllıı dı11•n edlllll 

T atyoclan hareket eden Clijer 
lalk6met blyyareleri de Giridlle 
Reamô Ye Midiye laflalaıma 
ltombalar amflar, diier taraf
tan bUl'alara Haaya l&eriae 
Girid ll•h• blktmete rlal 
etmete da•et etlen bey......_ ,........_ •. 

. ........................................................... . 
İsveÇ Kralı S?azeteciliği en harikalı bir ilerleyiş sayıyor ... 

lsvec Kralı 

Nia: 2 Mart 
Saat 5. Mediterane ·otel ö

ninde dünyanın en ltiks oto
mobilleri duruyor. Ea giizel 
kadınlar da nnld 'burada bu
laşmağa ııszlqmifler. Yahut, 
burada bütlin kadınlat güzele 
benziyorlar ! 

Ansızın, iki kiti ıezintiye 
çakıyor ..• 

Biri çok uzun boylu, çok 
ince, beyaz uçlarına rajmea 
çok aailmn adımh pzleri tefaf 
denecek kadar M* mavi. 
ağzında mes'acl bir tebessüm, 
duruıu hem ~d,, h~m haşmetli. 

Tam ba ande, biriaci tiri.tin 
elinden bi kitap dlifiyor. 

Tabii ileri ~byorum. 
lıveç kralı - JJ.r• bU ,.men 
zat odur - .d6'1yor .. 

- Sir, beni af buyurunuz. 
Bir tebeui\a 
-Kitaplara itiyle unmzlak 

gl.te~clen dolayı ben af 
clileriml 

Bir giz abf•rum. Kral Fran
ıuva Moriok'n "gecenin sona 
adlı eserini olmıor. 

- Gazetem adına hqmetli 
zatuma bir -1 ıoraak ister
dim. 

- Ben de cevap Yermekle 

mes'at olaeaiuD-
Şimdi baha buut dairem-

de genit bir uloadaJIL 
- Bir aigara? 
Ma•i bulutlar ylkseliyor .. 
- Bu memleketi çok ani

ynr m811B1m, Sil'? 
- Yirmi bq yıldan beri, 

her yıl baraya ~oliyor... iki 
ay kabyor, soara laveçe dini
yorum. 

"MUAYYEN SAATLERDE 
MUAYYEN İŞLER 

OROROM. 
- Niste valitinizi nasıl ge

çinlipaizi sorabilir _,..? 
Bir slikôt. Ayni meat te-

bessla: • 
- Mesut milletlerin tarihi 

yoktur. Bea d& tarihsiz bir 
kralım. (biatoirea'siz: dediko
dusuz Wr ird) Mlmkün ol
duiu kadar aade bir laayat 
ıörerim. 

- Sade bir bayat mı? 
- EYet. .. Y aai- Hayat9tn 

bir ..... yeti yok. .. ,,. 
aımmnlarcla muayye11 terler ya
parım... Sabala IUt yeclicle 
kallranm. 

Ha,,etimi alrilM:e: 
- S.ıtalt laa,_.., 'ile._ 

/ 1i rt ç Knılının 1stokrıolmduki Scırayı 

sonraya niıbetle, daha anlayışlf, - Sofrada çok kalmağı ae-
daha nizamh, daha içli olur. verim. Bilh&Ma masa batı soh-

bilmem dikkatettiniz mi? Erken beti için, Franıada bu sanatı. 
kalkanlar, öğleden evvel bütün çok uıtasımz. Sofra 'Oh beti, 
gtinlerini bitirmif olurlar. Ben diğer müıahabelere • ... o-

&yle samrıa ki büyik ıeyler, nUflllalara "i·· henzemcz. iki 
ilifikH, faydah, derin teYler yudum prap arası11da beliren 
sabah dllfünenlerdir. fiizel bir fikirden daha nefis 

"Gazete ilerleJitia ea bir tey olur mu? 
Harikak bir tekliclir" - Yemek 6at:eniz? 

- Pek hafifi bir etli, bir - Uyamnca, heme11 Pari-
sin, Nisin bütün gazetelerini 
ve İKYeçten bana ge e11 
ıazetelereri okurum. Bu fay· 
dalı, hazan da ıon derece 

meraklı bi. iftir. iman. diifil· 
albıce hayran olur .. Yirmi dört 
aatlak uma• ıütualar, yap
rakhlr laaliade kailmit. biçil
mit olayorl Gazetecilik ilerile-

JiP.ı - harikalı tekilleriad• 
biridir. Va~ blyak lliir p-
neralin &lümü tarihe girerdi. 
Zira onu yazanlar, sadece za
manın vak' anüviıleri idi. Bu
p, liir fotopaf Y.e Wr tel
ıraf halinde pze çarpan bir 

ta1rarecilaiD illmi laemea ta
rihe prer. Vesika muasır dln

rama bir keşfidir. 
.. TENls OYNARIM " 

Gazeteleri olmduktaa 881lra 
bir beyaz elbise giyer, bir ra· 
ketle silihlanır ve tenis oyna • 
map pierim, ıSaat ltire kadar. 
Bu eı-da ku_..k heYeai 
hiçbir zaman vucudun zarafe· 
tini bozmaz. Bilikis zarafet 
imkanlarını, mucize nevinden, 
oa milline çıkarır. BirlıWı çar
pışması veya bir pehlevan gi· 
refİ hakkmcla aynı şey liy
leaemez ! 

" İngiliz kadın - erkek maç
lanaın mulauebesi çok lıot· 
tur. Oyunun baılangıcıncla, 
lıa•m tar•f bir puvan ka,4 
eltimi, ,, Flfteen-Love " yllllİ 
" on b~ı qk " sayıhr. 

- Evet, burada biz on bet 
llfır aayanz. 

- Ne katilik l 
- Kime karfı, air ? 
- ,, Atka " kartı, tabii l 
- " Yemekte koa-.m.p 

llaydlnm" 
- O;ıe yeme;ine ae kadar 

••kit haaredennu ? 

sebze, bir liYİf. Ve ba iç teJİ 

glizeReıtiren, bir bardak şarap. 
"BANA GÖNDERiLEN 
BOTON MEKTUPLARI 

OKURUM 
- Y emektea ıoara kral ta

bii dinlenir? 
- Katiyen. NiM.e otele dü-

111 ıelea melıtuplan ok--. 
Bir mektup, ıırdq4k gibi Wr 
PJ.mr. Bir teldai i.bmal etsem 
-p ....,..._. Çlaki belki de 
lj'lecle• ... raki .aklime lae
yecaa •erecek, bir merhamet 
vazifeaine yol açacak, infinlt. 
verici bir fikir •1uduaeak bir 
mektuptur. 

"BRICIN METHi. 
- Ya kral hazretleri geda~ 

medikleri zimu? 
- Saat beti bir geçe ohle 

dönerim. 
- Beti bir geçe, ne kadar 

clakikaaı dakikasına! 

- Dakika11 dakikasına av• 
ranmak, mea'ud insanlann ne
zaketidir! Ayın zamanda bir 

kumazhklır d•. Dakı"kası da
kikasına yapmak uyesi11de 
hayabn kliçük miifkilih ne 
kadar ortadan kalkar, bilseaizl 

Saat beti bir ıeçe, çay 
içer ve Briç oynanm. Şa za
valli Briç oyununa iftira edil
mİftİr. Koallflllayı öldürdüğü
nü söylerler. Hakikatta ise 
dikkatle oynanınca, fikrin ea 
inceliklerini harekete getirea 
bir ouyndur. Sonra, kurnaz, 
kwuaz olmak liıım... Memeli 
iki kupa (Kalp) istersiniz de 
kupanız (Kalbiniz) hiç olmaz\ 

b 
... -;- Bu çok ilıtiyatsıı.lık ta-
ıı. 

- Y anlıı! Hayat · 
doıt ıörünür 
kınn:da 
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Soyadlarını tescil 
Ettiren vatandaşlar 

--~--------lllİI--~ Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 

426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odah konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-

Son yirmi dört saat içinde 
.soyadı alanların isimlerini ya
ı.ıyoruz: 

Karşıyaka Alaybey Işık sokak 
7 numarada İsmail Yan bak, 
lkiçeşmelikte Cumhuriyet kıra
athanesi sahibi İsmail Hakkı 
ve efradı ailesi Yamantaş, İkin
ci •ultaniye mahallesi yeni so
kak 12 numarada Mehmet Hil-

mi Yılmazaubafı, Üçüncü Sul
taniye Havai ıokak 48 numa

rada İbrahim Selami Yoruldu, 
Cedit mahalleai 23 numarada 
Mehmet Hilmi Oiuzhan, Al
ıancak Kltipaia sokaiında 

Niyazi oilu Şükrü Neyhan, Bu-

' ca - Kızılçullu 18 numarada 
Hüseyin Neler, Namaı.ıih 131 
numarada Cemal ve efradı 

ailesi Naguy, Karııyaka Soiuk 

kuyu cad4esi 96 numarada 
Ahmed Dar, Tepecik kliıthane 
caddesi 60 numarada Abdul
lah Dai aıan, dördüncü Kara 

tq Safa otelinde tüccar Hayim 
Davar, Hacı Mahmut mahallleıi 

161-1 numarada Hilmi Atsan 
Alaybey ada sokak 15 numa

rada Kemal Alada, ikinci Ab
dullah efendi mahallesi 69 

numarada Hasan Ani, Karıı

yaka Talit bey sokak dokuz 
numarada Abdülgaffur, Çe
lebi Balaban, Bornova yeni cami 

sokak 8 numarada Adem Baltacı 
Mcs'udiye mahallesi 624 numa
rada lbrahim Ender, Aydın de

miryollannda odacı Aziz oilu 

Yuıuf Erbaytan, Orhaniy ma
hallesi Yuıufdede caddesi 343 
numarada esnaftan Mehmet 
Emin ve efradı ailesi Eskici
oilu, Karııyaka Osmanzade 
sokak 42 numarada Fatma Gi
ritlioğlu, Buca aşaiı mahallede 
Halil Kayalar, Hasta mescit 

Borsa Haberleri 
DUn Boreada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
18 M ve J Taran 11 50 11 50 
7 Trifonidis D 11 75 12 50 
3 YemiıHCem 12 50 12 50 

Afyon 
Kilo Alıcı Fi at 

1192,400 Uy.Mad.İn. 761 855 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
744 Buğday 3 50 4 25 

3 75 
4 30 
2 50 

20 Arpa 3 75 
69 Bale la 4 30 

200 P. çekirdeii 2 50 
166049 Ki. Susam 10 

30 balye pamuk 45 
10 
45 

Para Piyasası 
10-3-1935 

Mark 

İsterlin 

Alış 

50 25 
590 

Fr. Franiı 8 28 
Dolar 81 10 
Belga 29 27 
İtalyan lireti 1() 42 

İsviçre Fran. 40 70 
Florin 85 05 
Kr. ekoslov 5 20 

Sabı 
50 75 

595 
8 30 

80 40 
29 45 
10 47 
40 95 
85 30 
5 22 

mahallesi 51 numarada Talat 
ve efradı ailesi Kocaçelebi, 
Alaybey mahallesi 1401 numa
rada Cafer Karacan, Ballı kuyu 
mahallesi Yukarı Sinekli sokak 
74 numarada Mehmet Özfidan 
Buca aşağı mahalle 325 
num~rada Ali Özmergen 
Gaziler mahalJesi 17 numarada 
F ehmih Ôzkoyuncu, Karşıyaka 
Alaybey sokak 5 numarada 
Ôlken, Çorakkapı mahallesi 
kepek sokak 3 numarada Meh
med Emin Saraçlar. Makarna 
sokak 96 numarada Süleyman 
Sarılar, Kahramanlarda ıebet
çiler, çıkmazında 16 numarada 
Fatma Tana-üden, pazar yeri 
278 numaralı evde Hasan ve 
efradı ailesi dündar, Kartıyaka 
Celilbey sokak 34 numarada 
Hasan basri kömürcü oj'lu 
ikinci Sultaniye 521 numarada 
Talat Kanı Saiılı, Ballı kuyu 
mahallesi 15 numarada Ali Kı
rımtat, Üçüncü sultaniye bizır 
sokak 10 numarada Ahmed 
Zinnat, fati mahallesi meı.in 
sokak 8 numarada Yusuf Üzi
kal o~lu, pamuk mensucatı 
Türk Anonim şirketi muhasibi 
Ziya ve efrat ailesi Dinler, 
~oy adını almışlardır. 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- 1020 lire bedeli muham· 

menli belediye kaliröferleriyle 
Çocuk yuvası için alınacak olan 

34 ton kok kömürli belediye 
baş katiplik kalemindeki tart-

namesi veçhile ve açık eksilt: 
me ile 13-3-935 Çarşamba gü
nü saat 16 da ihale edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak için 77 
lira muvakkat teminatla söyle-

nen gün ve saata kadar be
lediyedeki artırma ve eksiltme 

komisyonuna geliniz. 
27- -3-7-11 1-4 (292) 

racaatları. 3· 10 

uayenehane 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

re~ ,,,,.,~ .. 

• • BOZCAADA 
ŞARABI 

Siyah ve beyaz bu nefis 
şarabı ancak Kemeraltında 
ikinci mıhcılar bira ve buz 
deposunda bulacaksınız. 

TELEFON 2862 
3-4 

Bono 
Satanların Nazarı 

Dikkatine . \O 
Mübadil, bjıf nci, ikinci, 

üçüncü tertip bônolarla gayri 
mübadil bono 
tarım. 

Halil Kara Gülle 
tütün hanı içinde 

Telefon: 2529 
4-6 s. 10 

KASE 

NEDKALMiNA 

Etiketleri Büyük 
Müsabakası 

25 mar 1935 ten itibaren, bu müsabakanın keşideleri 
yalnız lstanbulda yapılacaiını sayın toplayıcılanmıza bildiri-

riz. Bununla beraber, Nestle etiketlerine karşılık olarak 
verilen kuponlar yine eskiıi gibi, İzmir Kardiçala hanındaki 
depomuzdan verilecektir. 

Gelecek keşidemiz 15 birinci teşrin 1935 
apılacaktır. 11-14 

1 

Pertev şurubu memleketimizin doktorlarının 
T akdiratına mazhar olmuştur 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkali)·esi 

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

Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu ( 4 ) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle
rine kadar gönderilir. 

Kemeraltında birine! Mıhcılar sokağı 
3 H. 11-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 

Telefon 3435 

DENİZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

12 Mart SALI günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 
hareket günleri hakkında 
İstasyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilat alınabilir. 

2- 2 (308) 
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~\ - Cn büyük k.03 bende .. 

Hemen dökülmC'~ine 
maai olunuz. 

u ? l· llllllll 
llllY· 

KANZUK Eczabanesi 
miiatalıtarabndan. 

KOMOJEN: Saçlar.m 
dökülmesine ve kepek
lennıesine mani olur. 

fra~ 
hıçağıdır. 

KOMOJEN: Saçlann 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

KOMoJEN : Latif 
rayihalı bir s~ losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahaneai her ecıa

haae ve ıtriyat mağa

zalarından arayınır.:. 
(993) 

GRIPIN 
En 'lddetll tıaş ağrslarrıı ciet'hal keser 

di Gripin ~Ü.tün ağrı, sızı ve sancıları . dindirir. Nezleye, gripe 
1i· bel, sınır, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte

vc ıt ıstırablara k ... ~ 1 bilhassa müessird r. 

~ ~ 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikaS1nın mütehn!rnıs kimyagerleri 

H 
tarafından irral edilmektedir. 

er Ecza netle bulunur. Flatl 7 J2 kuru,tur 

RIS .GEI,İDI 
ş· ~ 

imdiden ucu f' tla k" - ih . . ..ı!_:_ z ıya: om11r tiyacıaızı temın eaınız 

Bü,YhK FIRSJ_T 
"f opan Halis Zon~uldak 

Sobalar · · d kI k" .. d'" . . ıçın en ayanı ı ve en ucuz omur ur. 
Bırınci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Sill Ticarethanesinde bulacaksını~ . . . 
I n~ır için : Spesiyal Zonguldak kalitesı de ~elmıştır. 

l1lÜ hgillz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

~~e7den temin edebilirsiniz. 
vard at arda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

(~S 8) •tı' mahalll : Kestane pazarında No. 10 1 
Telefon 3937 il ı 

-mwl 
1 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

lzmir Esnaf Ve 
Bankasından: 

Ahali 

25 Mart 935 tarihind• İzmir ticaret oduı salonunda saat 011 

üçte yapılması kararlaşhrılan alelide umumt heyet içtinwna ait 
ruzname aşağıda yazılıdır. İşbu içtimada ve ekaeriyet hasıl olma
dıia takdirde talik edilecek tarihtıe yapılacak toplanbda bizzat 
lıazar bulunamıyacak hissedarların tevkil ettikleri zatlara ayn 
ayn veya hep birden verecekleri nkllet mektubunun .-kil ata· 
tada yazılmışbr. 

Hisseleri hamiline yazıla olu Wueclarlaruna içtimaa ittirak 
ıedebilmek için hisse senetlerini içtima pinden bir hafta •YNI 
bankamız kasalalanna t"di ~deceJderdir· Vekil olanlar içia a. 
lhlktlm böyledir. 
Hiueleri nama mulıarnr olanlar içia lıiue HDetleııini tevdi mec-

buriyeti yoktur.Fakat asaleten veya yeklJeten haiz olduklan ny
lerin miktannı bir hafta ~nd hankamızea ~1'it ettirmeleri 
lizımdll'. 

Hisseclarlanmızan fzmirde merke•IDİze; ()demif, Tire, Salihli, 
Alatehir, Twrgatluda şubelerimize miiracaatlanm ,.W.nnz. 

1934 senesi alelide umaml heyet 
içtimaı mllzakerat ruznamesi 

1 - Jdare medüıi· v• •iirakabe lı.,..a:I ıapodannm okunmuı 
2 - 1935 aeııeei blançosunun tetkik :ve hıwki ve Jdar• 

meclisinin ibrası 
J - İktisad vekiletinee bankamızda yap~ olu ~ 

neticelerinin bi.edarlua bildirilmesi 
4 - İdare Meclisi raporunda g&terilen temettilln 'Ye 

dağıtılması tarihinin kabulil 
S - Baaka işlerinden doğacak zaruretler halinde gayn 

menkul almak için idare meclisin• salahiyet Yerilmesi 
6 - Müddetleri biten idare meclilİ azhı yerine yeniden 

izi iu.tihabı 
7 - Meclisi İdare lzisile mürakipler lcretinin tayin ve teabiti. 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankaaı 
Hissedal'larının tevkil edec.elileA 
zatlara verecekleri vekaletnameı 

İzmir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim Şirketinin 25 J 
Mart 935 tarihinde şayet ek!eriyet hasıl olmazsa talik edilecek 
tarihte akdolunacak alelade hiaedarlar umumi heyet içtimaında 
benim mümeuumı _ bizim mümesailimiz olarak müzakerelere 
iştirake, namımıza rey vermeğe, lazım olan evrakı imzaya, bir 
hissedarın yapabileceği bütün bususat ve muamelatı namıma -
namımıza tam ve mutlak bir salihiyetle ifaya mezun olmak 
üzere oturan bay yı vekil tayin eyledim -
eyledik. 8-11 735 (337) 

:·····································································: • • 

SIHHAT BALIKY AGI -
Norveçyamn halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUttUr 
Y~gine Deposu 

Baş durak 

Bamai l'liizhe t 

Sıhhat Eczanesi 

• 

...................................................................... .; 

• 

tlahlfe tt 

,.. 

. 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamaya 

LAKTİl\T 
ile başlayınız 

Çocuk hastahklan mutehanısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti husuaiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık a ın sancı, ishal ve kusma}.; 
:varsa onlan giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri Blkıştınr. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gri pi önlemek • • 
ıçın 

Katagrlp 
TABLETLERi 

Bat Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınhğını 
Tenamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adeUlk kQtusu 7 ,s kuruştur 

PLATT 
Makina F abrikasunn 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufıdc: yedek parçalariyie beraber 
UMUM ACENTASINDA mcwcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çartııı Saffet sokağı No. 3 

J 

H 

1 

~ 

• 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada Ru1uşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile &Stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu ot ı· 
tercih ederler. e ı 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yap t .. . 
1 

• • k . . d w an ecrubelı 
zmırın ço ıyı tanı ıgı sabık Askeri ote\i .. t . . 

Lütfü beydir. mus ecınu 

Dikkat·• Bütü~ Egelilere 
• Beyoglunun 

Osmani otelini tavsiye 
ede· 
~-



F
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ratelli Sperco 
\T apur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 11 martta 

gelip 14 martt:ı Anvers. Rot
terdam, Amsterdam ve Ham

burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES vapuau 12 martta 

gelip yükünü boşalttıktan son

ra Burgas, Varna ve Köstencc 
için yük alacaktı 

CERES 25 marttan 28 N arta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ROLAND motörü 20 martta 

N. \'. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur Halen li
manımızda oliıp 9 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

AQILA vapuru 19 martta 
bekleniyor. 21 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Rottcrdam, Hamburg, Kopen· Hamburg 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- TROYBURG vapuru 23 
burg, Oslo ve lskandinavya martta bekleniyor. HAMBURG 
limanları için yük alacaklir. ve ANVERSTEN yük çıkarıp 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda ANVERS, ROTTERDAM ve 
Rotterdam, Hamburg, Copen- HAMBURG limanlarına yük 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote-

alacaktır. 
burg Oslo ve İskandinavya li- SKE MIDDELH 
manian için yük alacaktır. DEN NOR A VS 

NATIONAL STEAM NAVIGA LINJE D/S A/S SPANSKE-
TION Co. OF GRECCE LINJEN - OSLO 
Jzmir - N evyork arasında BANDEROS vapuru 23 mart-

nyda bir muntazam sefer ta bekleniyor. Dieppe ve Nor-
T AMESIS vapuru 19 Martta veç limanlarına yük alacaktır. 

lzmirden (doğru) Nevyork için NEPTUN SEN NAVIGATION 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 

COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 10 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

MARONIAN vapuru 21 şu

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

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

THURSO vapuru mart orta
Q sıncla Londra Hull ve An
S versten ge!ip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasmda Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

~ NOT: Vürut tarih!eri ve i vapurJann isimleri iizerine mes'u 
~ liyet kabul edilmez. 

s:::: 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM · 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğ·leyin hareket ede

cektir. 

ılk hareketler: 

27 /3/935 S. S. BLED 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selanık, ve Dedeaiaç 

limanları için yük alacaktır._ 

Kordonda Cemal Cendeli · 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

z A iLE BOL 
s :ı: :K: 

YALNIZ iÇi GAZLI 

La baları Temin Eder 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 14 
martta gelip 15 martta Malta, 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXECUTIVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların ~ 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez . 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon Malzemesi Deposu 

• Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

DUROSTOR Tapuru 14 mart 
ta beklenmekte olup ayni günde 
'Köstence, Sulina ve Galaç li
manlarına hareket edecekt;r. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

])ok tor 

A. Hila Un en 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGU , VE CERRAHI 
KAD! HASTALll<LARI 

MUTEHASSISI 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

ok or 

a~ 
1 

1 
İkametkahını Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi \kinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 30ş3 
Muayenehane Telefonu: 345 

~--..!_-==~--(-25~)~H~.3~ 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Göz Hekimi 

M. atOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

18-26 (229) 

k_ 

PEŞTEl\iALCILAR 77 - 79 Tel. 3332 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
Şubesinden: 

1 
25-2-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacaiı 1-2-935 

de Anadolu 6-2-935 de Yeni Asır 11-2-935 de Milli Birlik ve 

1

16-2-935 de Işık gazetelerinde ilan edilen Yunanlı ~mvalinin 
ihaleleri 27-3-935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış gayri 
mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti 
muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 

1 kat'iyeleri istizonD tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet 
vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. 
İsteyenlerin yüzde yedi buçuk tcminatlarile birlikte ihale günü 
saat 14/30 da Ziraat bankasına müracaatları. 656 (353) 

t • . 
· Kolonya, Pudra, Esans, Sabun ve yağsız kremi fevkaladedir 

M. Depo S. Ferit Şi a eczanes~dir 

m•· 

TÜR~IYf; l 
UMUM 

~U•TASI 

Çok Hassas 
••• 

Dünyan\t\ en eyi 
J\adyohwmdan 
S\r\dlr 

E D İ SON Müessesest 
AFiF ŞEŞBEŞ 

TE.L E FOl'f 

2517' İZMİR, Sam-an \sQeltsi "~ 26 

• •• 
Eczacı Ke 

Hilal 
al Aktaş 

Eczanesi 
KOLONYA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylal<ı 
Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vlicutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AM1L 
ve MuTEHASSISI 

Fahr z· ) 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İ:ımir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
8- 20 355 S.7 

l 


