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KARD~EŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 

~ Arayınız. 

l.Arnılrnrıyl-tm Ve Uwı11w1 ıyet ltserinin llelı·çisı, Sabahları Çıkm· Siyasi Gazeledfr Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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~i~--Ü~--t~-0:-~:-rşi--D-ü-.n-Tayyar yle Ati aya gelen G. Kondilisi 
:~~~~:n7d:-.ıuı (isyan) 300 bin . şi coşk n sevinçle karşıladı 
J,11, J 1

• Yasaya k~rşı ayak- K 
~:'b.~:k~ ... f:r':k~e;b.~~=:~ ondilis Bay Çal arise körü k ·· Üne itaat edecegv im diyor. Çok 
de )Y•rak kaçhlar. Kaçarken h 
llnu \J US sandıklarını soymayı eyec 1 t ki e a 1 de 5 A e d b 1 
~:~~"..c1ıl:r·~~i!~ı!'bitl~d~k~~ an ı nu u ar s ıı.en ı. a on ası sınırımız a u unuyor 
•yf 1 

.~?t~~'.~·· yakışan bir VenizeJos gıyaben muhakeme edilecek - Asi elebaşılarından 300 kişi eli vaııı harplara 
gör:ı~a~Jarın düzenli, oturaklı veriliyor - Bulgarlar altnnş nıilyQn drahmiyi mevdana çıkarnııya çalışıyorlar .• 
ta .h?Ufunden canları 2nkılarak ~ J 

rı ın d . I'kl . ' ka k enn ı erme Jı?Ömülen ~ ,... 
ri ~1'1 

.. !ıklar içinde, kan selle- ·p ~t~n1t 
g:~:tf.ovdfyi ıürüklediği yılları, l~ 
le . J ıyen er bu vanştan lçle
Ya~r er elbette... Bize gelince, 
kadın komşumuz, yürekten ar
b" aşımız Elen ulusunun haksız Q: ka~dınşla yaralnnm.wsından 
Jal a ar ıtcıv duymuşsak siya
.. olgunluguna i'Üzel bir 
;j"11e1~ ola~ bu başarımdan da 0 
eıı u sevınç duyduk. 
Yunanistan, korkunç bir uçu

ruma sürüklemekten, balkanla
rın barış durumu ise veni de
nemelerle karşılaşmaktan, kur
tuldu. V enizelos çıli!ınca ayak
laııman~n b şına geçmekle or
taya bır çok siyasi sorum} r 
atılmır bulunu}•ordu Y k 
dvdb • ın 
B~Tk a arışın temeli sayıl n 

v . n andlaşmasının bir di· 

lregı yıkılacaktır diye u"z··ı 
er d ' u en

di v r ı. V nizelosun B ikan 
? r ~b!ll&sın karşı yön aldı2'ı

JirlZ ı ırşey değildi. 

• 
V enizelo ' Giriddc D v 

M~~edonyasındaki is; na 
0~~ 

re1ım kavgası süs- ·· v 

çalışh. Bu söz l unu Yermeie 
nıak · · ' muyu aldat-
ÇaJd .ıçın uyduruldu. Bay 
sezd .~nsle • ~rkadaşları oyunu 
ınaskı er: A ılerin yüzlerindeki 

cyı kaldırdılar. 
zo~lusun başlığını hiçe sayan 

B -~ kafasını alana koydular. 
ugun tör" .. 11 • ı uyu e erınde tutan 

du _uş ad~ınlan içinde krallıaa 
onıneyı dü .. • 

nizelistlcr· ıunc~ yo~tur. ~ e-
olarak d ın b~~yışlerı tersıne 
K . . ene ılır ki Çaldaris -

ondılıs • M t k . . 
açtıkla e a sas partılerı 
nıokr ~ı. s.ava~la Yunan de
en büa~~knıkkorumuşlar, rejimin 
yi t yu . orkusu olan an rşi-

dep~lemışlerdir. Girdli ser
ger enın po tr . . . 
F ran r esını çızen bir 
· sız g zetcsi diyor ki: "O 
ıayanla ııiyasal dirime doğ
~u.~tur. Yine isyanla gözlc
rılnı kapayacakhr.,, Ve böyle 
0d·~u~tur. V cnizclos'un siyasal 
ırını1 b"t • . 

ona ayır~ ~~ştır. ~ fen krihinin 
bir iıyanl~i"k :ııahıf eler bayaiı 
zelos h' b' apnnrnıştır. Veni-

' ıç ır zanıa ·· .. 
çek anlamı a d ? so.zun ger-
ınıştır uı y cvrımcı olrna-
J • usun c k" ı·~ . arı altında . ~ r ın liını ayak-
nc de . çı_gneyen bir adam 

. .Atinayu <iow:m General K omlilis 
A.~afjulakı Bıılyarisfana 7-uıçatı asi ye l l' t 

fstnnbuJ 13 (H ·) G nera ~amcnos u1· ' usuı11 - ar- 1 ha . . 6 . h b· T k d k • . zınesıne a.t O mılyon dra -1 ra ya an açan aıı kuv · · b 1 
vetlerc rnensup y b: mıyı u ma.k için tahkikatta bu-

unan za ıt lunuyor A ·ı . . d . 1 b' 
ve askerleri on b · sı erın ıa esı ta e ı 
· · d h d d eş vagon hakkında Bulgar hükumetince 
ıçın e u u umuza ielmişler, hiç bir karar ittihaz edilmiş 
to~rak1arı?1ı~a !ıimmak için d~ğildir. 
m~saad~ ıstıyorlar. Kaçak isi- Venizelos gıyaben 
lerı getıren on beş vagon ağ- Muhakeme edllecektlr 
zına kadar tıklım tıklım dol- Atina 13 ( A A ) R t b 1 • • , • - oy er 

t&raçaiar-ı doldurm ~ ve sokak-
ltırda üç yüz b · kişi birik-
mi ~:. Tayy re e):danınd n 
bay Çcldo.risin ev.ine !rodor 
büt'in güzergcbta halk bay 
Kondili!Ji lkışlamı tır ve çiçek
ler atmıştır. 

H~ld< dkEts h fr ı.:I 
anlhrıyor 

B. Çaldarisin oturduğu kr -
liçe Sofi caddesinde lmnunu 
esasi ve Righilis mcydt!nların
da ve bitişik caddelerde hallk 
dalgalı bir deniz halini andı
rıyor \'C v:ıtanperverane şarkı

lar ve coşkun minnettarlık ifa
delerile B. Çaldarisi ve arka-

JJay Kcmdilis, Çaldcu·i.o; 
lceıilmiyen yaşalarla kesiyordu. 
B. Kondilis cevap verdi. Ve 
bundan sonra devlet bakanı 
B. Metaksas bahriye bakanı 
B. Dosmanis ve hava bakanı 
B. Sinas nutuk söylediler. B. 
Çaldarisin nutku: 

Bay çaldarlaln beyanatı 
Halkın huzur ve refahıyle 

oyniyan felakat adamları iki 
sene evvel şimdiki hükumete 
dört sene ıüren israf ve suiis
timaller neticesinde temamen 
harap olmuf bir memleket dev
rettiler. İki ıenc süren çetin 
gayretler bize nekahat devre
sine ıirmek imkanını verdi. 
Remz ve bayraj'ımız daima ka
nun ve abJaki nizam oldu. Bü
tün hayabnı vatana fena mua-

ııe ·co·kadaşlm ı /Jiraracfo 

mele etmek için kullanan habis 
ruhun remzi ise kanunsuz
lık ve cinayet olmuştur. Devle
tin parasını yani halkın para
sını alıp götüren sefil kaçak
lar yabancı topraklarda iltica
gah aramaktadırlar. Biz Yuna
nistanı dahilde düşmanlardan 
kurtararak hepimizin iftihar 
edebileceğimiz kuvvetli ve müt
tehit bir devlet olabilmesi Jçın 
yeni esular dahilinde Yuna
nistanı tensikc, daima halkın 
T;i"desine istinat ederek azim 
ve iırarla çalışacağız. Yunan 
ulusu kanunun daima hakim 
olacai'ından ve bu ıuretle şim
diki neslin artık hiçbir za
man bu son on günün manza-

- ~onu beşmcı sahıedc--muş u.unuyor. Fıranler ara- ajansından : 

sındda her rütbeden zabitler V enizclos gıyaben muhake-
de hürrivrını~ı olabilir, ne 
bü "'k k:ctçı ... Venizclos en Birbirinden hallı 
ne yu otülüğü kendi partisi-

y Pmıştır. Bir partiyi yere 
~~.:"1ck için bundan daha çıl
di ~: şey düşünülemezdi. Şim-

B olacak diye sorulabilir? 
u sorguy .1 k 

"udur· Çat a. vcrı ece cev&:p 
sun v. dans kabinesi , ulu-
1 e yurdun b v d -
an y ralar k agrın a açı-
uluş otorit :2J?•nıncıya kadar 
koruy cak bi1; 1 ~arsılmaktan 
mak isti} . uçtc bulun· 

ec tır p n 
nnarşis'nc ö'üm " . v ar ı er 
d rece t' J uı ~rugunu 

ır. 

var ır. d'I 
Ç i il 

me e ı ecektir. Mallan satıla-
a anan m yonlar cak A . d k' 

1 b l ve tına a ı evi belediye 
st n u 13 (Hususi) - Sof- reisinin ı"k"m ... t" .l h . 1 

d b'ld' ·ı· ... ... ıne La sıs o u· 
ya an ı ırı ıyor: Bulgar hüku- nacaktır ö,.c· ·d h b d' · · ""' ı ı are, ar ı-
metı Yunan hükumeti tarafm-J vanı icin:.. b't" · · k d 
d . Y • ı ırıncıye a ar me-

an vukubulan iltiması hüsnü rıyc~tf! kalacaktır. 
kabul c~erck •vDrama-Serez ve /' 300 A 1 muhakeme 
Kavala ılc dıger şehirlerdeki Edllec k 
~al sandıklarının mevdual).(1~ .H.arb divanı takriben 300 
bırlikte hıçıran asiler üzerib'de asıyı muhakeme edecektir. 
araştırmalar yapmısb.~si ku- y . . . Y nl intihabat 
maud;ı. enı ıntıhabat y kında y, _ 
.,.. -3 pılac--kbr. 

o in .pon ıu ı 

Gcne,·al ılf elaksa::; 
daılarını selamlıyordu. Atinada 
böyle bir manzara hiç bir za
man görülmemiştir. Bütün so -
yal sınıflar, bütün esnaf cem · -
yelleri bayraklanyle hazır b· . 
Junuyorlardı. Muhacirler, ki -
lüler, çiçeklerle dolu arabaı -
rile 2'elmişlerdi. B. Kondili• ı 

ı 
otomobili çılgın bir halde b :ı

lun n h Jkın ar otlan müşkL-
41 • i r · rdu 

~ . , . ... .. . - . .. -• 



~Sahife 2 

iz bayramı köylü
sında geç· rece 

Köyıerdeki faaliyeti, ağaç dikimi 
İhtiyaçlarını yakından tetkik edecek 

Vali genr:ral Kazım Dirik 
bayram günlerinde yapacai't 
tetkikleri etrafında bir muhar
rırımıze aşağıdaki beyanatta 
bulun uştur: 

- Hayram günlerini kaza
larda ve köylerde geçireceğim. 
Kıştan kurtulan köylünün ziraat 
işlerini, ihtiyaçlarını, örnek 
köyleri ve köycülük kalkınma 
işlerini yakından ve kaymakam
lr ·la hirlikte göreceğim ve ge
rc: 2'1nı yapacağım. Su baskm
lanndan sıkıntıya uğrıyan köy
leri bir kez daha göreceğim. 

öy kalkınmasını anıklıyan yeni 
yıl bütçelerinin icapları üzerin
de köylü ile haşhaşa konuşa

rak ulusal ve soysal ilerleyiş 
ııçramalarını ve çoktanberi 
görmediiim köylümüzün can 
kaynaklarını daha yakından 
gö~erek güvenimı artbracağım. 

Bu sırada Şaşalın yeni biten 
havuzu ve kaskatlannı ve 
Kuşadasından gönderilip ta 
diktirilmit olan lhlamur 
ağaçlannı i[Öreceiim. Vakit 
bulursam Bozda2' köyüne çı

karak Ôdemiı kaymakamlığı
nın 1800 metre yükaekliiinde 
olan çavdar yaylasına bugün 
-.çılmakta olan yolu göreceiim. 
Şimdi oralarda kar vardır. Yol 
oraya çıkınce baharda otomo
billerle varacağız. Ve gelecek 
yıl oraları Ankaranın Elmadaiı 
Bur.sanın Uludağı gibi kayak 
sporlarını, türistleri çekecek 
büyük bir sağlık ve spor kay
nağı olacaktır. 

Bu yıl vilayetin fidencılık ve 
•iaçlık planı çok ~eniıtir. 

Jandarmalar 
Gayn mevkuf olarak 

mahkemede 
Torbalının Üç pınar kara

kolu civarında şoför Kamili 
öldürmekle suçlu jandarma Re-
cep ve Ahmet ağırceza mah
kemesine gayrı mevkuf olarak 
verilmişlerdir. Tahkikata iÖre 
hadise şöyle olmuıtur: 

Torbah jandarma kumandan
lığı şoför Kamil ile di2'er ar
kadaşı Kamilin 75 numaralı 
kamyonla İzmire doğru firar 
ettiğini tamim etmiş ve bun
ların T epeköyünde bir kasa 
.soygunculuğu ile alakadar bu
lunduklarını bildirmişti. 

Hadisede maznun bulunan 
jandarma neferleri kamyonu 
Üç pınar karakolu yanından 
ieçerken durdurmuşlar, yolcu
lan alıp karakola götürmeğe 
başlamJşlardı. iki suçlu kara
kola ı=-iderken bir kayayı ken
dilerine siper ittihaz ederek 
İindarmalara ateş açmışlardı. 
müsademe neticesinde şoför 
Kamil yaralanarak ölmüJ, di
ğer Kamil de kaçmıştı. 
Yakında muhakemeye baş

lanacaktır. 

Vilayetin muhtelif yerlerinde 
bir milyon adet fidan dikil-
miştir. 

Bu rakamı yüksek görme
mek ve şişkin telakkı etmemek 
için şunları da söylüyo. um: 

Yalnız Ödemiş kazası 300 
hin, Tire kazası iki yüz bine 
yakin, Menemen 150 binden 
aşkındır. Bergama ve öteki 
kazalar henüz son rakamlarını 
vilayete bildirmemiılcrdir. Yal
nız kıt ve yağmura bakmıya
rak ilerliyen bu işler bana inanç 
vermiştir. Şimdi ı=-özümle bun
ları göreceğim. 

Vilayatimiz dürlü ekim çev
reğidır. Yalnız bağcılık ve 
zeytinciliiin yetmediğini anla-
mış olan rençber şimdi 

kuru meyveciliğe sarılmış-
tır. Bunl rın kurusu bile 
çok para getiriyor. Balbk 
denizi çevresindeki devletler 
en çok kuru meyve istemek
tedirler. Onun için badem, ce
vi:r:, vişne, irmik, şeftali, Hint 
elması ve buna benzer meyve 
aiaçlannı köylüler büyük is
tekle dikmekte ve yetiştirmek
tedir. Altı yüz köyde şehitlik 
koruları yapılmaktadır. Bunla
rın çoğ-u dikilmiştir. Genel sa
Yaşta ve istiklal savaşında şe
hit düşen kahramanların Ba
turlann anılması için yapılan 
bu koruları köylü çok benim
semiştir. Bu ağaçlara birer eti
ket takılacak ve iki savaşta 

kaybolan baturlann adları ya
zılacak ve çocuklar habalannın, 
dedelerinin adlarını öylece ana
cak ve sayacaklardır. 

Maarif bakanı 
Muallimlere soyadı 
Almalarını bildirdi 

Maarif müdürlüiünden bütün 

okulalar baş okutanlanna gön

derilen bir bildirimde soyadı 
yasasına göre bütün okutan-

ların soyadlarını tescil ettire
rek maarif müdürlüğüne bil-
dirmeleri emredildiği halde 

hali bir çok okutanların soyad

larını bildirmedikleri ve Mart 

sonuna kadar okutanların soy

adlarını behemehal tescil et

tirerek maarifteki siciline kay
dedilmek üzere derhal bildir
meleri istenmiştir. 

Yeni tarife 
Tasdike gönderildi 
Liman tarife komisyonu me

saisini bitirmiştir. Yeni tarife
de eskisine nazaran esaslı bir 

değişiklik yoktur. Yeni tarife 
tasdik edilmek üıere liman 

reisliiindcn Ökonmi bakanlı
ğına gönderilecektir. 

"Teni Ası.-

ŞEHiR 

Viliyet genel kurultayında 
- ·-

G ·· rültülü bir celse yapıldı. Ata tür-
kün cevabı hararetli alkışlarla 
Okundu. Encümenler seçildi .•• 

Vilayet genel kurultayı dün 
saat 14 te Vali Kazım Diriğin 
başkanlığında toplanmıştır. 

Katip Mehmet Aldemir 
(Çeşme) tarafından okunan 
eski zabıt aynen ka-
bul edildikten soma meclis 
başkanı mazbata encümeninin 
meclis azalarının hükuki ve 
kanuni vaziyetleri hakkmd:ı!d 
raporunun okunacağını bildir-
di. Raoor okundu. Bunda bü
tün üy~lerin kanuni vaziyetle 
ri muvafık ~örülmekte ve 
yalnız Ödemiş üyelerinden 
Bay Hasan Serter hakkı~d~ 
bir kaydı ihtiva etmekte ıdı. 
Ödemişte seçim esnasında bazı 
reyler yalnız ( Hasan ) olarak 
çıktıiı halde bu reylerde bay 
Hasan Serterc izafe edilmiş 
ve böylece kabul olunmuştu. 
Hatta bu yüzden vilayete şika-
yet vukubulmuş ve vilayetçe 
mesele kaymakamlıktan sorul
muştu. Kaymakamlıktan ver.i
len cevapta şikayetin yersız 
olduğu ve bu reylerin bay 
Hasan Sertere aid bulunduğu 
kaza idare heyetince kabul 
edildiği bildirilmişti. 

Mazbata encümeni üyelerin 
vaziyetini ve mazbatalarını tet
kik ederken bu mesele hak-
kında vilay~t makamında ve 
diğer dairelerde malumat olup 
olmadığını araştırmış, şikayetin 
son defa kaymakamlıkça veri-
len cevapla birlikte hukuk iş
leri müdürlüğünde bulunduğunu 
tespit etmiş ve hukuk işleri 

·· d"" 1 .. w.. •• de mesele hnkmu ur ugunun 
kında mütaleasını almıştı. Bu 
mütaleada yalnız (Hasan) ya.zıh 
reylerin bay Hasan Sc:rtere. "':it 
telakki ve kabul edılmesının 
kanuna uygun olmadığı bil~~
rilmekte idi. Mazbata encu-
meninin diğer azaları ekse
riyetle hukuk işleri müdür
lüğünün mütaleasını kabul 
etmiycrek bu üyenin de ka-
nuni vaziyetinin muvafık ol
dugunu göstermekte, yalnız en
cümen azasından bay Mustafa 
Münür itiraz kaydi ile bunun 
meclisçe tetkikini istemekte 
idi. Bay Mustafa MünUr söz 
alarak dedi ki: 

- Bir ,ahsa taalluk etmesi 
itibarile belki arzu edilmiycn 
birşcydir. Ben şahsan Ha
san Serted tanırım. Şikayet 
edeni tanımam. Gazetelerde 
bu meseleye dair bazı şeyler 
ra~ılmıştı. Neşriyat sahasına 
ıntıkal eden bu meselenin mec-
liste tetkik edilmeden geçmesi 
ne kanuni ve nede vicdani 
olurdu, Viliyet:ıe veya onun da-
relerinde böyle bir evrak olup 
olmadıiı tetkik edildi ve bulun
du. Rey vcrildiii sırada orada 

başka Hasanlar da vardı. olm
dığı varit deyildir. 

Hukuk işleri müdürlüğünün 
mütalaası da Hasan adına yazılı 
reylerin Hasan Sertere ait 
telekki edilmesini muvafık 
görmemektedir. Kaymakamlık 
sarih bir ifade ve ifhamda bu-
l~n:rıad?n doğrudan doğruya 
şıkayetı yolsuz ve esassız gör-
mektedir. Bence bu işte ka
rar vermek mevkiinde bulunan 
m~ka~ kaymakamlık d~gildir. 
Çunku mazbatayı onun riyase-
tinde bulunan kaza meclisi 
idaresi vermiştir. Binaenaleyh 
karan ı=-encl meclis verecektir. 
Kaymakamlık işin esasından 

kaçınacak şekilde cevab ver
miştir. Kaç Ha~an reyi çıkmış
tır. Kaçı hangı Hasana aid sa-
yılmışbr. Bir de Hasan Nuri 
vardır. Binaenaleyh meclis me
seleyi tetkik ettikten sonra 
karar vermelidir. 

Mazbata encümeni azasından 
bay Yusuf Ziya (Bayındır) şu 
izahatı verdi : 

- Biz meseleyi tetkik ettik 
ve kafi kanaat edinerek ekse
ri.Yetle Hasan Serter vaziyeti
nın evsafı kannuniyeyi haiz 
olduğunu kabul ettik. Son söz 
meclisindir, dedi. 

Vali general Kazım dirik de 
izahat vererek bu meselenin 
vilayete intikal ettiği zaman 
kendisinin meseleyi ciddi bir 
hassasiyetle takip ettiğini, şi
kayet yazılarından bir çok 
Hasanlar bulunduğu anlaşıldı
ğını, telgrafla iki defa malu-
mat istediğini kaymakamlığın 
verdiği cevaplarda Hasan rey
lerinin Hasan Sert ere aid 
oldupnun lcabul edildiği bil
dirdildiğini söyledi ve dedi ki: 

- Bu mecliste üye bulunan 
arkadaşınız H'asan Sertcrdir. 
Soyadları yeni alındığı için Ha
san çıkan reyler bu arkadaş 
üzerine verildi. Çünki soyad
larını henüz bütün seçmenler 
bilmiyorlardı. Vilayet te bunu 
ayrıca meclise göndermcğc 
lüzum görmedi. 

Bay Mustafa Münir tekrar 
söı alarak bu şeklin usulsuz 
olduiunu söyledi ve: 

- Kanunu hakim kılın, dedi. 
Bundan .. sonra avukat bay 

Ekrem ( Odemiş ) acele söz is
tiyerek: 

- Bay Mustafa Münirin al
mış olduğu rey kağıtları tet
kik edilirse orada bile bu te
kilde reylere tesadüf edilebilir 
dedi. ' 

Bay Mustafa Münir tekrar 
söz alarak: 

- Bay Ekı em kardeşim şüp
hesiz bana vekalet vermedi. 

- Belki sözlerimde surç li
san vaki olmuştur. Yanlış an
laşılmasın asil olan hukuk işleri 
müdürlüğünün resmi evrak üze
rindeki mütaleasıdır. 

Avukat bay Fehmi Koral 
(Bergama) söz alarak hukuki 
vaziyetten meseleyi tetkik ede
rek Hasan Serterin vaziyetinin 
kanuni bulunduğunu söyledi. 

Müzakerenin kifayeti reye 
kondu. Bu sırada bay Mustafa 
Münür usul hakkında söz istedi 
ve mazbatanın mutlak surette 
reye konmıyarak iki şekilde 
ve ayrı ayrı reye konmasını 
teklif etti. Meclis başkanı; 

- Bay Mustafa Münir arka
daşımız sabırsızlık göstermese
lerdi aynı şeyi yapacaiunı gö
receklerdi, dedi. 

Bu sırada bay Yusuf Ziya 
(Bayındır) tekrar söz istiyerek: 

- Avukatlar kanun ellerinde 
tutanlardır. Diye tariz ederek 
meselenin bay Hasan Serterin 
meclis azası olsun mu olmasın 
mı şekline reye konması lazım 
geldiğini söyledi. Meclis baş
kanı tekrar söze başlıyarak: 

- Vali sıfatile hesap ver
mek mevkiinde deiilim. Tah-
riren sorulursa vilayet maka
mının cevap vcrebileceiini, vi
layetin evvelce bu meseleyi 
meclise arza lüzum görmediği
ni, mazbata encümeninin rapo-
runun muallel olmadıiını söy
liyerck bay Hasan Serter mec-
lis üyesi olmamalıdır, diye mes
eleyi reye koydu. Eller kalktı. 
~aşkan s .. ydı. 23 rey ekseriyc
tıle Hasan Serterin kalması 
onaylandı. Aksi reye koyuldu. 
tek el kalkmadı. Meclis baş
kanı burada geçen milznkere
lerde disiplin hakim bulundu
ğunu ve bu müzakerelerden 
toplanhda bulanmakta olan 
Bay Hasan Scrtcr'in eza duy
maması lazımgeldiğini söyliyc
rek: 

- Prensiplere dokunan şey
leri görüşmeden geçemeyiz. 
Onaylanan ve onaylamıyan ar-
kadaıların kıymetleri aynı 
derecededir, dedi . Bun-
dan sonra AtatUrke Vilayet 
Umumi meclisinin tazimat duy
gularını bildiren telgrafa gelen 
cevap okundu. Telgraf şöyle 
idi. 

K . Dirik İzmir Valisi, 
Vilayet Genel Kurultayının 

bildirilen duygularına teşekkür 
eder, 1.1uvaffakıyctler dilerim. 

Cumhur Reisi 
K. Atatürk 

Telgraf okunduktan sonra 
sürekli şekilde alkıılandı. Vali 
ıcner•l Kazım Dirik bundan 
sonra izahat verdi. V ckalet
l~rden relen son emirler sebe
bıle bütçedeki açıitn hayh 
azaldıiını söyledi. Bütçe izah
namesile nıutalaanın bir arada 
bastırılmakta olduğunu bunla-
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Kendi yazdıkları mazbatada 
şöyle olsaydı, böyle olsaydı 
diyorlar. Mazbatayı imzalamış
lardır. İsterlerse rUcu etsinler. 
(Hasan) reylerini Hasan Serter 
veya Haısan Nuriy vermiye 
kimsenin hakkı yoktur. Kanu
nu hakim kılmak lazımdır. -

rın_, şimdi mecliste okunamıya
cagını ve encümenlerin seçi
mine geçilmesini isiedi ELHAMR . Milli Kütüphane Sinemasında 

'f 
AŞK 

v T ü R K Ç~ Ş A R K 1 L 1 
KAHRAMANLIK HiSLERINl EN 

Bay Murat Çinar da bay 
Ekremin sözüne cevap vererek: 

- Reylerin tasnifi sırasında 
bir avukat arkadaşım)zın adı

nın b2şma yanlışlıkla (Doktor) 
kelimesi yazıfd·~ ı içm o reyi 
Avukat arkadaş lehine ka
bul edilememişti. 

Avukat bey Ekremin sözüne 

iştiraK cdcmiyeccğim. Tahki-
1<at noksan kalmıştır. Kayma
kamlık toptan cevep vermiı
tir. Tahkikatı derinleıtirmek 

Neticede muhtelif cnc.ümcn-
lere aşaiıdaki zevat seçildiler: 

Bütçe encümenine: Bay Nu-
ri Fettah, bay Ahmet Şükrü, 
hay , Mustafa Münür (Izmir), 
bay tfasan (Ber~ama) .. bay 
Vasfi ~Bayınclır) bay H' · ı asan, 
Muhan~ (Ödemiş), bay en
met Fali (.Seferib.i~ar • bay 

Sami (~ireJ oıııcninc:B~ Meh-
Maarıf en ~ ~., 

met Ali av ~ ·~ '/I van 
Fatma {Ber ~~ '<>;~ !.1 '·~;.! 
Ziya (Ba . ,.I' '& &~ 
(Ôdemis), a~1'!i;' & d ~ 
Çınar (~r);~ !l- !}: ·-~ 
(T~). , ~~, 

Saw ,~O' 

l(ÖŞE~1DE T 

Başka yerlerde 
• 

Nikah kerametı 
Efganhlar evlenirken devi~ 

olan bütün borçlarını ödeınei' 
mecbur tutulurlarmış borçla,.; 
ödediklerine dair vesika ır~ 
t~rmiyenlere evlenmek yas• 
mış.. Ben olsam o evlenmelde0 
vazgeçerim. Gerçi devlete ~ 
yapmak kötü bir şey amın•_Jll 
kat birikip birikip te bir tüP' 
ödenemiyecek bir hale ıeli°!! 
böyle birdenbire vermek r 
babayiğitin kıvıracağı iş d 
ğildir. 

Hele evlenmek gibi baş~ 
gıcmdan sonuna kadar ına• _ _. 
müteahhidi olurken... Fran~ 
lar bu usulü beğenmişler, ~ 
zetecinin birisi bizde deflP 
alacaklarını toplamak için b6~ 
le yapalım diye tavsiyede b 
lunuyormuş. 

Devletin başka icrai kuvf 
kalmadı mı ki böyle çürük 
silelere baş vurmak istesin. 

Herifin arkasında yuın~~ 
küfesi yok ya, nikah daireııll 
k~pısından .d?ııüverir ge~~ 
Nıkah da sızın olsun, gelın 
sizin olsun, diye nikahtan "" 
geçenler, merasimi yarıda ~ 
rakanlar şöyle dursun, bu ~ 
evlenmeye kuvetli bir engel tef 
kil eder. 

Zaten evlenmek için seo' 
1crce durmayıp ujraşarak df 
şmdan tırnağından aç k~ 
birkaç kuruş biriktirenler P 
tabiidir ki: 

- Adam onun hayrı ycriod' 
dursun, paramda .. 

Diye atar cebine parayı de~ 
Jete de borcunu daha fer 
verir, çıkar işin içinden. _: .. ift 

Devletler, ferdlcr ld~, 
zafından istifade etmemelicı: 
Kişi devlete karşı borcunu 11' 
kaddes bir mefhum olarak t 
mr ve öder. 

Bana öyle geliyor ki Af~ J 
nistanda herhalde evlenı1'' 
azdır ve gayri meşru, kanl.I dl 
suz izdivaçlar çoktur. Or~lıl 
evlenenler ya• miras yed• 
olacak ve yahut ta zengin!~4 
Mamafih bu işin bir iyıbr 
varsa; evlilik hayatına atı~ 
kimselerin işine, gücüne sa il' 
olmasını, gelirini, giderini b_ıı 
mcsini tevlit eder ve ancY 
böyleleri evlenip, kurac~ 
aile yuvasını selamet ve m•• 
geçirirler. 

Her ne ise .. Ne Şamın t' 
keri, ne Arabm yüzü va~ 
onlar bildiğl gibi yapsınl,
hamdolsun biz devlete borcl' 
muzu da biliriz, ödemesini d; 

Nikah!arımız bol bol, fer. 
ferah yapılıp gidiyor. Li 
Allah şu Fransız gazetecisio'ı 
akıllar versin. 

·;;~~·~~·····M·~i<l~''i<"i~;~···5~ 
doktor bay ızzeddin, dokt. 
bay Osman Yunus, bay Fe 
doktor bay Kamran Ke 
(lzmir). bay Asım (Kemalp , 
bay Mustafa Onaran (Me 
men). 

Nafıa encümenine: Bay ~ 
rem, bay Rauf (Ödemiş), 
Emin (Karaburun), bay Neci 
(Dikili), bay Arslan (Tire), .,J 
Muzaffer Abalı (Menemen), ti' 
Sırn (Foça). bay Ömer LO 
(Torbah). t# 

Ziraat, Baytar ve idar~ ,t 
cümenine : Bay Refik Hıkıll ~ 
(Tire), Bay Kemal (MencıneO 

1 Bay Hüseyn Avni (Urla), 8'
1 

Mehmet Aldemir (Çeşme), B~ 
Azmi (Kuşadası), Bay .tsoı 
(Kemalpaşa) seçilmişlerdır.d Jıİ 

1• .. OnıUz e 
Umumi mec ıs on •t 

hafta çarşamba gil?.ll e :ı .. 
-.lörtte toplanmak uzer 

scye nihayet vermiştir. 

i>aka :\ ~ 
Başbakan •~"\ 

Kurultaya ıu c 
.. ViliyetG 

uyP.Jarıııa 



~s~f Akçuranın ölümü 
Uyuk teessür uyandırdı 

i ~ay Mah d E ı· k l" 1 •• •• •• d ıeıı y mu sat n ı ap Kursusun e 
~~ Usuf Akçuranın şahsiyeti hak

kında Bir konferans verdi 
~~ ~ı'ı~kara 12 (A.A) - Türk 

· 1 tetk'k fr 'f 1 cemiyetinden: 
rf> ~ ·k tarih' t tk'k · · in k ı e ı cemıyetı-

oc; •al Urulduğu günden beri ulu-
a tarih' · · 

Je·İtind ınıızan aydınlanması 
tııJ ~ ve tarih kurumu baş

'. fer, ıgı~da bilgisiyle, erdemiyle 
rı lıi i•t 1 çalıımaaiyle deierli 
ıl' lıııttlerd b 1 
1• Yb e u Unan ve ebedi 

Jel k 1 •rkadaıları arasında bü
ar L bir boşluk bırakan Kars 
ır Y .. vı y f 

1• Usu Akçuranın acıklı 
~ e~ü dolayııiyle Türk tarihi 

'(( • 
1.k Ccırıiyeti derin tcessür-

l'tnı bild' . 1 ·ı . ırır ve yas 1 aı esme 
~ :: .Y•vrularına yürekten gelen 
1 Zl}'et duy2ulannı sunar. 

t·' A k 
dl h ara, 12 (A.A)-Kars say-
ı) ;ı Ve Türk tarihi tetkik ce

bi' 
1
Yeti baıkanı Yıauf Akçura

. •ın öl" .. 
~ umu haberi şehrimiz 

t( lbclıafilinde büyük bir teessürle 

ıarşılanmııtır. ilim sahasıada 
"odu;, k d . .u a ar sıyasal hayattaki 
b; fere~i çalışmalarile herkesin 
,) kdır ve muhabbetini kazan

~ olan Yusuf Akçuranın bu 
Jı •ili ölümile memleketim ilim 

bayatı ve Türk tarihi tetkik 

cemiyeti kıymetli bir üyesini 
kaybetmiştir. 

İzmir saylavı B. Mahmut Esat 
bugün inkılap dersine başlar
ken Yusuf Akçuranın şah,iyeti 
ve inkılapçılığı hakkında bir 
konferans vermek suretiyle ha
tırasını taziz etmiştir. Uzun 
ıeneler profesörlük ettijri An
kara hukuk fakültesi talebe
lerinden bir ırrup başlarında 

saylavlarımızdan B. Sadri Mak
sudi oldui-u halde müteveffanın 
cenaze merasimine iıtirak et
mek için bu akşam trenle fs
tanbula gitmişlerdir. 

T. D. T. cemiyeti ikinci baı

kanı Bolu saylavı B. Hasan 

Cemil de cenaze merasiminde 
T. D. T. cemiyetini temsil et
mek üzere aynı trenle İıtan
bula ıritmiıtir. 

Aldıiımız habere ıröre Yu
suf Akçuranın cenazesi yarın 

S. 11 de Haydarpaşa hasta 
hanesinden kaldırılarak İstan
bula getirilecek ve Sultanha
met camiinde namazı kılın

dıktan sonra Edirnekapıda ıe
hitliie gömülücektir. 

( 

,ı 

ıf 

lzmir vilayetinin Beş 
1 Yıllık programı 

; Program hasımdan alınarak yüksek 
~ Makamlara gönderiliyor 
' lzmir vilayetinin beı yıllık 
proıramı bufiin hasım •Tinden 
~nmıı~ır. Kazalara ve köylere 
foaderılmek üztredı'r B nl 
dy .uar-

an "k k 
1 u se makamlara sunu-
a~iı gibi büro şeflerine de 
verılecektir 

Kazalar bnnun üzerinde muh
tarlar ve k" il · 
b. lik oy erı gelenleri ile 
ır te ·· 1 

1 ozen e çalııacak ve 
feregini yava 
b f yavş yaphrmakla 

eraber V aliliae b'ld' k . V l'lilc • ı ırece tir. 
a ı • Kazaların üç ve altı 

ayda verecekleri raporlar üze-

Havaı r •Oğuyunca 
Nama .. h dd . ca esınde Saffet 

otlu doktor L - S 'd' 'k' oay aı ın on ı ı 

nuınaralı ••İne hırsız ırirmiı 
"• 20 lira deierinde bir palto 
•11nlmıttır. 

Tombaıacı 
Keçecilerde yeni Bed t d 

Ah es en e 
".1et orlu Halimin tombala 

tertip ettiai .. "J 
• iOru erek zabıtaca 

yakalanmıştır. 

rinde yeniden işleyecek ve 
zorluk göründükçe kazalara ye
niden salım ( talimat ) ve buy
ruklar verilecektir. Köylünün 
canla, başla sarıldıiı kalkınma 
adımlan ve iÖnüllerinde kaba
ran yüksek denimin ilerleyif 
duy2uları özenle ırüdülecek iş
lerdendir. 

Kasabalarda olduğu kadar 
köylü ırençlerin, küçük çocuk
ların isporları soysal varlıkları, 
köylünün zeniİnlijri, köylerin 
bayındırlıgı,ülkümüzün temelidir 

Yalan yere yemin etmı, 

Zahireci Kasabalı Hayridıen 

lLldtiı on çuval unu ve muka
bilinde verdiii seAedi inkar 

ederek sulh hukuk mahkeme

sinde yalan yere yemin eden 

İbrahim Deryakaptan hakkın
da üçüncü müstantiklikçe ya

pılan tahkikat ikmal edilmit 
ve asliyeceza mahkemesine 
sevkine karar verilmiştir. 

Kar~ıyaka :E::G-:E Sineması 
BAYRAMDA 

Gündüzleri saat dokuzdan 17 ye kadar : 

SLAN TARZAN 
Geceleri saat 17 den itibaren 

adın asla unutmaz 

~anife 3 

General Kondilisin beyanatn 
Yeni intihabata kanun harici olan 

sokulmıyacaktıı:· V enizelos fırkası 
On iki sınıf terhis edildi - Asi Kacomis deniz altı gemisi 
Efradı zabitlerine isyan ederek imdat istiyorlar. Elli Selanikte 

S f 13 ( AA ) _ y · östermeksizin ibret ola- ve imdat istemiştir. sının şüpheli bulunduiunu ve 0 
ya · unan esen g ki Elll S ı• lkt h 'k· b' 'h · · esirleri reisi general Kamenos cak cezalara çarptıralaca ar- il an e akı ı ır ı tıyaç ıçın mı 

demiştir ki : dır demiştir. Selanik, 13 (Hususi) - Tes- gönderildiğinin tahkik edildi-
- Cumhuriyet için mücade- Venizelos fırkası lim olan Elli kruvazörü buraya iini söylemiştir. Yunanistan 

leden, Makedonya ve Trakya kanun harici ırelmiştir. Kumandasını daruhte bankasının Serez şubesine 
halkını müdafaa için elımizde Gelecek intihabat hakkında etmis olan B. Nikoçaran efıa- 28 Şubatta 50 milyon drah-
topçu ve ~ayyare olmadıiı için B. Kondilis, bu husustaki ~a- dın iıi zabitlerden çok zulüm mi ırönderilmiştir. Halbuki 
vazieçmeıre mecbur olduk. Boş rarın başvekil bay Çaldarıse gördüklerini söylemiştir. Kru-

0 
tarihte kasada zaten 20 mil-

yere kan dökülmesinin önüne bailı bulunduğunu ve her vazör hııva bombardımanından yon drahmi vardi. Drama ıu-
geçmek istedik. Mücadeleye halde kanun harici bulunan zarar görmüş ise de harp kuv- besine 26 Şubatta 30 milyon 
başka cumhuriyetçiler tarafın- Venizelos partisinin intihaba- vetini kaybetmemiştir. Asi za- drahmi gönderildiği halde kıı.-
dan devam edilecektir. Çünkü tan da hariç tutulacağını söy- bitlec tabanca tehdidi altında sada 10 milyon drahmi mevcut-
cumhuriyet fikri ulusun ruhun- )emiştir. Kurtarılan bütün ey~- efradı sevk ve idare etmişler- tu. Nigrito ıubesine de 22 
da derin bir surette kökleşmiı Jetlerde tam sükun vardır. Bıl- dir. milyı>n, Kavala şubesine 45 
bulunmaktadır. • umum telırraf muhaberatı ve Ne Kadar çaldılar? milyon drahmi gönderilmiştir. 

Ebnebı gezetlere demiryolu münakalatı iadeten Selanik, 13 (Hususi) - Ma- Atinadan da ayrıca gönderil-
ta,akkU tesis edilmlıtir. k d R 

- . .r 12 sınıf terhis edlldl e onya umumi valisi B. alis nıiş olması muhtemeldir. Bütün 
Selanık, 13 (A.A)-:-: Harbıy~ - Şarki Makedonya ve Trakya bu paraların evvelceden kuru-

nazırı general. ~o.ndılıs .. e~nebı Silah altına alınmış olan son Devlet kasalarından asilerce lan bir tertiple asilerin eline 
gazete mvhabır,erıne hukume- iki sınıf asker terhis olunmuş- eçmesı' ı'çı'n go"nderildiai zan-

k • · d · ltı aşırılan milyonları mevzuubahs g • te arıı gösterdikleri tevec- tur. Aıi Kacomıs enı7.a ıı:e- d'J' f' lhakıka bu milyon-
cühten dolayı teşekkür etmiş misi efradın zabitlere kartı ıı- ederek bu kadar paranın bu ne ı ıyor. ı . 

. ·ı h' b' h yan ettı'klerini telsi-1e bildirmiş havalize gönderilmiş olma- lar asiler tarafından alınmıştır. ve aıı er ıç ır mer amet 1-1-

Sükunet avdet Edince 
Örfi idare hafifledi. İsyanın İcab 

Ettirdiği tedbirler de .. 
ATİNA 13 ( A.A) - Mat- edecek olan meclisi milli çeki-

buat haberlerine iÖre hükumet lecektir. Bir kaç gün istirahat 
Veni:ı:elist isyanının icabettir- etmeie giden Başvekil Çalda
dii"i tetbirleri alacakbr. Ezcüm- ris döndükten soruc& nazırlar 
le idareyi tesviye edebilmek mecliıi bütün bu mütasavver 
için hakimlerle devlet memur- icraatı müzakere edecektir. 
farının lialettayin sınıfları üç ÔJ'fi idarenin ahkamı buııünden 

itibaren hafifleyecektir. Yaban
ay müddetle feshedilecek, fe- cı memleketlere sıiınmış olan 
sat teşkilatı ( belki de bazı asiler gıyaben muhakeme edi
miıhalif fırkalar fesholunacak ) leceklerdir. 
ayan meclisinin laivı ve icrai Bu2ün Atinanın en büyük 
kuvvetlerin takviyes gibi ba:ı:ı hu- kilisesinde resmi zevatın hu
ıuslarda kanunu esasiyi tadil zurile bir iyin icra edilecektir. 

Alman Havacılığı 
lngiltere kabinesi bu mesele 

ile meşgul olmaktadır 
Sendra, 13 (A.A) - Havas fili bu haberin Versay mu-

Ajansı muhabirinden: ahedesine muhalif hareketk-
Berlindeki askeri hava ata- ri resmen bildiren ilk haber

şesi Alman hava bakanlıjrı ha- !er oldujrunu kaydetmektedir
va ordusunu zabitler almış ol- }er. İngiltere kabinesi bu mes
dujruau hükumete bildirmiştir. ele ile meşıruJ olmakla beraber 
Hava ordusu henüz teşekkül buna hayret etmemektedir. 
etmemiştir. Ve emirname ıa- Çünkü B. Baldvin aylarca evvel 
dece hava zabitlerini tef- mecliste Alman ukeri bav cı· 
rik edecek harici işaret- lıjrının .inkişafından bahsetmİf· 
lere aittir. fn2iltere maha- tir. 

F ransada Alakadar l 
Berlin, 13 (A.A) - Fransız 

hava ataşası Lorn Puankare 
Alman hava bakanı tarafından 
kabul edilmiı v~ kendisine 
Al~an askeri havacılıjri teş
k!latı hakkında malumat ver~ 
miştir. 

Çaldı yakalandı 

Emden 
krovazörii 
İstanbul, 13 (Hususi) - Al

manların Emden krovazörü Ni
san ayı içinde limanımıza gele
cek ve Karadnize çıkacaktır. 

Barem layıhasında 
Zabit maaşlarının bir derece art

tırılması esası vardır 
Ankara 13 (Hususi) - Yeni hazırlanan barem liyıhasında 

liva kumandanı miralaya kadar olan zabit maaşlarının bir derece 
arttırılmuı, baremin on altı dereceye indirilmesi esasları vardır. 

Venizelosun gayesi 
Balkan andlaşmasına karşı gelmek idi 
İstaubul, 13 (Hususi) - Yunanistandan dönenbir Romen ga

zeteci Venizelosun İsyanla takibettiği ırayelerden birisinin de 
Balkan andlaşmasına karşı olduğunu söylemiştir. 

Deniz seferleri 
Vapurculuk şirketi ile denizyolları 

Arasında iş bölümü 
lstanbul: 13 ( Huımsi ) - Vapurculuk ıirketi ile denizyolları 

arasında seferlerin bölümü için bir proje hazırlanmaktadır. 

Muğla da 
Çaylı bir konser 

MUGLA, 12 (A.A) - Bu 
gece halkevinde çaylı bir kon· 
ıer verilmiıtir. Konser çok mü
kemmel olmuf bazı parçalar 
tekrar edilmiıtir. Konserden 
ıonra garp musikisi ve musi
kimi:ı:in nasıl bir yol kovalama
ıı lazımgeldiii ve iarptan neyi 
almak İcab ettiii anlatılınııtır. 

Say lavlar 
Istanhu]a gidiyorlar 

İSTANBUL, 13 (Hususi) -
İktisad veki bay Celal Bayar 
bir kaç gün kalmak için Cuma 
ırünü (yann) şehrimize ırelecek
tir. Yarın (bugün) Ankaradan 
bayramı ieı;irmek üzere bir 
çok saylavlar şehrimize gele
cektir. 

Şehitlerde iplik fabrikasında 
Mustafa oğlu bay Alinin ca
ketini çalan mehmet tutul
muştur. 

Telefon 
3151 TAYYARE SİNt:MASI 1 Telefon 

3151 

. Erarenglz bir ev 
lkiçeşmelikte Kiremitçi 

50
_ 

kağında Mustafa oğlu Dursu
nun evinde zabıtaca yapılan 

t aharriyatta bir esrar kapağı 
ile biraz esrar bulunmuştur. 
Aynı evde Süleyman kızı Fat
ma ve Emincnin odalarında 
Nazillinin Bayırlı köyü ihtiyar 
heyetine aid resmi bir mühür 
ve bir de ilmühaber bulunarak 
alınmıştır. 

Zabıtac., bu hususta tahki
kata başlanmııtır. 

General Kondiliaten ıonr!, __ edilmif!ir. 
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in ilterede yarışa giriyor Ik· beyanname neş 
lngilte:re hava hücumlarından korku- . Za ·mis hükiimete ulus n minnet .. 

e di 

yor -
İngiliz 

Bütün kuvvetlerin· artıracaktır tarlığını bi dirdi. B.Çaldari i 
savaş bakanı buna neden lüzum gösteriyor? "Zavallı Yu ~-=-.-:-t--:: .. :--~~~===-= 

s··zıeri 

İngiliz Beyaz Kitabının uyan
dırdığı gürültüyü herkes 
duymuştur. Bu kitab İngiliz 
hükümetinin karar verdiği 
kara, hava ve deniz silah 
artırılmasını yerli' göstermek 
için çıkarılmıştır. Zaten bu 

kitab çıkanlmazdan önce, 
Başbakan Makdonald ile 
savaş bakanı Lord Heylşam 
birincisi bir söylevle, di
ğeri başlıca yerlerini aşağı
ya ıcçirclij'imiz. bir muhtıra 
ile, lniiliz silihlannm art
ması zaruretini ileri atmıı
lardı. ltÇi Ye Liberal fırka
ları bu tedbirle.re ,iddetle 
karşı koyarak hlikumeti sa
vaş ha~arlamakla suçladılar. 

1914 yıbnda Asku 1: tarafın

dan ayni yola girildiiini ve 
bundan genel savatın çıktı· 
iını habrlatblar. 

lngllterenln kuvvetlerl 
Yetmiyor! 

... Silahsızlanma konferansı 
ölü noktaya ıelmişti. Almanya, 
V crsay muahedesinin 5 nci kıı
mına muıayir olarak teılihat 
yapmakla kalmıyarak uluılar 
kurumundan ve silihıızlanma 
konferansından aynldıiını da 
bildirdiği için, yeni ıörüıme· 
Jere imkan kalmadığı tehakkuk 
etmİftİ. japonyada uluslar ku
rumundan eyrılmak kararını 
biJdinniJti, İngiJtereden maada 
bütün mühim devletler askeri 

kuvvetlerini artırıyorlardı. 
Bizim müdafaa kuvvetlerimi

ıin yetersizlii'i tafsilatile göz· 
den geçirildi. Müdafaa kuvvet
lenmizi düzeltmek ve yenileş
tirmek için yeni proiram ya
pılmadıkça, memleketin ve im
paratorluğun artık uyırun mü 
dafaa vasıtalarına malik ola
mıyacaiı anlaşıldı. Bunun için, 
barııı korumağa matuf bütün 
cabalamalanmıza rağmen bize 

f<araşı bir hücum yapılırsa, de· 

oiz münakalatımızı, milletimizin 

iaşesini ve başlıca şehirlerimizle 
bunların ahalisini hava hücum
Janna kartı koruyacak mevkide 
olamıyacakbk şunu da söyle
mek ~erektir ki ( Lokaroo ) 
muahedesinin bize göre büyük 
değeri, muhtemel taarruzları 
kötürümlcştirmesidir. Fakat mu· 
ahedeyi imza edenlerden her 
biri, biz:m yardımımızm kat'i 
bir tesiri olamıy'acagmı hisse-

--Jllllll ..... 
imkan zaiflamış olu-

ırak edeceğimiz 

için verilen kararın tacil edi
lece!cini bildirdi. Bu, şüphesiz ( 
Versay muahedesinin ihlal edil- 1 
me5ini affetmek mahiyetinde 

değildi. Bu yeniden silahlan
ma m hiyetinde değildi. Yalnız 
mevcut bir durur.ıu aleni kılı-

l 

yordu. Bu yeniden silahlanma 
hareketi, bu~ünkü hızla de
vam ederse, Almanyanın kom· 
ıu!an tarafından duyulan kay
guları derinleştirecek ve do
lay,sile barııı tehlikeye düşü
recek bir durum yarata\>ile· 
cektir. 

İngiliz hükiimeti, Alman hü
kümet adamlannın barış istek
lerini bildiren sözlerini mcm
nuniJetle deftere geçirmiştir. 
Faka'l şurasını gözden kaçıra
maz ki değil yalnız topJanan 
kuvvetler, fakat ayni zamanda 
Alınan gençliğinin hazırlanışına 

buyuran ruh ta ~enci bir em· 
niyetsizlik duygusuna yol aç
maktadır. Gerçekten var olan 
buygudu böylece daha derin
leşmektedir. Bu silah artınmı 
yalnız Almanyada ola gelen 
bir iı deiildir. Rusyada, Ja
ponyada, Amerikada her ta
rafta siliblar arbrılıyor. Biz bu
nu gözden kaçıramHdık. Bunun 
için tedbirsizliğimize karı• koy
makla ite baılamalıyn:. Fakat 
kendi korunmamız için gere-

ken tedbirleri bir silahlanma 
yarııı biçimine sokmamak için 

özeniyoruz. 
Donanma ve yurdun 

iaşesi 

Eier barış bozulursa, donan

ma, her vakıt gibi, başlıca de· 

niz yollanmızın korunması için 

birinci korunma vasıtası ola

caktır. Bizim korunmamızda 
başlıca sorgu, yurdumuzun bes
lenmesi ve fabrikalarımızın iş· 
lemesi için gerekli olan şeyleri 

dışardan R"etirmek zaruridir. 
Sonra, İngiliz imparatorluğu
nun acundaki dağınıklığını göz 
önünda tutmak ~erektir. 

lrnparatorlui"un bütün parça
ları, refııhlan, bazan da yaşa
mak vasıtaları itibarile, deniz 
yol!arının ko~unmasına bağlıdır. 
Her han~ bir sataşa karşı 
koymak ve topraklarının bü
tünlü~ünü korumak için de 
bunlar, yine deniz yoluyle ge
lecek kuvvetlere ve bu kuv· 
vetlerin beslenmesine bağlıdır
lar. Yoku, savaş içinde, bü
tün kaynaklar açlıi-a yol aça

cak kadar tükenmiş olabilir. 
Deniz yollarına hakim olmaz-

ordu ve llman:arın 
KorunmiilDD 

Donanmanın iaşe ve leva· 
zım merkezleri ile ticaret ge-

milerinin mai yükl~nıek ve bo
şaltmak için yanaşhklaı ı liman
lar, hava ve deniz hücumlnrın:ı 
karşı korunma vasıt .... arma lü
zum göst:r1rler. 

Ordu techiz2.h i!iberHe mo· 
dern bir biç'mc sokulına.:ı .. N. k
liye vasıtnları motôtle~~irihncli 
ve harp malzemcf! yen·!cn
melidir. Eğer bu yap lmau~, 
ordumuz harekete bı?.ılıy•c: ... ~ • 
sa tta kafi dıwrccedc m;.:c.c'lı z 
bulunmıyac:lk. ve b5yL cc bli
yük zayiat, belkide b;r fela
ketle karş1la~ae1'lktlr ki vaktin
de gergin mesraflar yapılmak 
suretile tedbirli davranılsa bu· 
nun önüne geçilmiş olur. 

Kara kuvvotlerl 
Tayyare erin hızı, yükselişi, 

dayanışı, yük taşıma ve tah
rip kudreti boıkımmdan hava
cihktaki teknik ilcdemeler 
çok hayırlıdır. Avrupa kıta
sında, Büyük Britanyaya karşı 
hava hücumlarının başhyabile
cei"i mmtnkı:ılar gittikçe geniş
lemektedir. Eğer, bir savaş 
içinde, her hangi bir düşman 
Manş denizi soıhilini eline ge
çirse, hava hücumlerine açık 
kalacak olan İngiliz topr•i't 
bir kat daha geniş olacaktır. 
Bombardıman tayyareleri böy
lece daha a-z bir yol katetme 
ve daha çok bomba ta,ımak 
imkanını kazanacakJanndan 
hücumun tesiride o nisbette 
artacaktır. 

Tayyarelerin bu:ı ve faali
yet dniresi o kadar artmışbr 
ki yurdun müdafaa kuvYetleri
ni, hücumu piiskürtmck için, 
vaktinde babpdar etmek bile 
fÜpheli olmaktadır. İşte bunun 
içindir ki Manj ve şimal de
nizlerinin orta taraflarındaki 
bazı toprakların deniz bakı
mından Büyük Britanya ıçan 

asırlardan beri çok büyük 
olan ehemmiyeti, hava müda
faası zaruretleri iÖZ onune 
getirilirse, bir kat daha artmıı 
bulunmaktadır. 

Hava müdafaası meı'elcai 

hava bakanının ve diier sala
hiyettar bakanların bütün dik-

i katini meıgul etmektedir. Şim
' diye kadar, müsellih bir mü

tecavizi muvaffakiyetsizliie ui-
ratacak yeg!ne vasita, karşı
lık hücum vasitalarını elde tut
maktan ibarettir. Builin!eri 
yaratmak için lüzumlu olan 
zaman ve uluslar arası 
durumunun kararsızlıiı ' ~öz 
O··nüne getirilirse, mes ulıye· 

· b" h"lcU et tini anlamış hıç ır. .u. m 
memleketin cmniyetı ıçm eJ: 
zem olan müdafaa kuvvetJerı 
ni yaratmaktan geri kalamaz. 

Elestlk! tetblrler 
Ba~ büyük Britanyanı~ ~ış 

siyasasmm biricik gayesıdır. 
Fakat, barışıcı usullerin en so
nunda galebe çalaca~ına inan
m:ıkln beraber, lngiziz bükü· 
meti dünyanın bu günkü karı
şık vu.iyette, silahlardan vaz 
geçemeyeceğini anlamaktadır. 

Bunlar barışı korumak, emni
yetini yörütmek ve sataşların 

önüne keçmek için elzemdir
Jer. Bizim teslimahmızda, barış 
siyasamızın bir nt:ticesi olarak 
bile bile kabul edilen geçlik 
ıimdi bu teslimatı matuf ol-
dukları gaye icin lüzumlu olan 
seviyeden aşaiıya düşürmüş

Bunun içindirki ulusal ko
zm üç dahla ilişikli o

at için gergin mas
ba çok ve geç hıra-

nanıs an uzerine çöken kabus dağıldı,, 
r---------__,...___,___ 1 

y men e.umlmr ı·cüti ı,,, Z . . 
Ati.na 13 ( · . ı ıaıııus 

A A ) rmıcnıı8t<nım kurtarıcısı 
· - Res • 

gazete B. Zaimisin "ll ~l mensuplarına tebriklerimi bil-
b d mı ete hı- d' 1 ta e en aşagw ıdaki b ırme erini arzu ederim. Bu 

· . eyanna- 1 mcsmı ne~retmckt di suret e müttehit ulus bir an 
El 

e r. . . 
enler ! ıçm mevcudiyetini tehdit eden 

Yunanistanı baştan v müthiş tehlikeyi ülkülerinin 
tahrib cbnek tehlil · ~şail ifasına devam edebilmek için 

ccsı goste- b 
ren ve karşısında yalnız y ertaraf etmiye muvaffak ol-
ulusunu demi b""t- unruı muştur. Yunanlılar, devlet re-

6' u un uluslar 
aruı ef~arı umumiycsini bulan si sıfatayle ve uzun siyasal 
şuursuz ısyanın tenkili .. hayatında Yunanistan tarihinin 
sebetiyle hükiim t muna- birçok hadiselerine şahit ol-

. c e ulll! 
mınnettarhğını if d un muş bulunmaklıgv ım itibariyle 
. t . a e etmek b 
ıs erım. Zira hu"·k· " ütün millete süküneti muba-h ume" azi r 
attı . hareketi, basiretli : ~ faza, hükümete inzibatla itaat 

rct~erı,çabuk icraatile dab'J~ Y etmek ve vatana ve onun is-
rılıgın önüne geçti K dı 1 ay- tikbaline tam bir itimadla ve 
nının dökülm · · ~r. eş ka ayrılık kabul etmez bir halde V esme mtı.nı old 

e Yunanistanı bu k u. kalmak için hitap ediyorum. 
tahlıkla teşebbüs . adar küs- Başbakanın beyannamesi 
ik u-· f edılcn ulusal 1 ilD en alıklarından .k Atina, 13, (Hususi) - Baş-
dı. Esaı teıkilat k urtar- bakan Çaldaris aşağıdaki be-
81 inci madd · anununun yannamcyı· neıı:retmic.tir: 
k esıne tevfik Y Y 

ara, deniz ve k an Akılsız ve cani kimselerin 
rinin şefi sıfati) ahva ~uvvetlc- lJ y . h e, arbıye b h zava ı unanistan üzerine ıcer· 
rıye, ava ve dahil" b a - dikleri kabus dagv ıldı. Bunlar 
ı ıye akan-
arının ulusal minn tt v memleketimize yıkım saçblar 

cüman olmalarını e arhıa ter- ve halkı, kendi refah ve istira-
bizzat mevcudiyeti:: k ulusun batına karşı ayaklandırmaj"a 
veccüh edilmiş ol ar~t le- çalışhlar. 
asilere karşı ınü•te akn 13Y•nı Bütün sarki Makedony· ada, 
k h y re cephe T 

a ramanca hizmeti · ye rakyada, adalarda devletin 
d en sayesin 

e ve şeflerinin ba · k • meşru makamah yeniden ku-
k 

sıret ir 
ne umandası alhnda be a- ruldu ve vatanlanna karşı el 
hemen kan dök-im k . . men k•ld 1 ı ı u e sızın bas ırı mış o an ar, milletin pa-
:an o~d~n~n, donannıanıD bav~ rasını beraber alarak kaçtılar 

vvet ennm, şehir 1· and ve bu hareketlerile hakiki mak-
1. . . b arma 1 

ve po ısının ütün zabit aat •rının ne olduiunu göster-
ve dil V 

bay Çaldaı is re kansı 
cinayet haksız olduğu kadaı 

ağırdı. Bundan dolayı af kabul 
etmez. 

Sükünet istiyen hükumet, hal
kıe istciile iş başına ieldiii 
dakikadan beri merhamet gös
termiş ve hasımlarının tahriki· 
hna raimen daima normal bir 
durum kurmai"a çalışmıştı. Ya
zık ki merhamet zayiflik sayıl· 
dı ve cinayete cür'et edildi. 
Fakat merhamet saatı da bir 
daha geri dönmemek üzere 
geçmiştir ve devletin otoritesi 
amansı::ca tatbik edilecektir. 
Öyle ki istikbalde artık kimıe 
karışıklık çıkarmanın mümkün 
olduiunu sanamıyacaktır. 

Millet bundan emin olsurı 

ve sükünetle işi ğücüne dön· 
sün. Zira caniler Yunanistan• 
tam iktisadi kalkınma devre· 
ıinde saldırdılar. Bunların aç
tıkları yarayı kapamak için d• 
sabırlı ve çok devamlı bir gay· 
ret lazımdır. 

Hükumet balkın yardımiyl• 
ıon cinayetin sebep olduiu ha· 
rabeleri tamir edecektir. Nasıl 
ki, dört senelik idareleri esna· 
sında yıktıkları harabeleri de 
tamir etmişti. Ordumuzun, tay· 
yarelerimizin ve ikinci donan· 
mamızın vatana yararlıklannı 

burada minnettarlıkla anarım. 
Hükumet mesulleri şiddeth 

cezalandıracaktır. Buna 1:ıer kes 
emin olsun. er· atan aleyhine işlenen 

Ja~on ~~f~ri di;~; İci: Çin Doğu 
Amerıka ve lngı·lte k Şimendiferleri re ad .. ..k 
Dıvarlarının yıkılma ar gumru Moskova 12 (AA) - Tok· 

yodan bildiriliyor 
Vaşin_g~on, 13 _(A.A) _ Ja- di~·Slna taraftarız Sovyctler birliii büyük elçilİ 

pon sefm B. Saıto ecnebi g \ il halde Japon b h . . B. Yurenef ile hariciye bakanı 
h b

. 
1 

. a- anca'- 2 ya a rıyesme B H M h 
zete mu a ır erı cemiyetinin v ..: nıilyon 800 000 d l . irota ve ançuri mura • 

l.k · f ı· d ennekte.ı!_ ' 0 ar h 1 h t" · · B T" · 5ene ı zıya e ın e hazır bu- artın 'Ull'. Japon ticaretinin as arı eye ı reısı . ıensı· 
1 J t . t" • k asından b ha ç· d · d"f 1 · ~n~uş, ~~on ~.care ın~n faa- .. at hakikatt a ediliyor. Fa- yuan ın oiu şımen ı er erı 
lıyetı ve dunya okonomı kal- lunç derce de bu fazlalık gü- hakkındaki anlaşmayı parafe et· 
kmması hakkında söz söyle- racatı dün; \,•z.dır. 1934 ih- mişlerdir. Anlaşmıya Mançurİ 
miştir. Sefir Japonyanın Amc- ~çü kadard~.ı H:Jbb~n yüz~e tediyatının japon hükumeti ta-
rika ve ıngiltere kadar serbest fanın ihracatı .. ukı Amen· rafından tekeffülüne ait bil 

.. d t ·· ıuladır ı:. __ Yuıde ondan l k f' ticaret usulunc av c ve gum- hariçt · ~n J nota ile veri ece eşyanın ,. 
··k dıvarlarmın kaldırılmasına dan ,.e?_ ~e. )>ilhassa A ap~nkya yatlara tesbit edilen bir Sov· 

ru . . , . 'ro..: ıptıd&· nıen a-
tarafatr , I 'uğunu tey.t ~tmış ır. tadır. Ve haricıe nıadd~ almak- yet - Mançuri protokolu mer· 

N 1..t HuUun Helçıka ve vermektedir E 74 nıılyon yen bottur. Anlaşma 22 martta ol· 
azır 1..1. • ·bi ç· ger aö 1 

ve Brezilya ile .olduğu ticaret ~pmak~~aponyaya b'o;k:~ mazsa 23 martta kati olara~ 
mukaveleleri ile olduğu ticaret bir giimriikaz~eçcrac nıühi~ imza edilecektir. 
mukaveleleri ile bu yolda elde olacaktır. Çin-1.;:~ Ylkılrnıı Uluslar arası tediyat 
ettiği muvaffakıyctlerden bah- sının ş-ayesi şarki A~;:!f'nı~- Bankası 
sederek Japonyaya karşı yapı· kfın. ııde ve ticari tehlikeİc~i BAL 12 (A.A) - Uluslar 
lan ittihamlan protesto etmiş tedrıcen afa~t~~k~an başka bir arası tediyat bankası idare 

d · t" k'. şeye ınatu egıldır ve aarbm heyeti baıık"' reislig· ine namzt\ 
ve emış ır ı. takanın k lk • "" 

Japon dampingi Japonyanın bu ının · a . ınmasma B. Trip'i muavinliğede Ptöt• 
. t" .. k ctoıcsıne manı l k .J , gay11 me:jru re'<abeti ve san ış ıra 0 ma - cam bankası müdürü B. Beycn 1 

~hlıkeyc kaı~yUksekn se~cr =t~a~n~d~a~uz~a:k:t~rr~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boş ittiharudır. Japonya parasını 
istiyerek kıymetten düşürdüiü B::ı-y·raııı Münase 
yalandır. İstatistikler buna 
mecbur oldufrumuzu ispat et- Ş h. G . n 
mcktedir. Japonlar öteki ulus- e ır azı 
lardan fazla ticaretlerine tah-
sisat vermiş değillerdir. lngil- Fevkalade olarak mükemmel 
tere 4 milyon Fransa 19, ltal- F!yatlarda hiç bir dev işiklik 



'a::d4 Mart '!!35 _ Yeni Asır Sahife s 

Tarzanı yaşatan Johny 
Eski şampiyonu karıları ne suretle muhakeme 

Ediyorlar? Lupe Velezin saadet hakkında 

Atinada G. Kondilisi 
300 bin kişi karşıladı 

var Çok orijinal fikirleri 
. Hollyvood (Mart) - Tarzan ı tatlı şeydir. Öyle sanılır ki bu 1 defalar hangi mevzu üzerinde \ 

• • • 
Bir erkeğin, hele Johny gibi 
bir delikanlının kendi yanları
na geldiiini gördüler mi üç 
santimetre takma kaşlarla mü

cehhez olurlar. Teshir edici 
kokular içinde üzerler. 

- 8aşt01 aıı Bİi inci sahuede -
rasını ~örmiyeceğinden emin 
olsun. Ulus hükumete itimat 
etsin. Vatan bütün ulusunun 
müzaharetiyle elde edilen bü
yük parlak muvaffakıyetten 

do1ayı ordu, hava, donanma 
jandarma ve polis kuvvetle
rine borçlu olduğu minnetb.1-
lığı asla unutmıyacaktır. Bu 
büyük muvaffakıyeti müdafaa 
edecefıimizden emin o1unuz. 
Halkın ibtiyacahnı tamamen 
tatmin edecek veçhile nizamın 
tekrar tesisi ve idari temizli
ğin ifası için aükfınete ihtiyacı 
olan hükümet kendisine tam 
bir surette güvenmesini ulus-

liıınini yaşatan Johoy W eissmul- uzlaşma ve anlaşmanın hiç 1 çarpışacağımızı bilmiyoruz. Ge-
ltr ile kansı Lupe Velez'in ay- sonu gelmiyecek. Hatta her yim hususatmda uyuşmayız. 
rılnıak üz:ere oldukları şnyiası defa barışırken bunun böyle Johny benim çok açık saçık 
~vvet bulmuştur. Bu iki ar- olacağına yemin ederiz. Hayat roplanmı beğenmez. Ben de 
tiatin özel hayatını bilenler bu- karakterlerimiz bizi başka yola onun kravatlarını.. Avrupaya 
lll •aşınıyorlar. Vücud güzellik- sürükler. seyahate çıktığımızda Johny 

t 

' Jo]ı ıı !J.l l 

''!ıı·tfa ı 
Lı; pe 
\ "P/ı>z 

1 !eri eşsiz sayılan bu çift boy
[ arı, ahlak telakkileri itibarilıe 
~~la uyu~amıyacak vaziyette· 
ırlcr. Lupe Velez asla boyun 

,~ 

gınekten hoşlanmaz. Sabık 
· ~•ınpiyon Johny Wcissmuller 

l l~e arıu?arına inkıyad edilme-
•ıııi 'ı ti d - hl b' d s yen, omptor ru u ır 

_ ~ •ındır. Bu yüzden aralarında 
lıtıltı, kavga hiç eksik olmaz. 

, Upe başlanııçta aşkı için bir 
! ~esned bulabilmişti. Bugünse 

l l 'Psi yıkılmış gibidir. Lupe Ve
:02• evlendikten bir kaç ay 

I ~ra şu satırları yu:mıştı : 
ş Hakkımızda bilinen biricik 

! d~! daima boğuştu{rumuz ve 
1 °vii,tüiümiizdür. Evet doj'-

\ 

\ 

\ 
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Kavgayı sevefi9 miyim? 
Bana sorabilirsiniz, kavgayı 

sever miyim? Buna bilinmesi 
iycap eden başka bir sualle 
cevap vcrceğim: Hayatta ko
casını her emre münkad bir 
otomad halinde görın~k istiyen 
bir tek kadın, yer yüzünde, ta
nıyor musunuz? Bana gelince 
ben böyle birine hiç rastlama
dım. Bütün bir hayat boyunca 
yemek, içmekten, uyumaktan 
ve biraz da cylenmekten ibaret 
olan bir yaşayı~tan kim haz 
duyabilir? 
Pısırık erkeği sevemem 

Fizik ve moral vasıfları nt: 
olursa olsun, bir kavga paha-

çok sevdiğim elmaslarımı bir-
likte iÖtürmekten beni menet
miştir. 

Ben onun yasaklarına aldır
madım. Mubayyelesindeki hır
sızlardan korumak istediği bü-

~ 1 Johny bütün hanlara aldandı. 
Bobbe Johny'den ayrılmak 

için binbir sebep göstermişti. 

Uzun geceleri yalnız geçirdi
ğinden bahsetmiş, kocasının 
sadakatsızhklannı meydana tan istiyor. 

Zaferin amlll 
Harbiye bakanını karıılarken 

namuslu ve cesur mesai arka
daşımızı ulusal ordu ile seferber 
edilen ulusla donanma ve cesur 
bava kuvvetleriyle cani ve asi
leri daK"ıtan zaferimizin imilini 
karşılayoruz. Devlet, karada, 
denizda, havada kendisini tek
rar kurmak için çahşanlan li
zım olduğu veçhile mükafat
landnacak ve kendisi için mü
cadelede ölenlerin hatırasını 

daima taziz edecektir. Çetin 
ve müellim bir sefer yapbk, 
fakat halkın yardım ve İş be
raberliğiyle neticeye varacağız. 
Yaşasın Yunanistan, yaşasın 

1'<n-ztnıı uaşataıı Jolm!J Veissıırnller . ordu, yaşasın donanma, yaşa-
yük elmaslarımı birlikte alaca- 1 vurmuştu. Johny ile Lupenın de sm hava kuvvetleri, yaşasın 
ğımı söyledim. O gün bu istek daha ıyı anlaşmıyacakJarını Yunan ulusu. 
ayrıhfıımızm fena ncticelene- herkes biliyordu.Netekim böyle General Kondlllsln 
ceğini sanmıştım. oldu. Şimdi de Jobny Atletik Nutku 

Bütün dostlarıma samımı- Harbiye hakanı general Kon-kulüpte yerleşmiş bulunuyor. 
yetle şunu söylemek isterim. dilis nutkunda demiştir kir: 
Ateşli tabiatların gergin siw Bakalım Lupe Veleden ayrılın- Bundan 2500 sene evvel 
nirlerini yatıştıracak biricik ca hangi kadını P.ençesine dü- Deryüs (Dara) Yunanistana 
çare kavagdır. Hatta ev- şürect-k? gönderdiği elçileri vasıtasile 
)ilikte mümkün olduğu ka- mutavaat alameti olarak tuz 
dor uzun zaman mesut yaşa- ve toprak istedi. Elen nefret 
mak için ırf'rçek biricik çare- ve infiali o derece büyük ol-
nin de bu olduğuna kaniim. du ki, Ispartalılar büyük lua-

Lupe Velez im elçilerini Kaida uçurumuna 
Ate,ıe oynıyan Bayanlar attılar. 

Fakat ateşle oynamak tt-h- Bir çetenin hareketi 
likelidir. Bir gün Johny ve BugünJerde buna benzer bir 
V elez hizmetçi yüzünden b!r- hareket şuurıuz bir adamla 
birlerine darıldtlar Ve bu ori- onun bazı harp gemilerini ça-
jinal mesut yuvanın sonu oldu: lan bizi boyunduruk aJbna at-
Doğrusunu söyleme~: ic:ıbe- mak iddiasına dü.ıen çctcıi 

derse ne Lupe Velez, ne dt! tarafından tekrar edilmiştir. 
Johuy evle::ımek için yaradı!- Onlara karıılık verildi ve bu 

karşılığın ne olduiunu hiliyorsu
mamışlardır. Artık Johny ile 
L · b nuz. 
upenın oşanma!arı bir emri General Kondilis ulusun si-

vaki sayılabilir. T ar:.:anm 1932 labb kuvvetlerini ve seferber 
de ilk karısı olan v~ :ı!mdi edilen halkı tazimle yadettik-
Şikago avukatbrınd;tn Robert ten sonra sözlerine şu suretle 
Cava t 'l l · b 1 devam etmistir: nv ı e ev enımş u .. unan 
Bobbc Arnst'in de Johny hak- Çaldarlse körUkUrUne 

itaat edacejlm 
kındaki fikirlerini öğrenmek 

Bay Çaldaris gibi faziletli 
cidden mera1'1ı o:acakbr. Bob- bir devlet adamı tarafından 
be Arnst te şunlarl yazmıştır : idare edilen ulusal hükümet 

"Johny o vakitler haris bir maruz kalınan hasarlan istika-
~anlı idi. Komivayajör ola- met ve hulusla tamir edebile-
rak çalışıyordu. Ben onun bu cektir. Ben bir an bile kanun-
mesleğindeo hoşlanmıyordum. dan dışarı çıkmıı ve ıuursuz 
Zira o zaman Broadvay müzik rakiplerimizin başlarını bizzat 
haJlerinden birinin en meşhur kendilerine ezdirmiş olan bay 
sanatkarı bulunuyordum. Söh- Çaldirise itaat ettiğimi ve körü 
retim her tarafa yayılmıştı. Ko- · 1 · 1 körüne itaat edecemmi size iJk Beyaz perdeıı i ıı seııım ı si ıua a- &-

cama M. Arnst denmesini iste nııdaıı Y"oland Lafon olarak bildiriyorum. Çaldaris 
mi yordum. Bunun ıçın onu • ..... .................................... ismi ve Yunanistan ismi bütün 

Hollyvooda gönderdim. Ora- Isparta 19 3 5 medeni dünya tarafından hür-
1'a ı ·::a 1111 t 1 1 da stüdyolarda bir iş bu- metle anılmaktadır. 

tudur b" b upau aı ·cırın l· roıısız yıldı:ı Heııe :·..,·<1iut <'!fi' lacağına emindim. johny" ilk Bütçesi Şlmall Yunanlstandan 
tayız.' ız undan hoşlanmak- sıııa bile olsa noktai nazarını muvaffakıyetini kazanınca rck- Selam 

·· ·· ı · · ··d f · b ı İ•parta, 12 (A.A) - Vilaye· G d ı · · Evli oldufıu goruş crını mu a aa etmeyı i - lam a c en ta 1ar 1 n 1 n kendi "' eneral Kon i.lis söz erını 
de bütün çif~~2.a ~öre bizim miyen bir erkeği sevemem. hakkında matbuatta yaz- nmumi meclisi dünkü toplan- on gün karlar içinde . sabırla 
etmek]'~ · . d i'•bi kavga Pısırık erkeklerden nefret ede- dıklarına çabuk inandı. Gu··n- tısında vilayetin 935 bütçesini beklemiş ve nadir bir soğuk 

ıgım ız e Şaşılacak birşey rim. Çalışan adamlar fıkirJcrine 
Yokt z t b d den güne de2-işti. Buna rag-_ ? ·"'2,466 lı'ra olarak tesbit ve ve şiddetle döğ'üşmüş olan • Ur. a en u İdismeler de sahip olmaktan daha büyük bir ,:J 'J 

1 men Johny'yi sevmekten vaz- caphe o du un a d o masaydı nasıl mesu olo.bilir- şey bulamazlar. Biz günlük m~- ~abul etmiştir. ~ r sun ym zaman a 
geçmemiı;tim. Zira bu onun ku- · l Y · t d 1 

dik. İki kişi evlentneg" e karar saimizi bitirince karşı karşıya Saınsuııun ihracatı ~ıma unanıs anın • se imı-
1 f k suru olmaktan ziyade Holly- nı getirdiğini ıöyl~miı ve bu 

~~rdiler mi aralarında karşılık'ı Y1 er ~ba'ndcansız ayenMs döpekk- voodun hatası idi. Akrabanız- Samsun, 12 (A.A) - Şubat ğünkü zaferin Elenliğin tam 
ır anJaşma ve a eıık olm!':sını er gı 1 uramayız. a am i d b' d J k ı k da l k t d d S ~ - an ır c i an ıyı yan es;ciler ayın mem e e ışın an am- ittihadı için bir hareket nok-

qıJe ler. Bundan ötürüdür ki seviliyoruz, yapa~a~ .bir işimiz di ~klc k k b vardır: Saadetımız ıçın çarpış- arasına gönderiniz. Orada bil' suna 35.877 lira değerinde tası teşkil etmesini temenni 
.. r ne ay ırı o ara · aş- mak.. müddet yaşasın. Neticeyi gö- 243.699 kilo türlü eşya girmiş e,yliyerek sözlerini bitirmiştir. 

devlet bakam bay Metaksas 
bir nutuk söyliyerek ezcümle 
demiştir ki : 

Bugün tarihi bir dakikayı 
tes'it ediyoruz. Yirmi sene 
ıürmüş olan müeHim bir dahili 
ıavaşm sonunu tes'it ediyoruz. 
Fak at zaferimiz müstemir bir 
rejimle tahkim edilmezse nok
san olacaktır. Bunun için ka
nun isyanın muharriklerine, 
asilerin başlarına bütün şid
detile çarpı imalıdır: Taki hiç 
bir kimse ilerde buna benzer 
bir sergüzettin tekrarını dü
şünmesin. Keza umumi askeri 
ve siyasal hizmetleri bunlan 
çürüten teaffün unsurlarından 
temizlemek lazımdır. Galip 
geldik fakat bizzat bu 
zaferler Yunanistanın makad
derab için mes'uliyet deruhte 
etmiş bulnnuyoruz. Ve ey 
Yunan ulusu eğer senin his 
ve arzularına uymaz.sak, bü
tün tchevvürünle bize karşı 
dGnebileceksio. Fakat bun)ara 
uyacağımızdan eminiz. Bu ka
n:ıatledir ki sesimi senin için 
yükseltiyor ve haykırıyorum: 
"Yaşasın Elen ulusu,, 

Amlral DUsmanlsln 
Nutku 

Bundan sonra bahriye bakanı 
amiral Düsmanis, evvelki Cu
martesi bahriye bakanlığını 

deruhte ettiii zaman vaziyetin 
ümit kırıcı bir halde olduğunu 
ve fakat kahraman ve sadık 
bahriyelilerin azim ve merbu
tiyetleri, Elenlerin vatanperver
liği mucizeler yarablabileccji.ni 
göstermiş bulunduiunu söyle
miş ve demiştir ki: 

MUttehlt donanma 
Asi filo bütün hasaratla ka

nuni hükümetin emrine tekrar 
geçmiştir . Şimdi bahriyenin 
hakiki birlij-inin tekrar teıisioe 
çalışılacakbr .Donanmada itaat
sızlık bundan böyle nihayet 
bulmuttur. Artık phsi menfa
aUeri değil yalmz Yuuanistanı 
müdafaaya amade müttehit do
nanma mevcuttur. 

Diler nutuklar 
Amiraldan ıonra hava baka

nı bay Skina bir nutuk .siiyle
miş ve ondan sonra Atina be
lediye başkanı bay Kotzias, 
eserinden dolayı bükümete min
nettarlıiını bildirerek mesulle
rin misal olacak vechile ccza
landırılmalannı istemiştir. 

·········································-
Bir hırsız şebekesi 

Yakalarını ele verdi 
Taharri memurları dört kişi

lik bir hırsız şebekesi meydana 
çıkarmağa muvaffak olmuşlar
dır. Bunlar on gün evvel Kah
ramanlarda bakkal Şevketin 
dükkanına girerek kendiaine 
bıçak çekmişler ve yine o gün 

Kahramanlarda Nusret soka
ğında Kamilin dükkanından 
sigara ve saire çalarak kaçmıı
lardı. Bayburtlu Hasan oğlu 
Şevki, Ahmet oilu Turau, Der-
iş oğlu Muzaffer ve Kürt Yu

suf oldukları anlaşılan hırsızlar 
tutulmuşlardır. Şebeke adliyeyt. 
verilmiştir. 

Mülkiyeliler şehrimize 
Geldiler 

~tanbul mülkiye mektebi ta
lebesinden 18 kişilik bir gurup 
şehrimize gelmiştir. Bayram 
günlerini şehrimizde geçirecek 
olan talebeler Efez ve Berga-
ma harabelerini ziyaret ederek 
tetkiklerde bulunacaklard~ JI 

Burada bulunduk.lan ın :~ 5. 
detçe erk~k muallim mektebı- !lliı 
nin misafiri olacaklar r 

Sulh Hlklm 

losteren en k .. çül ayrıl kJar ' Kavga mezuu riirsünüz. HoJJ~ood'un genç ve 36.612 lira değerinde General Metaksas'ın 
v:::.·~:~[a~~~-F~~~~- h~:r_j_~.1.L---L~L....:ı~b~u~l~a~m~a~y~ı~n~c~a~~k:ı:zl:•:rı:...__~iş~le~r~in~i~b~i~lir~1~er~.__:0~nu~n~~3~88~.~0=37!._~k~ilo~~e~ş~ya~~m~e~ml~e~ke~t~L....:.:...._~~~~S~ö~z~l~•~r~l~~~..L~!!!!:!.....!!!!!!!._QiJUlllSiılULJtlBla.ı~iııiıii 



Yeni Asır 

• 
Venize os i ıa dan osadasınaçıktı 
Hakkında siyasA mülteci muamelesi yapıldığından iade edilme
mesi nıuhtemeldir. Kavalada ltalyan konsoloshanesine gülle .. 

C ; ; WW5iff Sifi i il&ri§jM 

Bozguna uğrıyan asi bir fırka kumandanı ile bir general, 
birkaç zabit 26 nefer Ayvacıkta hükiimetimize iltica ettiler 

Atina 12 ( A.A) - Havas 
ajansından : 

Eski memurlar yerlerine otur
muşlar ve bu suretle isyan kati 
surette nihayet bulmuştur. Gi
rid valisi bay Apoıtikis bu sa
bah vazifesine tekrar başlamış 
ve general Pcde.s de Girid 
fırkası kumandanlığını tekrar 
ele almıştır. Bugün her tarafta 
eski memurlar vazifelerine baş
lıyacaklardır. 

Hanyadakl mevkuflar 
Tahllye edildi 

Diğer cihetten Hanyada asi
ler tarafından rehin olarak tu
tulanlar da tahliye edilmişler
dir. Asilerin elinde esir olan 
bahriye zabitleri kumand~ mev
kiine tekı·ar geçpıişlerdir. 

Teslim olan gemiler 
Talimat bekllyor 

f 
l 

1 ' 

,;,,-tte tcıyycırcle1 e /:arşı hltumlcm ioııt .. ,. 

ajansı bildiriyor : 
Yunan isyanı gerek karada 

ve ierek d~nizdc tamamile ten
kil edilmiştir. Avcrof gemisi 
Venizeloa He tar:ıf-tarlarını 
Kassos adasm:ı çı~-cardıktan 
sonr~ tetılim oJmak üzere Sa
lamin tersanesine g:cleccğini 
telsizle bildirmiştir. Girid de 
hükümet memurları tekrar iş
lerine başlamışlardır. Makcdon-
yada zabitler tarafından terke
dihr.!ş olan binlerce cfrad vu
kua ge!en müsademe erde hü
H'ımct kıtaatının uğradığı za
yiattan çok ağır zayiata uğra
mı,Iardır. Hükumet telefatı 11 
ve yaralıların miktarı 28 <lir. 

u sa r 
"" egere 

t4 Mart 1935 

~ ....... . 
Bugün geliyor 
Dün Ank2radan hareketini 

yazdığımız Ankara şampiyonu 

Çankaya takımı bu akşam saat 

19,20 de gelecek olan Afyon 

trcnilc şehrimize gelecektir. 

Gelen takım halen ankaranın 

şampiyonudur. Fakat son gün

lerde Ankaraya nakletmiş olan 
Beşiktaşlı oyunculardan ve 
mili takım azalarından Hüsnü 
ile Nurinin de şimdi bu takım-

yer aldıklarını söylersek takı

mın kuvveti anlaşılmış olur. 
Çankaya takımı ilk maçını 

yarınki Cuma günü K.S.K. ta
kımı ile yapacaktır. 

Bayramın ikinci günü Altay, 
Altınordu arasında kupa maçı 
vardır ve Çankaya takımı ikin
ci ve son maçını boıyramın 3cü 
Pazar günü lik şampiyonasında 
Altınordu ile başta giden Göz
tcpe takımı ile yapacaktır. 

Senelerdir Ankara - İzmir 
futbolu karşılaşmamıştır. Bu 
itibarla bu ·karşılaşmalar bir 
İzmir - Ankara fudbol dene
mesı mahiyetini de alabilir. 

• 
ız 

• 
ır 

Psara ve Leou torpido muh
riplcrile Nerös denizaltı gemisi 
Suda limanında hükumetten 
talimat bekliyorlar. İsyan bu 
suretle general Kondilisin ta
arruz hareketinden 24 saat 
sonra nihayet bulmuş oluyor. 
İsyan en az kan dökülmek au
retile bastınlmışıa da maddi 
zayiat çok miihimdir. 

mil erdeki vazifelerini ellerine ra nı nı bildiı n: e} e rr. t n: ur el mi.~- gec:yi Kırca Alide ı:-eçirecc:k-
almışlardır. Girid valisi bay tir. Reisicumhur bal_k~an. hu- lcr~ır. Bunlar Kar!ovaya gön-
Apostikis tekrar vazif~sinc kfımete. itaat etmesını ıste- derılec;kler ve Ol'ada hükümet 

Fabrikalarımızın işliyecekleri pa

Papulas tasllm oldu 
Arina, 12 ( A. A) - Atina 

ajansı Atina asilerinin şefi ge
neral Papulasın hükumete tes
lim olduğunu bildiriyor. 

başlamışbr. Nireüs denızalh mektedır. ?1emurıarının nezareti altında 
gemisi tersaneye avdet etmek Venlzelos 12 f..dalarda. ıskan edileceklerdir. 
emrini almıştır. General Dedes ROMA 12 (~.A). -.-v. Res~ı Bir iid g neral ve zabit-
tekrar Giriddeki fırka ~.uma~- mahafilden ~eyıd edıldıgıne go- ler hUkQmetlmlze sığındı 
danlıiını alm_ışt.~r .• Buguu dı- re bay Venızelos Averof kru- Çanakkale 12 (A.A) _ Yu-
ier adadalarkı hukumet memur- vazöründen Kassos adasına nanlı asi kuvvetlerden b' f k 

· d d'I · ır ır a ları yerlerine ıa e e ı mış ~e çıkmıştır. Kendisi nezaret al- kumandaniylc bir mirala b 
tekrar vazifeleri başına geçmış tındadır. Hal~kında siyasi mül- zabitler ve 26 nefer b ~. ab~ı 

k d . . ugun ır 
olaca ıar ır. . teci muamelesi yapılıyor. Yanı motörle Ayvacığın B b k 

1 Atinada Venızelosu~. hesabı- iade edilmemesi muhtemeldir. limanına gelmişlerdir B2 al a e 
h k t eden ve dun akşa- d D d v • un arın 

na are e k l Zannolunduğuna göre ma am c eagaçtan evvela u·d·11· 
ma kadar ortaya çı mamış o an b" ld'kl . mı ı ıye 

Venizelos!a yüz kadar za ıt ge 1 erı ve orada b 
. ' .. • · arınamı-

de aynı adaya çıkmışlaroır. yarak hukumctiını·z ... .., w dk . • \;; -.ıgın ı ·-
Kavala Eta!raın konec- ları :ınıaşıhn?ştır. 
Eoohıan si11e bi;"" g4H8e M"dimde vaz·yet 

dti!=;Ui Ayv~~t!{, 12 (A A) B. .. 
~ , . · ~ ugun 

RPMA, 12 (A.A) - Kavakı r;c c~ ,bı!' motör;e N!dilliye 
şehrinin bombardımanı esnasın- Venıze o:; tarafınd~~1 O'Önd .. · 

. l d ı . . ~ e. ı-
da bir gülle Ita!yan kon:olo~- en 3 a.ar valısı i'e kıdc 1. 

ld ·· b ·· tb · rn 1 
hanesine isabet etmİş o uğun- yuı. a ıı ru esınde bir bah · 

. 1 b't" n.~·d'l' rıve dan AtmadaVi ltalyan orta e - za 1 1 ve mı ı ti P-'e;vki k • 
el 1 • ,. . um n-

çisi Yunan bac..bal·anı bay Ç~l- acı mıe::n.ı hır ylız'..>a.. ·ıt· ~ .. • . . . Jı ı ıca 
daris nezdinde teşebbüste bu- ctmı~lerd.ır. Htıc~lnrına 8 b 

M"d"Jl"d ' · k e ep lunmuştur. Bay Çaldar~s had~- 1 ı 1 :Kı a-; erin tekrar Ati-
senin vukuna son derece müte- naya muracaat ederek hükü-
essif oldui'i'i•nu beyan v.:. mes- mcte arzı ~3dakat etınel~rid' 

6 ·~ V . 1 k ır. 
ı . t" dnna çıkarılması enızc osun ;m döküJm,. . u ıye ın mey .. _ --sıne 

1 , 11.,ıı,.,1 oıı iki adalara l:üçaıı l'eııizclos /(l::ı 1'<' ı.uçıiw.!Jlt' /Ji,- rııcl.ı 
için hhkikat yapılacağını ve taraftar olmadıgı ve kendisinin 

Adalar işgal edlldl general Papulas bu sabah tes-
Atina, 12 ( A. A ) - Havas lim oJmuştur. 

HUkOmeta mlnnettarhk ojansından: 
Hükumet, Midilli, Sakız ve 

Sısamı tekrar işgal etmiştir. 
Teslim olan gemllerln 

Zabltlerl kaçtllar 
ATİNA, 12 (A.A) - Asi 

gemilerden Psara göndermiş 
·olduğu bir telsizde Psara ve 
Leon torpido muhriplerile Ni
reü5 ismindeki denizaltı gemi
sindeki asi zabitlerin bu g cmi
leri gizlice terkederek müret
tebatlarını bırakmış olduklarını 
bildirmiştir. Bu üç ğemi Suda 
limanında hükumetin emirlerini 
beklemektedir. Bu ilk telsiz
den sonra müteaddid telsiz 
muhab ... releri yapılmıştır. 

Averof ltalyan 
sahillerinde 

Bunlardan anlaşıldığına göre 
Averof ltalyan sahillerine ve 
ihtimal Rodosa dogru yola 

mı hr. 
s~ radn alınan son telsize 

• öre Hanyada rehin olarak 
tevkif edilmiş olan eşhasın 
kaffesi serbest bırakılmıştır. 
Bunların içerisinde hükümetc 
sadık kalmış olen bahriye za
bitleri vcrdir. Bu zabitler asi
ler tarafından tcrkcdilen ~e-

Bütün şehirler bayraklarla 
donanmıştır. Atina general Kon
dilise parlak bir istikbal mercı
simi hazırlamaktadır. Paytahtta 
bugün saat 16 da muazzam 
bir mitinn- akdcdere!.: bütün ... 
Yunaniı1tanın Çaldarıs hüku-
metine minnettarlığını ve bağ
lılığını göstereccktır. 

Plastlrao Frans::da 
Kan, 12 (A.A) - General 

Plastir.as Fransaya dönmüştür. 
Buraya yakın bir yerde istira
hata çekilecektir. 

B. Çaidarlsln B&yaniiı·ı 
Atina 13 ( A.A ) - B. Çal

daris matbuat mümessillerine 
beyanatta bulunarak memleke
tin het tarafında tabii v.:ıziyc
tin teessüs etmiş olduğunu ve 
sükun ve intizamın kat'i suret
te temini için icabeden tctb!r 

· ferin dındı~ını ilave etmiştir. 
Başbakan halktan sükuneti mu
hafaza ve hükümete güvenme
sini istemiştir. Bundan baş!ca 
Reisicumhur hükumete bir teb
rik telgrafı göndermiştir. Mü
şarünileyh alakadar nazırları 
bütün memleketin sadık ordu 

clonaDmaya minnet ve.~ şük-

Jlııl:l•ııırliıı ı•'iııe !JP\Cll Mttl ll11/ 11 il:i ııuw=ara 
tamir olunac:!ğını Averof zırhlısında bulunduğu hasarnbn 

ilave etmiştir. 
Ası zabitler ~:ırca Alide 

Sofya 12 (A.A) - Bulgar 
memurlarına tcElim olmuş o!an 
asi Yun1n zabitlerile efradı bu 

ifadclcr:ndcn anlaşılmasına na
zaran hükumet vaziyete tama
mile hakimdir. 
Yunan isyanı tenkil edlldl 

A TlNA 12 (A.A) - Röyter 

v mugu Kendimiz yetiştireceğiz 
Beş yıllık program altında 

çalışmaya başlıyan dokuma 
fabrikalarımızın muhtaç olduk
ları uzun telli pamuğu yurdu
muzda yetiştirmek ve bu su
retle ulusal servetin dış pazar
lara akıp gitmesine m~ydan 
vermemek üzere ziraat bakan
lığınca bir (beş yıllık pamuk 
yetiştirme planı) hazırlanmıştır. 
Bu plana göre, üretme çiftlik
lerimiz tarafından üretilecek 
yüksek vasıflı pamuğun iane 
pnmuklariyle çiftleşip evsn
fını bozmaması ıçın bazı 
fenni tedbirler alınmasına mec
buriyet hasıl olduğundan ekim 
mevsiminin başlamasından önce 
bu layihanın kanun halini al· 
ması istenmektedir. 

Kanunun " esbabı mucibe ,, 
sinde ulusal dokuma fabrika-
larımızm istediii yüksek kali
teli pamuklarımızın pamuk zi
raatine elverişli bir çok alan
ları bulunan yurdumuzda yetiş
tirilmesi için şimdilik Adana, 
Ege ve Eskiıehir - Sakarya 

çevrelerinde planlı çalışmıya 

baılanmış ve çalışma epeyi iler
lcıniştir. Adana mıntakasında 
şir.ıdiyc kadar iyi bir mu-

vaffakıyet veren çalışmanın 
Önümüzdeki yıl arzuyu karşıh
yacık kadar üstün bir muvaf
fakıyet kazanaca2'ı umulmakta
dır. ~ 937 yılına kadar Ege ve 
Sakarya mıntakasında da pa
ınuklarımızın bu kerteye eri
şebilmeleri mümkün olacaktır. 

Yurdun ökonnomik bakım
dan çok mühim bir işi olan 
Pamuk ıslah meselesinde bek
~cniJen sonucun elde edilmesi 
~Çin de kanuni müeyyidelere 
ıhtiy ·· ~ı l t d. B 
1 k •ç e-oru me ~ c ır. akan-
ı bu iş için hazırladı~ı ka
n~n ~tojcsinde bu hususu te
mm · •çın şu madddtri koy-
maktadır. 

Ziraat bak 1 v 1 .1 k 
• •w. an ıgı e cı ece pa-

mukıplıgıni t~yin ctmeğ-c ve bu 

çeıitlerden başkasmın eldmini 
yasak ctmcic salfıhiyetlidir. 
Ziraat Bakanlığının tayin ede
ceii pamuk t:kimi mıntakala
rındaki çırçır evleri bakanlığın 
her biri için tayin edeceği pa· 
muk çeşitlerinden baikasını çır
çırlamazlar. Pamu~· ekimi mın
tıkalarında yetişen çiğit ve 
kütlülcr doğrudan doğruya Ba-

kanlık veya tavsit edeceii ulu· 
sal bankalar tarafından alına· 

caktır. 

Bakanlık gerekli gördüğü yer· 
de çırçır evle;-i, işletir ve mev
cud çırçırı satın alır ve yeni
den kurulmasını yasak eder. 
Bu alanda pamuk alış verişinin 
kütle halinde yapılması mec· 
buriyeti koyar. 

Ziraat Bakanlığının eline geçeD 
çiğitlerin yarıyan tohumluk ya· 
ramıy;ı.nı yağı çıkarıldıktan 
sonra posa halinde hayvan 
yemi olarak parası verilebilir. 

Bu kanun hükümlerine aykırı 
hareket edenlerden 30 liradan 
500 liraya kadar para cezası 

alınır. Alakalı fen memurları· 
nın vereceği raporlar üzerine 
mahalli idare heyetlerince alı· 

nacak kararlarla tahkik edilen 
çeşitlerden başka di2-er pamuk 
çeşitlerini veya karışıiını eke· 
nindcn bu ecza alınmakla be· 
raber tarlalarındaki pamuklar. 
macrafları kendilerine ait ol· 
mak üzere hemen sökülür. Be 
masraf sahibı tarafından veril· 
mezse b.tkanlık bütçesinden 
ödenir ve "Tahsili emval,, hü.
kümlcrlne göre kendisinden 
alınır. 

Kanun Baka~lar heyctinct 
hazırlanan talimatname ile tat· 
bik edilecektir. 

Y anğııı haşlnagıcı 
Saat 17,40 Göztepe tramv•! 

caddesinde bay Nazmiye ai 
olup Doyçe Oryent b_ank ikinc 

müdürü by Rükemberıin tahtı 
isticarında bulunan 733 numa· 
ralı evin alt kat oduındakı 
şominede yakılan ateşten .b.-· 
cada teraküm eden kurumlaı 
tutu,mak surc!ilc yangın çık
mış ise de yetfşilerek bastırıl· 

mıştır. .... -
Dlrhemlere gözkoymu• 

Alsancakta Yiiitler cadde· 
sinde seyyar satıcı Alinin bil 
buçuk kiloluk dirhemini çalatı 

Davi o{ıla Y osef za ıtaca ttJ' 

tulmuştur. 

Çahnan ceket ve pnntaıoı 
Sabunhane sokağında Muı· 

tafa oğlu Hasamn çalıştıiı ma"" 
ğazadan bir ceket ve bir pan· 
talonu çalınmıştır. Hırsız zabı• 

taca aranmaktadır. 

J 
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leti şeyler 2'ibi halvette yap
~kları işler de halka malum 
ıdi. Bu mahremiyeti ifşa eden
ltr, saray esrarını sokaklara 
dökenler kimlerdi? Emirilmü
lllininin yakınında yaşayanlar, 
0nun yanından ayrıhr ayrılmaz 
sokaklara fırlıyarak dellallık mı 
Yapıyordı ? Burası meçhul ol
tııakla beraber sarayın iç yüzü 
•okaklarda siirünüyordu. 

Bu feci hakikati pek eyi bi
ltn Ismail, tacirin kendilerini 
lanıınış olması halinde tahak
tdecek rezaleti de bütün şümu
Ule takdir ~diyordu. Esir 
tilcırı şüphe yok ki, tefahu!' 
İçin herkes ve herkese anla
till:aktı. Bu, çirkin bir şey 
olacaktı ve belki Harunla ken
di arasını bilebozacakti. Bina
~tıaleyh şimdiden müessir bir 
Çare bulmak ve Nasırın dilini 
kapamak lazım geliyordu. 

İsmail haysiyetlerini koru
ınak ve halkın diline dü~mek 
Eelaketind~n kurtulmak için 
Çare ararken gözü parmağın

daki yüzüğe ilişti düdak!a
tın zaJim bir tebessüm bclırdi. 

1 
• -:-- Temam, dedi, herifi ze

ıl\rıerim, rezaletin önüne ge
Çericn. 

İhtiyar o devrin Şarklı ve 
Ga:-ph bütün büyükleri gibi 
YŞ~ıi1k taşında zehir taşıyordu. 

1rtıdi Nasırı susturmak, çirkin 
s~~ne erle dolu olan bu gece
nın esrarını yine şu pençeresiz 
~alona gömmek için o zehir-

en istifade etmeyi tasarlı
Yordu. 

Fakat ustalıkla yapmak, kim
seye l~issettirmemek zarureti 
~ardı. İsmail bu ciheti düşündü 
k~ tnünasip b~r fırsat kollamıya 
iltar verdi 

z· Şimdilik a
0

celeye de mahalyok 
ınıra Nasır odad~ değildi1 Ha-

erkep olmıyan kızlar ise bu 
tnah .. u . . k k ı . ' mıyctın acısını çı arma 
Çın kendisini merkep yapmağa 
b~vaşıyorlartlı. İsmail sıkınhh 
ır dakikasında vakasına yapı

!an kızların cıvık ibramlarında 
!f 11a_ bir halde sinirleniyordu. 
•cıdar yeğeni Nasırı merkep 

[.~Pın.~k la nisbi haysiyetperver
tı roste ·mişti. Lakin kendine 
tldif o.unan merkepliğin haz-
lllol~nacak hiç bir cihetiyoktu. 
k (,.icrçi kızlara: 41 Ben ihtiya.rim 

udretsizim, siz birbirinize b~ 
t~k.ayı yapın!,, Diyerek sırtına 
Bınılınesine mumaneat ediyordu. 
.
1 
u hali karşılan sezen Cafer 

ı c Taranın neşelerine alayla
rına artık hudut yokt~ -o . h olsun! Bunağa 

D~ Yatayın be l"zlart' 
ıycrek ell · · •e "I ._ erını çırpıyorlar 
~u medcn katılıyorlardı. 

b' Bır taraftan Harunun vaziyeti 

l'lı~w ~•.raftan kızların bu liuba
ı ıgı Isın .,. . d' l au şım ı üzmeie bq-
c~1?ıştı. Çünkü Harunun avdet 
I ıp de bu tekliften haber 

:ernkıı ~~e~ine kızları teşvik 
etın c!ldısını merkepliie icbar 

esınden korkuyordu. 
Bu k'b lih a ı etten kurtulmak için 

'.lşa2.et .. bir çare buldu, kızlara 
• ııualerdi: 

- İşte, dedi 
~erkep, biriniz: •ı~e dinç bir 
bırden taşıyabiı'· dcgil, beıini%i K ır. 

b
. ızfar dudakların büktü! 
ı r w d h ı er, ag1z an oşnutsu:duk gös· 

terdiJer: 
- O pespaye bir eşek. Gel-

di geleli kulaklarını kısıp otu· 
ruyor, anırmaK"ı bile becercmi
l'?r. Biz senin gibi, obür iCDÇ 

rıbi şeceresi alnında yazılıasıl 
.. ekler isteriz. 

Kızlann isran ve İsmailin is- J' 

tinkifı devam ederek kapı . 

iT 
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açıldı. Önünde fanusu çeken 
Nasır ve arkadan canlı bir 
mehmel göründü. İsmail mer
yapmak istiyen dilber sürüyü 
haset ateşlerine ahb bir an 
içinde sarhoşluktan ayıltan 
bu mehmel cidden orijinal bir 
şeydi. Zatülhal, zatüJcemal ve 
zatülviüsal çıplak koHarını hir-
birlerine perçinleştirmişler bu 
gümüş şebekeüstüne Emirülmü
minin hazretlerini oturtmuşlar
dı. Oda kollarını iki tarafında 
ki nurani ve müteharrik sutun
larına asmış, başımda üçüncü 
kızın saçlarına takmıştı. 

Nasır, fensuunu çeke çeke 
ilerledi. Odanın ortasında dur-
du. 

İşte dedi, kürrenin, görmedi
d~ği bir manzara.. üç güneş, • 
hır sema taşıyor. 

İsmail yine dudaklarım ısırdı 
' çünkü şüphesi tahakkuk etmif 

gibi idi. Harünürreşit, esir ta-
cirı tarafından tamlmam•ş ol
saydı elbette bu kadar hürmet 
görmezdi. Ve hele; "Sema,, ya 
teşbih edilmezdi. Bu sebeple 
parmağındaki yüzüğü sık sık 
çevirdi. V c sonra Halifenin 
gümüş ve canlı tahbndan in
mek, kızlara yer göstermek 
gibi işlerle uğraşmasını fırsat 
sayarak uşağa yanaştı, kulağı
na fısıldadı : 

- Sana gözümle işaret ve
rir vermez önümde bulunacak 
kadehi al, Nasıra ver. 

Harunureşidin bu alayı vali 
salona girişi kahramanlarımıza 
yeni bir alay mevzuu oldu. Onlar 
zaten bu gece her şeyin ala
ymda idiler. 

- Yahu, dedi. T :ıran: 
- Halife pek biniciye ben· 

ziyor. Korkarım ki bizi de bas
tıracak. 

Cafer neş'e ile cevap verdi: 
- İlk fırsatta tecrübHini 

yaparız. 

Esir taciri, Harunureşidin 
oturur oturmaz hamlelere bat· 
ladığmı görünce ilerledi: 

- Muhterem genç! Dedi. 
Size yeni bir içki ıretirece

ı;m. Bu kızların aklını o muat
tar su ile yıkayın, kendilerini 
kendinize uygun bir hale 
getirin. 

Tacirin gaybubeti uzun sür
dü, fakat kimse bu uzayan ay
rılışa alakadar olmadı. lsmail 
bile verdii-i kararı o an için 
unutarak meclisin gürültüsünü 
dinliyordu. Yeğ eninin kızlara 
attırdığı taklaları seyrediyordu. 

Nihayet, tacir göründü, elin
de mükellef bir tepsi vardı. 
Halife saraylarına layik olan 

bu tepside Şam işi billur bir 
sürahi ve hepsi ayni renkte on 
iki katleh bulunuyordu. Kadeh
ler ka 1iYİ şeyler olup a~zına 
kadar , la dolu idiler. Kaşları 
belli b~lirsiz çatıklaşmış, bakış
ları tuhaflaşmış olan esir taciri 
tepsiyi yere koyduktan sonra 
iÜzel kızlara döndü. Kelimeler 
üzerinde dura dura şöyle bir 
emir verdi. 

- Birer birer sakilik ediniz. 
Herkese, anlayor musunuz her
keae nasibini veriniz ! 

Zatülhal kalktı, yürek da
yanmaz bir salınışla yürüdü, o 
renk renk kadehlerden birini 
aldı. Harunurrcşide getirdi. A-
kıl yıkan bir tebessümle tebel
bül etti : 

- İçiniz ve... Uçunuz !.. 
Kızın yürüyüşü değil, gülüm

seyişi değil, bülbiilleşmesi de
iil, fakat, " uçunuz ,. demesi, 
Harunu cez:blendirdi ve sunu• 

lan iri kadehi bir hamlede bo
şaltarak haykırdı : 

- İşte uçuyorum !. ( 1 ) 
Zatülcemal ayni hararetle 

Cafere doğru yürüdü. elindeki 
kadehi uzatarak: 

- İçiniz ve cennete giriniz 
dedi. 

Cafer uzatılan kadehi aldı. 
- Madem ki emrediyorsu-

nuz. Dediiiniz olsun dedi. . 
Taran zatülvisale düşmüştü. 

Yakışıklı Bizans asılzadesi Za
tülvisalin göz kamaştıran gü
zelliği karşısında sarsıldığını 
hissetti. Hele kızın güzel ve 
tombul çıplak kolunu uzatarak: 

- İçiniz ve yanınız, demeıi 
ile bütün bütün iradesini kay
bedeceğini sandı. 

Kadehi aldı ve bir yudum
da içerek: 

- Senin için olduktan son
ra, dedi, yanayım, kül olayım. 
Ne lazım gelir. 

İçkileri getiren kızlar üç gen
cin yanından ayrılmamışlardı. 

Sahiplerinin her dediklerini 
yapmak, ve hareketlerin~ muti 
bir ırüvercin hoşluguyla onları 
eylendirmeye koyulmuşlardı. 

Fakat Harunurreşit uçmak 
istiyordu. 

- Uçacağım diyordu. Zatül
haJ.. Senin kollarından kendi
me kanat yapmak istiyerum. 
Ve "Ene tayrün ve Enti ce
nahi,, [2] feryottlarile güzel esirin 
billur bazularına sarılıyor ve 
"Haydi uç ve uçur!,. diye ter 
ter tepiniyordu. 

İsmi anılır anılmaz gökten 
uçan kuşların bile kanat: çırpa
rak kendisini selamladıkları 

zanoolunan şu büyük şahsiyet 
ne kadar iüçüklükler yapıyor
du? Bu eğlence değildi, zevk 

değildi. Düpedüz rezaletti! Eğer 

Nasırın bir şeyler sezinsediiini 

sezmese, İsmail belki bu man

zaradan bu kadar sıkılmıya
cakb. Fakat hüviyetlerinin, zeki 

tacir tarafından nasılsa keşf

olunduğuna kuvvetle ihtimal 
verdi~i için dayak yemiş gibi 

muztaripti, yeğeninin münase

betsizliklerine artık nihayet 

vermek istiyordu. 

İşte bu mülahazalarla sarhoş 
taklidi yaptı. Sendeliye sende
liye kızların yanına gitti. Pel
tek bir sesle yalvardı: 

- Bir kadeh te bana sunun, 
anlıyorum ki kevser daiıtıyor
sunuz!. 

ZatüJhalin gümüş kollaı ından 
kendine bir çift beyaz ve yu· 
muşak kanat yapmaia çalışan 
Harun atıldı: 

- Sana Nasır sunsun, sen 
de şu ibnülkelbe (uşaia) sun, 
o da Namı sulasın. Bunlar, bu 
güneşler yalnız bizim için ha
reket edeceklerdi~ 

İsmail, yine sarhoş ı:-ibi dav
randı: 

- Tek içelim de Tacirin 
elinden içelim Kevser, yerini 
deiittirmekle tadını kaybetmez. 

Ve sonra gözlerini, yeğeni
nin bulanık bakışla gözlerine 
dikerek bir beyit okudu: 

( l ) Böyle sarhoş olup uç
mak istiyen halifelere Haru
nürreşitten evci de tesadüf 
olunmuştur. Ecıevvi halifelerin
den Abdülmelik oğlu Yezid 
onların en meşhurlarındandı . 

f :?) /, ıı Ar .. pça c ımfr "IJeıı kuşum, 
sen kanalsuı,, demektır. 

- ~onu var -

Konyada bol yağmurlar 
Bozkır, Seydişehir kazalarınd~ seller 
Mezruatı mahvetti. Bir kaç ev yıkıldı 

... --~~~~~~~~~--
Bu sene kuraklık tehlikesi yoktur - Çiftçi sevinçtedir 

Umumi mecliste yedi bayan üye vardır 
KONYA: 10 (YeniAsır)

Konya ve kazalarına bol yai
murlar yağıyor. Çiftçi sevinçli
dir, Bu yıl kuraklık tehlikesi· 
nin baş göstermesine ihtimal 
verilmiyor. Havaların yağışlı 
gidişi ırmak ve çayları boş bı
rakmamıştır. Bağların hemen 
hepsine su vermek imkam ha
sıl olmuş gibidir. 
Yağmurların devamı, karla

rın eriyişi, dağlık mmtakalar
da bulunan kaza ve köyleri
mizi sel tehdit ve istilalarına 
maruz bırakmıştır. 

bildirilen yeni umumi meclisin 
toplantısı bu yüzden 21 Marta 
bırakılmıştır. 

Vilayet bu hayırlı işi başar
dıktan sonra yeni meclise iza· 
hat verecektir. 

İstikraı işinden sonra Kay
küyüiünde bulunan ve yer al
tından akan suyun sund a jı yap
tırılacak, Altınapa - Meram ara
sındaki su yolu betonarme ola
rak yenilenecek, Sillede bir 
baraj vücude getirilecektir. 

Diğer yandan Beyşehirde 

yeniden kurulacak ikinci bara-

Kouyadan bir mau.:nnı 
Bozkır ve Seydişehir kaza- ı jın meydana gelmesi için çalı-

larında mezruatın yarısı mah· ,ılıyor. Son yağmur ve karlar· 
volmuştur. Bir kaç değirmen ve dan gölün suyu yükselmiş, eski 
ev yıkılmıı, biriki köprüyü de baraja yaklaşmıştır. Bununla 
su alıp götürmüştür. İnsanca beraber yeni baraj kurumuna 
zayiat olmadıiı bildiriliyor. kat'i surette ihtiyaç vardır. 

Devamlı yağmurlar Konyanın Valimiz Cemal Bardakçı bu 
sokak ve caddelerini, meydan- işleri çabuk başarmak için çok 
larını da çamur içinde bırak- çalışıyor. 

mış, yer yer gölcükler hasıl UMUMİ MECLİSTE KADIN 
olmuştur. ÜYELER 
Yağmurlu bir günden sonra Vilayet umumi meclisinin 

Konyayı görmemiş bir tayya- yeni üyeleri arasında yedi de 
reci, uçağıyla şehir üzerinden bayan vardır. 
geçseydi, ihtimal ki : " Bu şc- Münibe Hüsamettin Konya, 
hirin ne çok suyu ve havuzu Nedime Mazhar Ilgın, Elmas 
varmış! ,. Derdi. Afif Seydişehir, Firdevs Ak-

Kış mevsiminin b.11şından bu şehir, Belkıs Sami Ereili, Lüt-
i[Üne kadar Konya, yumuşak fiye Rakim Çumra, Perver 
ve yağışlı bir kış geçirmiştir. İhsan Cihanbeyli'den namzet 

cı Sami, Lütfiye Rakımda Çum
ra C. H. F. ve Belediye rei'i) 
Rakım'ın refikalarıdır. 

Elmas Afif Konyanın Güzide 
asil ve nezih ailelerden birine 
mensup ağır başlı münevver 
bayanlanmızdan biridir. 

Hepsinin de yüreklerinde 
Türk kadınına sıyasal ve soy
sal haklarını bağışlıyan Ata
türk' e ve Türk ulusuna derin 
şükran ve minnet hislerile meş
bu ve memlfıdur. 

Nedime Mas'har Ilgınlı ikin· 
seçmenleri•ı hakkında göster-

J{u ll!fl l \ 1
• l ıııtmıi meelfa i iiye

~imleıı N edim e Ma:11ar 
" Hafıofil; ,, Gaze/l'.'li Snlıı fıi 

diği iytimat ve yüksek tevec
cühü unutmıyacağım, söylemek
tedir. 

KARAMANDA ELEKTRİK 
Karamanda elektrik tesisab 

vücude getirilmiş, denemeler 

yapılmıştır. Elektrik fabrikası-

nın açılış resmi bu akşam par
lak bir ş~kilde ve Karamanlı
larm yerinde sevinçlerile ya
pılmıştır. 

Karamanın değerli kayma· 

kamı ve belediye başkanı Faik 

Türegun devamlı mesaisinin 
büyük ve ışıklı eserini Kara-

Bu kıı, kuru ayazlar, dondu- gösterilmiş ve seçilmişlerdir. 
rucu soiuklar görülmemiştir. Hepsi de asil ailelere men- manlılara bu ıuretle armağan 
Halkın canını sıkan ve yakan, sup, münevver fikirli kadın etmiş oluyor. 
bakımsız 50kak ve yolların ça- yurtdaşlardır.Münibe Hüsamet- Faik Türegün'ün Belediye 
muru, çukurların suyu olmuf- tin, ayni zamanda fırkamızın başkanlıiına gelişile beledi 
tur. Şarda kanalizasyon terti- Konya vilayet idare heyeti işler düzelmiş ve çıiırına gir-
batınm olmaması, beledi duru- azasındandır. miştir. Karamanlılar bu ışık 
mun durgun bulunmasından Nedime Mazhar Konyada bayramını yürekten kopan bir 

çıkan "Babalık,, arkadaşı- sevinç haykırııla kutJulıyorlar. 
sokak ve caddelerin layikıy- mızın sahibidir. Açılış resmine dışandan da 
le yaptırılamayışı, Konyamı- F 
zı mevsim hadiseleri, bata2"a 

irdevs, evvelce muallimdi. bazı zevat Karaman'a davet 

düşmüş adama bf"nzetiyor. Münevver bayanJarımıadandır. edilmiştir. · . -..,. 

Baharda yağış normal du- .... ~~!~!! .. ~!;~!· ... ~!.~[IJ~; .. ~~~~: ......................... ~: .. ~:!.~~~ ... . 
rumda olursa Konya çevresinde Sinopta,Öz Türkçe. 
bu yıl mahsulünün çok bere- Borsa Haberleri 
ketli olacağı tabiidir. Toprak DUn Borsada Köy adları 
o kadar yumuşamıştır ki, bazı Yapllan Satı,ıar ~ 
yerlerde sürmeae hacet kalma- ~ s· 12 (Al IAll l)I - v 1 1 • ınop, . - i ayet l 
dan tohum saçmak: kabil olu- UzUm 1 dahilinde Sultan, ıeh, şah,paşa 
yor. Çu. Alıcı Fiat h d 

Ekim geçen yıllara nazaran 171 Koo ittihat 11 50 12 50 acı ve erviş 2'ibi sa1tanat 

Çok miktarda yapılmıctır. devrinden kalma mahaJle ve 
.. 156 Trifonidis D 11 30 12 25 

Çiftçi, bahçavan, kışın bu köyadları umumi meclis kara-
· ı d b 112 M J Taranto 11 50 15 50 rı'le kaldırılmış ve bunlara o"• 

giı er yüzün en ve ol verimin- .. 
20 Y İ Talat 11 50 11 50 den pek sevinmiştir. İştahla işe Türkçe yeni isimler verilmiştir. 

sarılmış çalışıyor. 3 S Emin ve Mu 13 50 13 50 
Şehir içindeki park ve bah- 462 Y ekün 

çelerin düzeltiJmelerine başlan
mıştır. Güneşli günlerde yer: 
yer, harıl harıl çahşmalar göze 
çarpıyor. 

* . :;. 
Vilayet su işlerini ba.,arabil-

mek için son zamanlarda vila~ 
yet genel kurultayını fevkalade 
toplantıya çağırmış, üç yüz bin 
liralık istikraz akti için salahi
yet istemiştir. 

Meclisten salahiyeti olan Vi
layet, istikraz işini bitirmek 
üzeredir. 2 Martta toplanacağı 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

28 M ve J Taranto 4 50 4 50 
Afyon 

Kilo Alıcı Fiat 

975 Uy.Mad.İn. 815 815 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 

8 Börülce 4 75 4 75 
15 Fasulya 9 9 75 

100 Yulaf 5 5 
455 K Palamut 200 420 

Para 
... 

Piyasası 
13-3-1935 

Mark 
Alış Satıf 

50 25 50 75 
İster1in 590 595 
Fr. Fran~ı 8'28 8 "'jl 
Dolar 80 75 80 1.:; s. 
Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 40 10 45 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 85 05 85 30 
Kr.Çekoslov 5 20 s 22 
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Bütçe vergi işinde acun 1 Almanyaya karşı Fransa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vergi bakımından yurdumuz en eyi 
Ülkelerden biri olclrak gösterilebilir 

Hciva tehlikesi çok büyüktür 
Fakat kara tehlikesi daha büyük 

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

Almanlar 
Üstünlüğü 

Fransızlara karşı askeri 
Ökonomi Bakanlığı konjunk

tur servisi çok dikkate dc~cr 
bir etüt hazı rlamıştır. Acunun 
bütçe ve vergi bakımından 
bugünkü durumu içinde ülke
l!ıİzi:ı üstün yerini rakamlara 
dayanarak anlatan bu ctütün 
bızı kısım !arını alıyoruz: 

ACUN ULUSLARINDA 
MEMUR NİSBETİ 

1929 yılı 100 olarak kabul 
tdilirsc ; çesidli ülkelerde 
1932-1933 yılına göre maaşlı 
memur nisbeti şöyledir : Türki
Ye' de 341; Almanya'da 707: 
Fransa'da 665; büyük Britanya 
da. 705~ İtalya'da 637: Polonya 
da. 564; Amerika'da 740 kişiye 
bir memur isabet etmektedir. 

Bu sayılardan zirai, sınai, 

soysal kurumlar, kooperatifler, 
birlikler ~ibi batı ülkesinin 

ienel hayatı üzerinde mühim 

bir roiü olan kurumlarda ça
lııanlar dışarda kalmııbr ki; 
bu gibi kurumlarda çalışanlar 
da hesap edilecek olursa o 

laman yabancı ülkelerin me
nıur sayısı hemen hemen bir 
tniali artacak kadar fazlalık 
P'Österir. 
~ ····-=······••!••:..t••··············· 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

Cİide yaphğı fenalığın 
en güzel tamircisidir. 

Yurdumuzda zirai ve sınai 
kooperatifler, yarı resmi veya 
yarı müstakil kurumlar çok ol
madığından memurlar tama
miyle d evletin emri altındadır 
ve hepsi de bu istatistiğe gir
mişlerdi r. Halbuki savaş sonun

da Avrupada bir sanayi tasfi
yesi baş lamış ve ziraileşme ha
reketi organize etmek üzere 

bir çok memurlarım köy ere 
göndermiştir. Doğrudan doğru
ya devletin idaresi altında bu
lunmayan kurumlarda çalışan 

bu memurlar da yapılan ista
tistiklere girmemişlerdir. Bu 

bakımdan aradaki farkın gözö
nünde bulundurulması gerektir. 
BALKAN DEVLETLERİNİN 

BÜTÇE DURUMLARI 
1926 Yılından 1934 yılına ka

dar geçen 9 yıl içinde balkan 
devletlerinin 

Yunanistan Yugoslavya 
Var Mas Var Mas 

1926 79.9 72.7 98.1 
7 50.5 76.9 70.9 92.9 
8 56. 7 78.1 86.4 94.3 
9 100,0 100,0 100,0 100.0 

1930 64.6 107 8 83.4 105.5 
1 62.0 105.0 68.7 97,6 
2 50.4 85.l 70.9 95 8 
3 40.2 73.4 65.4 88.3 
4 43.8 79.7 63.7 86.l 

VERGİ BAKIMINDAN ACUN 
Ökonomik darlık dolayısiyle 

devletler denk bütçe için bir 

çok tedbirler almakla beraber 
bu arada veriilerin miktarını 
da fazlalaştırmttlardır. Her dev· 

Jetin resmi istatistik yılhkluın
dan alınan rakamlara ve muh
telif yıllık döviz vasati fiatJa
rına göre Türk parasına çevi
rerek görülmüştür ki; son yıl
lardaki buhran ve muv~zcnc 

vergileriyle yeni kazanç vergi
sine raimen dünyanın en az 
vergi veren bir ulus da biziz. 

Sterlinjı!, dolar, Fransız fran
gı, liretten başka dövizlerin 
1928 yılı vasati 
Memleketler 

Türkiye 
Romanya 
Yugosla•ya 

1928 
29 

11.44 
62.17 

1929 
30 

11.62 
18.10 

Yunanistan 24.53 
Buliaristan 9.55 9.75 
Almanya 72.65 76.00 

· Fransa 78.90 70.50 
B. Britanya 146.70 152,50 
ltalya 44.50 44.60 
Polonya 11.90 12.40 
Amerike 61.80 60.50 

Bütce durumları tetkik edi
lirse görülür ki varidata ~öre 
masrafları denk olan devletler 
içinde en düzgün durmı.u olan 
biziz. Çok miktarda parayı ge
rektiren birçok devrimler yap
mıf, yurdu onarmak için mil
yonlar harcamış, bir devlet 
için bütçe denkliğini korumak 
en mühim bir iştir. Bazı yıHar 

çok az fa rklarla aksamasına 

rağmen Balkan devletleri büt
, çeleriyle, bütçe!erimizi yıllara 

göre karşılaştıran aşağıdaki 

rakamlar bize bu hususta bir 
fikir verebilir. 1929 yıla 100 
olarak: 

Romanya 
Var Mas 
86.7 82.4 
99.9 95.7 
91.9 101.8 

100.0 100.0 
86.5 91.2 
76.7 86.1 
48.S 54.8 
51.0 58.8 
56.8 59.1 

Türkiye 
Var Mas 
80.S 86.2 
90.2 88.2 
99.1 93.9 

100.0 100.0 
94 8 101.0 
73.7 84.6 
83.0 76.7 
76.1 77.4 
82.2 83.3 

kurları ve bu tarihten önceki 
vıllar için tahvil fiab olarak 

alınmak suretile hazırlanan aşa
ğıdaki mukayeseli cetvel bize 
bu sonucu vermektedir. Husu
si bütceler bu rakamlara dahil 
değildir. Bu nokta bilhassa 
Anglo - Sakson ülkeler için 
mü~.imdir. 

HAVA TEHLİKESİ 
Fransa bir yıllık askeri hiz

met yerine iki yıl askerlik usu
lünü kaymağa hazırlanıyor. 
Bunun sebep~erini, General Ni
es.sel'in şu makalesinden anh-

elde etmeğe çabalıyorlar 
olmaz. Halbuki kara hücumu 
insanca, topra ça, iktisadi kay
nakça bundan çok fazla zarar 
verecek ve ist ifa altma düşe
cek olan havali ahalisini müt
hiş bir esaret altına sokacaktır. 

1914 de karadan ani hücum 

latı, mecburi iş alayları da as
keri bir talim ve terbiye gör
mektedir. Bütün fabrikalarda 
pararctli bir çalışma vardır. 
işçilerin sayısı dört misline çı· 

karılm ştır. Ameleler gördük
lerini gizli tutmağa yemin ver-

Ulusun yurd severlik duygu
larına dayanarak bayındır ve 
ileri samıyii bir ülke yaratan 
cümhuriyctin bu büyük i şi ulu

sa ne kadar az yükle başar

dığını bu rnlrnmlar bize çok 
güze! anlatmaktadır. 

yacağız: 
İngiltere kendirini ada vazi- imkaesızdı. Zira bütçe vasıta-

yetinin emniyetinden mahrum sile A lman kuvvetlerinin dere-
mişlerdir. F"brikalara yanaşmak 
memnudu~ Ordunun ~smen 

kıl~n hava tehlikesini anlamış cesini biliyor ve gazetelerden 
bu!unuyor: Pek par!ak bir şe- de, ihtiyat kuvvetlerinin nasıl 

motörlü veaitle techizi ikmal 
edilmektedir. Zırhlı mitralyöz 

Muhtelif memleketlerde Türk 
lirası esasına g öre ndam başı 
na düşen vergi miktarı : 

kilde yeQidcn doğmağa hazır- tevzi edilmiş o!aca«ım anlıyor-
Janan Alman tayyareciliği için duk , Buna karşı hazcr ordu-

otomobilleri, hücüm arabaları 
yapılmakta ve bunları idare ede-

Londrayı bombarduman etmek muz Alman larınki kadar kesif-
Parisi b ombnrduman etmek ti ve ihtiyat!ar bir kaç saat 

cek efrad sıkı bir talim görmek
tedir. Almanya, karadan ani bir 
hücum için efrad hazırlamak 

1930-31 1931-32 1932-33 t 
içimle vaz:fe!eri başına koşa-

korkula rıdır. şte bund:m do-
layıdır ki son Londra görüş- bilirdi. Yani seferberli~imizi ve ve müstakbel bir harp için 

sınai seferberliği yapmak iste
seydi, başka türlü hareket et· 

10-30 8.80 9-81 tahşidahmızı vaktinde yapabi-
14-10 7.24 
22-96 18.42 

melerinde bu tehlül:e göz 
14-44 önüne alındı . Eğer düşünü- lecBeği~izdebn .. elmindd~~-ld' B' 

len karsıhklı, yardım anlaş- ugun oy e eil ır · ır miyecekti. 
43-23 27.94 16-32 • d m:ısı imza edilirse ingil- yıJlık askerlik usulü, sene e iki FRANSIZLAR TiTREMEMELi, 
8-00 7.80 

74-50 61.30 
tere haı p başlangıcında hava defa asker almak sistemiyle 

Sl-lO emniyetini yeniden bulmuş ola- ordumuzu talim noktasınd~n 
FAKAT ... 

F ransanın bundan dolayı tit-
87-70 28.80 
55-50 138.18 

70-S5 cakbr. zira, Fransız tayyareleri daimi bir buhran içinde tutu~ 
116-00 Londrayı bombardman etme- yor ve seferherliğimizi güçleş-

remesi gerekmez. Fakat onu 
idare edenler bu ihhmali göz 

46-80 44.40 ye sridecek tayyarelerin arka- tirerek geç bırakıyor. Garni-
7-00 sını keseceğinden, bu işe pek zonlarımız 1914 e nisbetle dört 

önünde tutmakla mükellleftir
ler. Almanyayı, muhtemel kötü 
niyetlerinin tatbikinden olabi
yacak tek bir mülahaza oldu
lir: Muvaffakıyetin kararsızlığı. 

10-50 8.40 
47-40 31.70 27-30 cür'et edilemiyecaktir. Bunun defa daha azdır. Yeni istih-

tersine olarak, Alman hava hü- kamlarımız henüz bitmemiştir -·-Polislere konferans 
Polis memurlarına verilmekte 

olan mesleki konferoınsl:ıra dün 

cumu Fransaya karşı olursa ve ihtisas sahibi efradın eline 
İngiliz tayyareciliği ancak son- geçmemiştir. Bu teşkiJatl00,000 Biz şimdi oyun sınıflara giri-

radan mukabelei bilmisil hare- kişilik bir Alman ordusu kar-
ketine iştirak edebilecektir. şısında kafi idi. Atman askeri 

yoruz. Mareşal Peten ukerlik 
müddetinin iki yıla çıkarılması-

Yani, ıngilterenin yardımı elde kuvvetlerinin çoğalması, bunun 
vam edimiş ve adli kısım reisi edilsebile, Fransa bava müda- yeterliği giderdi. 

de Bahribaba Halkevinde de- nın emniyt-timiz için önüne ge
çilmez bir zaruret olduğunu 

azimkirane söyledi. Eski bat
vekil Dumerg te hu görüıe 
iştirak etmiştir. Artık bunu tat
bik etmek zamanı gelmiştir. 

bay Hulüsi Ak~ümüş tarafın- faasını hazırlamağa mecburdur. ALMAN KUVVETLERi 
dan meslek bilgisi hakkında KARA HÜCUMU Almanların hudud muhafız-
bir konferans verilmistir. ları şimdi tamamen askeri bir 

. Fakat Fransa için korkula- d h d d Sasltrllan Ateş or u ma iyetin e irler. 
cak cey yalnız bir bava hücu· n ~ Al d 

İki çeşmelikte çirkin soka- Y r-.esmı man or usunun Hava hUcumu ne kadar va
him olurs:ı olsun, gözlerimizi 
yalnız ona dikmiyelim. Kara 
tehlikesini de düşünelim, milletin 
mineviyatma ve cesaretine mü-

~ d S mu değildir. Karadan da ani mevcudu ş;mdiden 250 bini 
i'ın a ~lamon kansı bayan bir hücum olabilir. Bu belki ~ivanamn evinde mangaldan geçiyor. Livalarm, büyük kıt-

de hava hücumu,ndan daha va- l '"k" • r 
ııçrıy4n kıvılcımlardan pencere himdir. Hava hücumu çpk za- :ı:::7ştar ::y~~üm~zdekimb:h~~ 
tahtaları ate• almı~ ve yangın b'l' f k h k "' - rar vere ı ır, a at ü ümetin ra kadar üç misline çıkacakbr. racaat edelim. Vatanın emni

veti şeret ve hürriyetinin mü
dafaası için istenilen şeyi ka
bul edecektir. 

çıkmıısa da derhal söndürül- ve milletin maneviyatı sağlam Mevcudu 200,000 olan polis 
müştür.. _Ev sigortasız buiun- olursa, bundan dolayı hiç biı kuvveti de tamamen askerileş-
makta ıdı. şey kat'i olarak kaybedilmiş tirilmiştir. Bitlerin milis teşki-

' ffl W%f~s:E1~:PfiJMjE!a-?;tw 3 .li ~ '22° ..-.. §!!l ; · ::S4 rt!'Wl,41Ff'.&jf?&+.-.: +14..,..;r: ""C :sefüA rt'W,-, Czn'iitntftn'SES:;aw@ AL-(#$$ 

- 336 - Öz Türkçe karşılıklar 

Ötük 6. Tileğü 7. Tilck 8. Ce1kildemek 4. Cokraşmak 
Umu 9. Y aştak 5. Çalkanmak 6. Dalgalan-

T emenni etmek - 1.Di- mak 7. Kummak 8. Sabıfo
lemek 2. İstemek 3. Kolmak mak 9. Talazlanmak 10. Tır-
4. Kolumak 5. Kösemek 6. pıldamak 11. Ürgülcnmek 
J:<üaeşmek 7. Ötünmek 8. 12. Ürküclemck 1 ·. Y elgil
Özlemek 9. Tilmürmek 10. demek 
Umsuomak 11. Üzülmek Tcmeyyü (etmek) - 1. 

Temerküz (etmek) - 1 Gerensemeh (Buzun erimesi 
Bir yerde birleşmt:k 2. De- man.) 2. Sulanmak 3. Suyn
rilmck, dirilmek 3. Kaban- mak 4. Süyülmck 5. Süyü-
mak 4. Toplanmak mek 6. Şinlemek 

Temerrüt (etmek) - l. Temeyyüz (etmek) - 1. 
Ayak diremek 2. Dik gel- Ayrılıp seçilmek 2. Başka
mek 3. Ekleşmek 4. Karşı l~rına bcnzememl'k 3. Se-

d k 5 O
.. lm • çılmek 4. Sıraymak 

urma . rce ek 

T h ( 
Temhit (etm~k) - 1.Dü-

emes ur etmek) - 1. zeltmck 2 D" k d" t 
Al 

• . oşeme , oşc -
ay etmek 2. Eğlenmek. mek 3. yaymak 

eğlenceye almak 3. Gülmek Temin (etmek) - 1. Ab
gülünleştirmek 4. Ürtelemek ramak, abramak 2. Güven 
ürtmek 5. Yansılamak vermek, inan vermek 3. 

Temessük - Dutu, tutu lnakJamak (Teminnt vermek 
(Senet, hucct-t, rehin man.) man.) 4. Kcrtindirmek 5. 

Temessük etmek _ 1. Pe~ütmek 6. Sağlamak 7. 
Dayanmak 2. Güvenmek 3. SagTlaml~ştırmak 
Sar lmak 4. Tutunmak 5. emın~t - 1.Burun (Ke-

yaplşln ı 6 Y k 
falct, terhın v.s. man.) 2.Du-

ma ~ . apışma k . 
T ··1 ( t k) 

1 
ta , tutak (Rehm man.) 3. 

eme~su e me - . D t 
B k 

u u tutu 
enzeme , benzeşmek 2. T, . 1 Ak 

G .. .. k .. ""k k 3 K emız - . man 2 
orunme , ~ozu me . ı- A l· 3 A 4 A - 5· 

l 
• . k mra ~ . rca . rcai . 

ııı-ına gınne , kılı2'ını almak A k 6 A 7 A 8 4 K ·· .. k rca . rı . raca . 
· ozunmc Arıi" 9. Arık 10. Aruca 11. 

Temettü - 1 Ası 2 ç k · 12 K' · 13 Sa« A - · · c çı . ırsız . • 
~ı~ 3. Asıi'lak 4. Çıkar 5. 14. S\lek 15. Sili 16. Silik 

Gırış 6. Gönenme 7. İncir- 17. Temiz 
me 8. Kastak 9 Kaz T · k 1 A " · anç cmız!enme - . rı· 
( Kazanç vergisi,,) mak 2. Arınmak 3. Arıbn-

Temettu etmek - 1. mak 4. Turulmak S. Ürgül-
Asılanmak 2. Kazanmak mek 

Temettü hissesi - Ka- Temizleyici - Arıdıcı 
zanç payı Temizlik - 1. Anlık 2. 

Temettü veri'isi - Şatal Siliklik 
Temevvüç (etmek) - 1. Temkin - 1. Ağırlık, 

Balml~mak 2. Calbandamak aiır başlılık 2. Dura-unluk 3. 
calbanıamak, calpıldamak 3. Düsüncelilik 4. Urunluluk 

Öz Türkçe karşılıklar - 333 

mek 2. Bütünlemek 3. Dol- 9. Töpe 10. Ur 11. Ür 12. 
durmak 4. Sonuna erdirmek Üyük 

Tekrar - 1. Bir daha Talaffuz - 1. Aiız (Şi· 
2. Gene, ~ine 3. Kabaltı 4. ve, eda man.) 2. Aytış, ey· 
Kadaan 5. Kadar 6. Katla tiş (Söyleyiş man.) 3. Eytüş 
7. Kayta 8. Yana 9. Yanı 4. Okuyuş 5. Söyleyiş 
l O. Ykne 11. Yine T aliffuz etmek - 1.Ai-

T ekrar etmek - 1. Bir zamak 2. Söylemek 
daha yapmak 2. Cattamak Telifi - 1. Tölek 2. 
Ekilmek 4. Kabatlamak 5. Tülek 
Kaldandamak 6. Kadarla- Telifi etmek - 1. Ôde
mak 7. Kadarlandırmak 8. mek (Eda, ifa, tediye, taı
Kaytarma 9. Yine yapmak min mun.) 2. Tapşırmak 3. 

Tekrar ettirm k - 1. Tölemek 4. Üğlenmek S. 
Denzindirmek 2. Kadandat- Yerine getirmek 
mak 3. K:ıtnatmak Te!ihuk (etmek) - 1. 

Tekrim (etmek) - 1. Birbiri arkasından gelmek 
Ağırlamak 2. Büyütmek 3. 2. Birleşmek 3. Buluşmak 

Snymak 4. Ululamak S. Ulu- 4. Caliasmak 5. Katılmak. 
!atmak 6. Yüceltmek 7. birbirine katılma~~ 6. Yal-
Yükseltmek gaşmak 

Teksif (etmek) - 1.Ko-I Telaki (etmek) - 1. Bir-
yulaştırmak 2. Sıklaştırmak leşmek 2. Buluşmak 3. Ka· 
3. Sıkıştırmak (Tazyik man.) vuşmak 4. Ulaşmak 

Tek ir (etmek) 1. Telikigih - 1. Bolcaş1 
Arıtmak, arttırın.ık 2. Ço- bulcaş 2. Bulcar 3. Buluşağ 
~altmak 3. Çokarak 4. Çok- 4. Kavıak 5. Kavşıt, kavşut 
laşlıl'nıak 5. Delim' -mek 6. kavuıak 6. Kur2'al 
Kobaratmak 7. OiULmak 8. Telakki (etmek)- 1. Al-
Ürctmek 9. Üzretmek mak 2. Bakmak 3. Görmek 

Tekütaz (etmek) - 1 
• 4. Saymak 5. Tutmak 

Çüğmek 2. Koşmak, dur- Telasuk (etmek)_ 1 B'-
mayıp ko"mak 3. Seğirtmek tişmek, birbirine b"t" .k· 

1

1 
4 T "k k 5 Y" - ·· k 1 ışı o • . ezı me . ugurmc mak 2 uı k 3 

Tekvin - 1. Kılınma 2. mak . aşma . Yapış-
Oldurma 3. Var etme 4. Telaş _ 1 Alat (Acele 
Yaratış 5. Yaratmak l maıı.) 2. Çaba :S. Gürültü 

Tekzip (etmek) - 1 .Ya-ı J?.ahr~ı 4. Patırdı gürültü ~. 
lan çıkarmak, yalanını çı- Urküş 

karmak 2. Yalanlamak 3. Telaş etmek - 1. Ab-
Yalan tutmak, yalanını tut- darmak 2. Abdırmak 

mak Alatlamak 4. AJdarmak 
Tel - 1. Çakat 2. Ço Çapınmak 6. Yelemek 

3. Döme 4. Höyük 5. Kı· Y epermek 
ran 6. Or 7. Övük 8. Tepe Tellalı - Eveti 



~ S_!__'l~a t o 

Soyadlarını tes~il 
Ettiren vatandaşlar 

Birinci Süleymaniye mahalle
ııindc 36 N o. lbrahim Kalkamaz 
ikinci noter memurlarından 
Süleyman Şevki Aakal, Buca 
aşağı mahalle istasyon caddesi 
43 numarada Hüseyin Balçısoy, 
Merk~z maliye memuru İsmail 
Hakkı Sayhan, Narlıdere kö
yünde Hasan Bak, Karşıyaka 
Soukkuyuda Refet Batta, Çiğli 
köyünde Mustafa Babçabakan, 
Aydının demir yollarında Meh
met Ali Boztaş, yai'cılar sokak 
3 nuamarada Osma Rifat Ertü
ter, Karşıyaka Soukkuyu saa
det sokak 10 numarada Etem 

Erkaradai, Garai'aç şehitler 
demirhane sokak 15 numarada 
Osman Güldalı, Karııyaka do
nanmaçı sokak 24 numarada 
ikbal Gürtay, ikiçeımelik bü
camiÖZ sokak 26 numarada 
Ömer Gona, Karııyak Nuh B. 
aakak 24No. Sr.leyman Karabat, 
Arap fırını caddeıi Medine 
yokuşu 29 numarada Mehmed 
Fikri Kıvılcım, Beyler sokak 
Arap fmnı caddesi 101 numa
rada Hüseyin Özbeyaz, Mem
duhiye mahallesi Derviıhas.an 
sokak 8 numarada ibrahim Öz 
kibya, Bornova Çay mahallesi 
14 numarada Mecide ve oilu 
Hasan Özbegen, Ballıkuyu ma
hallesi 979 numarada Asiye ve 
çocukları Ôzaktar, Tepecik 
Beıaret sokak 13 numarada 
Mehmcd Sarırtıder, Alireis ma
hallesi 43 numarada Mehmed 
Sarulmaz, Mecidiye mahallesi 
Eminefendi sokak 6 numarada 
Hüseyin Sabak, Akçalımesçid 

mahallesi lzmirliıokak 6 numa
rada Ahmed Hamdi Saiırlar, 
Hasta caddesi 174 numarada 
Aıi Yaşkent, Aydın demiryol
larmda amele Şaban Tunçkan, 
Narlıdere köyü azasından Hü
•eyin Y enikale, Memdubiye 
mahallesi Kireçli kaya 7 
numarada Ali Yılbatı, To-

raman mahallesi Tuzcumeıcit 

sokak 17 numarada Hasan 
Rüıtü Ünüvar, İkiçeşmelik cad
desi yokuş başında 22 numa
rada Ramazan ve çocukları 

Şimşir, Tepecik Kemer caddesi 
köşeli sokak 10 numarada Ha
san Şenyer, Ballıkuyu mahallesi 
313 numarada Mehmet oğlu 
Rifet Şanlıtepe, Memduhiye 
mahallesi hacı Ali efendi cad
desi 152 numarada Selim kızı 
Hafize Parlakay, Mersinli kara
kol sokak 7 numarada Ali ve 
efradı iilesi Manisalı, F aikpaıa 
mahallesi Çiçek sokak 70No.da 
Ahmet Menzilci 4 cü Sultaniye 
mahallesi hafız Süleyman so
kak 12 numarada Ahmed Mer
but, Hacı Ali efendi caddeıi 
muhtar Mehmed efendi ıokal'c 
623 numarada Hasan Menzat, 
Akçalı mesçit uzun yol 98 nu · 
marada Hasan Mavitaş, Kar
şıyakada Celal bey aokak 40 
numarada Sabiha fitin, Cedid 
mahallesi 281 numarada ıbra-
him Dirhemci oilu, Birinci ka
rantina 47 numarada Necdet 
Çıdamlı, Narlıdere qait ma
halle 1 O numarada Hüseyin ve 
efradı ailesi Çetin kılınç, Al
sancak karakol sokak 51 nu
marada Hasan Çelender ıoy
adını almışlardır. -·-Slllha Sarılmı' 

Yeni İzmir ırazinosunda Sü
leyman oilu Ali kaptanla kah
Yeci Ali oğlu Hasan arasında 
bir bahçe meselesinden kavıra 
çıkmış ve Ali kaptan Hasana 
ıilih çektiğ'indan tabancası po
lis tarafından müsadere olun
muş ve hakkında tahkikata baş
lanm;::. 

nzln hırsızlllı 
Babribadada otomobil durak 

yerinde ıoför Cevadın otomo-
bilindea bcı litre benzin ça
Jınmııtır aynı yerde İbrahim 
ojlu Ah111etten ıüphe edil
mektedir. 

- 334- Ôz Türkçe karıbklar 

T elatum - 1. Birbirine T elbisen - Kısaca,ıözün 
,arpma 2. Çalkantı 3. Dal- kııaıı 
a-alanma 4. Delepme 5. Kü- Telif - (etmek) 1. Ara 
Jek 5. Küley 7. Ürkün bulmak aralarmı bulmak (te-

Telebüı (etmek) - 1. lifi beyn man) 2.Barııbrmak 
Dü7.ünüp konuımak 2. Ge- (telifi beyn man) 3. Bitimek 
yinmek, fiyinmek 3. Urun- (tahrir man) 4. Cıtmak 5. 
mak Dirşürmek (tanzim man) 6. 

Telef - 1. Bitiş, bitme Divıirmek (cem ve tertip 
2. Elden a-itme 3. Ksrağ 4. man) 7. Divıürmek (cem ve 
Ôlüm tertip man) 8. Düzetmek 

Telef etmek - 1. Yık- (tanzim man) 9. Düzmek 
mak 2. Bozmak 3. Kırmak (icat ve tanzim man) 10.Top-
4. Ortadan kaldırmak 5. Öl- lamak (cem ve tertip man) 
dürmek 6. Üzmek (Yıpratıp 11. Uyuıturmak (t~Jifi beyn 
telef etmek man) 7. Vurmak man) 12. Uzlqtırmalc (telifi 
8. Yitirmek(kaybetmek man) lteyn man) 13. Y araıtırmak 
9. :Yok etmek (te•kif etmek man) 14. Yaz-

Telef olmak - 1.Bitmek mak (kitap telifi man) 
2. Bozulmak 3. Kudmak 4. Telin - 1. İJenç 2. Kar-
ÔJmek 5. Yitmek 6. Yok ili 
olmak Telin etmek - l. İJen-

T eJchhüf - (etmek) 1. mek 2. Karajımak 3. Kar
Acımak 2. Ailmak 3. Dö- ramak 4. Kargıf vermek 
ğiinmek, dövünmek 4. Kur- karkışlamak 
lanmak 5. Ökünmek 6. Ye- Telkih - (etmek) 1. A-
rinmek yirinmek şılamak 2. Aşı vurmak 3. 

T eJehhüp -1. Alevlenme Yuğrulemek (koçların ko-
2. Kutuzma 3. Parlama 4. yunJarı telkih etmesi) 4. Yü-
Tutuşma ğürmek 

Televvün - 1. Alacalık Telkin - (etmek) 1. An-
2. Boyadan boyaya geçme )atmak 2. Belletmek 3. Ka-
3. Boya değiştirme 4. llö- fasına koymak, kafasına sok
neklik 5. Sözünde durmayış mak 4. Ôiretmek 

Teleyyün - 1. Sulanma Telkih - (etmek) 1. A-
2. Yumuşanma tamak 2. Ad koymak 3. Ad 

1 ik - (etmek) 1. Bir- takmak 4. Ayamak 
lef\ rmek, bir araya ıretirmek T ellik - Oğucu 
2. Cıtmak 3. Toplamak 4. Tellal - 1. Carcı 2. Çı-
Urundulamak ğırtmaç 3. Ündücü 

l~aırt.WTe h Acı Telmih-İrnek 
ellia - (etmek) 1.Der- Telmih etmek - 1. Alt-

leyi_p toplamak 2. Kısaltmak tan alta anlatmak 2. Cam-
3. Chlnü biWirmek 4. Ürün· aıtmak 3. İmle söylemek, 

llcmek 5. QI!!tlemelrı imlemek 

Yeni Asır 

Polis divanı 
Polis divanı dün toplanarak 

bazı polisler hakkındaki evra
kın tetkiki ile meşgul olmuştur. 

VIUiyet idare heyeti 
Vilayet idare b~yeti dün öi

leden sonra vali muavini Bay 
Sedadın başkanlıiında toplan
mıştır. 

Yety EXTRA 

t4 Mart 193~ 

Hilil Eczanesi 
Sayın yurddaş; çok sevdiiiniz GÖNÜL kolonyası için size bir müjde veriyoruz. Eczacı 

Kemal Aktaş iddia ediyor, diyor ki: GuNÜL KOLONYASI 

' 11 Mart 9a5 -----------.. 
den itibaren iki kat giizel iki kat daha iyi ol-

nıuştur, hu fennin, ilmin son tekiimüliidiir, şerefi 
bizim zevki sizindir yurddaŞiar 

BıçakJarı Eşsizd ir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİL~R No. 1 

1164) 34 - 78 ( H 3 ) ,. , 
..ı ~ .. t a ms 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestem caddesi No. 62 

Doktor Ali Riz.a lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

uayene ane 

Doktor 

Müjde 
Tecrübesi Parasız' 

DÜNYANIN EN BİRİN.el 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

1 O defa tıraş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
İzmir · Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı Sait hurdavet mazası 

4-13 (316) 

flilal Eczanesi 
, 

• 

Vali general Kazlm Dirikin yüksek himayelerinde 

Büyük Pehlivan güreşleri ve 

FUTBOL . MAÇI 
Zafer mektebi öksüz ve fakir çocukları ile C. H. F. 

Dolaplıkuyu nahiyesi binasının tamamlanması menfaatına 

Alsancak Stadyomunda 
Bayramın ikinci günü İzmirin kuvvetli takımları olan 

ALTAY - AL TINORDU 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehan~sini 2 nci Bey-

Spor kulüpleri birinci ve ikinci takımları arasında kupa maçı 
BAYRAMIN döı·düncü günü halkımızın çok sevdiği ve 

çoktanberi beklediği Türkiye güreş şampiyonları 
Bandırmalı Kara Ali, İstanbullu Mülaeim, Akhisarlı Rıfat 

• ' Adapazar!ı Cemal ve Afyonlu Süleyman ve diğer Pehli
ı Talebe Velilerine vanların iştirakile BÜYÜK GÜREŞLER 

ı Futbol maçları : Saat 14 te 
lk ve orta mekteplerde oku- G ürcş maçları : Saat 13 te başlıyacakttr. 

yan. ve her hangi bir dersten (363) 13-14-15 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir Tel. 3956 

gerı kalmış çocuklara ders ve-
~lir imtihana yetiştirilir. Mual
hm derslerini evlerde verir 1 -
tiyenlerin gazetemiz ida . ~ Evi Kai·a· 1tina tramvay cad

desi No. 596 Tel. 2545 d.. . . re mu-
urıyetıne müracaatları. 26-8 
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Telvin - (etmek) 1. ~o- Eliklemek 2. Erincemek 3 
yamak 2. Öykelemek, Öy- 4. İrinmek S. Üşenmek · 
kemek Temcit - 1. Aiırlarna 

Telviı - (etmek) 1. Bu- 2. Mutlu kılma 3. Ululama 
lamak 2. Bulaştırmak 3. Kir- Temdit -(etmek) 1.Cüz-
letmek 4. Pisletmek türmek 2. Esitmek 3. Esmek 

Telyin - (etmek( 1. Mı- ~. Sürdürmek 5. Uzatmak 
cıtmak 2. Yumuşatmak Temeddüh - 1. Kasafan 

Temadi - (etmek)' 1. kasavan 2. Ôğünç 
Sürmek 2. Uylamak 3. Uza- Temeddüh etmek - 1. 
mak Kısalamak 2. Kasılmak 3. 

Tem as - ( etmek ) 1. Kof almak 4. Kovalamak 5. 
Dej'mek 2. Dokunmak 3.El- Makianmak 6. Ôiünmek 
lemek 4. İiiçmek 5. İlinmek Temekkün - (etmek) 1. 
6. ilmek 7. Karmak 8. Sıia- Alkonmak 2. Anamak 3. 
mak 9. Sıkmak 1 O. Yalamak Duraklanmak 4. Omamak 
11. Y apışmah 5. Y erleşmok, yer tutmak 6. 

Temuül - 1. Benzetme Yıldızlanmak 
2. Benzeyİf Temel - 1. Asal 2. Ba-

TemayüJ - (etmek) 1. j'am (direk, destek, sütun 
Böğrülmek 2. Çarpılmak 3. man) 3. Dırık 4. Him 5. 
Eğilmek 4. irkinmek 5. Ya- Koyvk 6. Kök 7. Neğiz 8. 
6. Yeltenmek Niği:ı 9. Ogur 10. Tii (ze-

Temayüa - (etmek) 1. min man) 11. Tös 12. Tüp 
Belirmek 2. Görünmek 3. 13. UJ 
Seçilmek 4. Sıraymak 5. Temel taşları-Kerdik 
Sivrilmek 6. Tanılmak Temelliık - 1. Aşsrançu 

Temayüz. eden - 1. Yii 2. Dalkavukluk 3. Yaltaklık 
2. Yüze gelen Temelliık etmek - 1. 

Tembel - 1. Ağır aiır Beyütmek 2. Dilgilenmek 3. 
davranan 2. Aygak 3.Çaban Kavmk sallamak 4. Yaldan-
4. Çaltı 5. Çokmar 6.Çuman mak 5. Yahnmak 6. Kara-
7. Düşük 8. Ekdi 9. Erincek mummak 7. Yaramsuklan
erinçik 10. Ermeg ü 11. Kab- lanmak 9. Yarınmak 10. 
ran 12. Kccü 15. Tembel Yumşaklanmak 
16. Usal 17. Usan 18. Üşenç TemelJiik - (etmek) ı· 
19. Üşenen 20. Üşengen 21. Bacarmak (idare, tasarruf 
Yajağan 22. Yajan 23. Yal- man. da) 2. Eline almak, 
kav 24. Yalta 25. Yalb 26. eline geçirmek 3. Enikmek 
Yatuk 27. Yozuk 4. lısılanmak (sahip kesilmek 

Tembellik - l. Usahk, man) 5. İrkilenmek 6. irk
usallık 2. Uıanlık 3. Üşenç- Jenmek 7. İyelemek 8. Orın-
lik 4. Üşengenlik danmak 9. Şarlanmak 

Tembelleşmek, tembellik Temenni - 1. Arman 2. 
etmek, tembel olmak - 1. Dilek 3. istek 4. Köşüş 5. 

''f ürkiye Ziraat Bankası iz !!Iİr 
şu hesinden: 
Mevki Sokaiı 

Daraiaç Demir Mehmetçik .. Makara 
" Tramvay caddesi .. 

Şark .. 
Demir Mehmetçik .. 
Tramvay caddesi .. 

" " .. 
" " 

Af sancak " .. 
.. 

İzmir bahçeleri .. 
Küpeci oihı 

Tepecik Sakızlar .. .. 

Cinsi 

dükkan 
,, 
., 

ahır 

hane 

N. 

2 

12 

79 
11 
4 

K. muhammenesi 

1200 

1200 

1800 
4800 
2700 

dükkan 78-58 1800 

dükkin 84-128 2000 
dükkan 77-84 2100 

arsa 116-118 1400 
hane 7-9-1 4200 

hane 104 2500 
ahır 3-4-1 3300 

hane 12 1,5 hisse 1500 

20-2-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 30-1-935 

de. Anadolu 4-2-935 te Yeni Asır 9-2-935 de M. Birlik ~azete
lerınde ilin edilen Yunanlı em•alinin aatıfkın 25-3-935 arihine 

P
1 
a:ıarlıia bırakılmıştır. Malın sabldıiı seneye ait devlet ve be-
ed' 
. ıye vera-i ve resimlerile sair bütünn masnflar müıteriye ait-

tır. Kıyınef 'k· b' ı· d b · d le) . . ı ı ı ın ıra ve a a zıya e olan emvalin kati iha-
'b e1rı ııtizana tabidir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile 
1 a e aün .. 

6 u saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatlan. 

629 (365) 

NESTLE 
Etiketleri Büyük 

Müsabakası 
25 mar 1935 ten itibaren, hu müsabakanın kc ide1 

yalnız İstanbulda yapılacağını sayın toplayıcılarımıza bil irı-
riz. Bununla beraber, Nestle etiketlerine karşılık olarak 
verilen kuponlar yine eskisi gibi, İzmir Kardiçalı hanındaki 
depomuzdan verilecektir. 

Gelecek keşidemiz 15 birinci tetrin 1935 
apılacaktır. 11-14 
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Claha 
vÜ-ZÜM haraboldu, 

ÇÜNkİ: ' 
wı ~ ~~[Z·'ifr~ /~ ~ ~-v 
p~~t~.OCLrJl,~ 2 

trOJ.ş hiçcıtjı 

kullanmadım 

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

Türkiye Ziraat ban ~ası lzmir 
Şubesinden : 

... Mevkii Sokağı Cinsi No. Muha. K. 
Bütün Tümay\! ıÇ!n luı.. ... _ .• ~-· • .• _., •• mouida Bahçeka- Karşıyaka Aheste 1-2 hisse 1-1/3 200 

Karşıyaka Süzan arsa 29/3-21 300 pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

Karşıyaka Süzan arsa 2911-17 300 
Karşıyaka Yıldız arsa 18-2/18 300 

ALGOPAN ,, Mimar Sinan arsa 7 700 
,, Süleymaniye arsa 28/1-34 900 

lzmir Belediyesinden: 
1- 200 lira bedeli muham

ıneneli Keçeciler polis kara-
kolu karşısında 2 numaralı tü
tüncü barakasının senelik ki-
rası belediye başkatiplik ka
lcınindeki şartnamesi veçhile 
Pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günii saat 16 da belediyedeki 
konıisyonunca ihale edilecektir. 

lştjr5k için 15 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

2- 435 lira bedeli muham
nteneli Başdurak caddesinde 
~10 numaralı dükkanın sene
lık kirası belediye başkatiplik 
kalenıindeki şartnamesi veçhile 
Pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günü saat 16 da belediyedeki 
kkonıisyonunca ihale edile
cektir. 

İştirak için 33 Jira muvak
lcat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3- 40 lira bedeli muham
lllcneli Halimağa çarşısında 6 
nunıaralı dükkanın senelik ki
ra_sı belediye başkatiplik kale-
tnındeki şırtnamesi veçhile 
P~zarhkfa ' 1-3-935 Perşembe 
fun~ saat 16 da belediyedeki 
0~ısyonunca ihale edilecektir. 
iştirak için 3 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve sa
lta kadar komisyona gelinir. 

4 - 8 - 14 - 19 682 ( 314 l 
1 - 1080 lira bedeli nıu-

hammenli Şükrü Kaya Bulva
rında 62 adanın 540 metre 
murabbaındaki 9 numaralı ar
sa satışı belediye başkatiplik 

kalemindeki şartnamesi veçhile 
1 ve açık artırma ile 21 -3- 935 
perşembe günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İştirak ıçın 
81 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
gelinir. 

2 - 1093, 75 lira bedeli 
muhammen!i doktor Musfafa 
caddesinde 62 adanın 437,50 
metre murabbamdaki 7 nu-
maralı arsa satışı belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 
veçhilc ve açık artırma ile 
21 -3- 935 Perşembe günü 
saat 16 da ihale edilecektir. 
iştirak için 83 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

3 - 270 lira badeli keşifli 
Basmahane parkına çıkan üç 
yol ağzına açılacak olan yolun 
etrafına çekilecek kordon taş
ları i~i belediye başkatipliğin
deki şartname ve keşifnamesi 

veçhilc ve açık eksiltme ile ~ 
21 -3- 935 perşembe gunu ' 
saat 16 da ihale edilecektir. ı 
İştirak 21 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saata , 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 10 lira bedeli muham- · 

,, Mimar Sinan arsa 38/36-1 500 
,, Yıldız arsa 1-1 600 
,, Sevda arsa 1 300 
,, Çakıcı arsa 1-10/5 500 

Mersinli Bornova caddesi arsa 3/8 hisse nakit .15 
Bornova hacı bey hane 5-7 400 
Buca Geniş dükkaa 26 300 
Buca Mecidiye belediye dükkan 19-21 300 

,, Köprülü dükkan 10 300 
,, Belediye dükkan 3-17 500 
,, Sulh dükkan 3-7 500 

Bornova Bedava arsa 6-7 300 
Bornova han ardı arsa 35 300 
Bornova yağhane arsa 1/3-1 500 
Turan Menemen caddesi arsa 209-8 200 

,, ,, hane 92-4 600 
" " " 104-143 600 
" " " 93-2 800 
,, ,, arsa 91-6 200 
" " " 208-8 900 
,, ,, ,, bila 300 

Bornova Küçük ç.ay hane 43-51 1000 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya peşin para ile 9/3/935 tarihinden itibaren pazarlıkla sabşa 
çıkarılmışhr. Malın satıldığı seneye ait Devlet belediye Yergi ve 
resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. ihale 25 Mart 935 
Pazartesi günüdür Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarilc bir
likte ihale günü saat 14,30 da Ziraat bankssma milracaatJarı. 

menli Mareşal Fevzi bulvannın 

Kuzu oğlu çarşısına bakan 
kısmında 5,50 metre murabba

lık yol fazlasının s : nelik kira

ya verilmesi belediye başka
tipliğindeki şartnamesi veçhile 

726 (366) 

ve açık artırma ile 21 
935 Perşembe günü saat 
da ihale edilecektir. İştirak 
için 1 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 691 (319) 

5 -10 - 14 - 19 
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Ucıızluk 

ler·izlik 

Sür'at 

Kolay!ık 

ilgi 

Niat~aasınm 

Prensibidir 

DııtbaNı 
lrgat P.uunnda Az.zler SokaAın<ia 

Ege mıntakasının en büyük ve en teıniz, en serı en ucuz 
. ş yapan matbaasıd1r. 

_ .... ·~~~~~~--' 
Defter, Ka~ Mektupluk ,~ağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, ••• sa!e, 

Afiş Ve Sair • ~~ 1 ürlü Evrakı Matbua Basıhr. 

Bir (Jok Şirketlern Hisse Se.l'> ~ tle •i EJvr 
Matbaasında, Basılmıst!r. 
~ ...... -.. • !4.: 

" 2640 ,, Numaraya 
1·e1ef on Edilince Sıpclrİş Kal ulü için ~\1enllır (iön<lerilir. 

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

. .. 

Bilgi 

~l üşterileri ni 

W:emnun 

Etmekle 

ftihar 

Eder 

Anneler Çccuklarınız 
için ilk [~1.ama va 

~A.KTİi\" 
ile baş'a yanız 

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

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

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

K. ıagrıp 
TABLEll .. ERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

~------~--------li&iim[i __ , 
~ ... ~'-." • - ·'l. ·:.... ·••• . • 
~ wr/" .. ,,,...,.':' •• •· ... 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAI\IDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adre• : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

KREM 
Balsanıin 

Kanzuk 

)' egane ciddi 

zellik kren1idir. 
Tenin 'zin dai

tazeiiğini 

valnız l<l~El\1 
·' 

BALS Al\1 l N 
Korursu· 

nuz. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere Pelesenkli Katran :F-:ksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 



sahife_ t2 _ 

Fratelli Sperco 
• y '1 ~.u; Acentesı 

ROY~'\LE NEERLANDAİS 
KU'\.iPANYASl 

OR"'~ rES vapuru elyevm 
limanımızda olup on dört 
marth Anvers. Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg liman
ları iç.o yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 martla 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
ter<lam, Rotterdam ve Ham
bur" limanları için yük ala-

" caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg liman!arı 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 20 martta 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktor. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir _ Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
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 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 14 
martta gelip 15 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ıl2ndaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

ı------· Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres _ Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

20-26 (229) 

Doktor 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

ılütehassısı 
_ li'zmlr Emrazı Sariye Hasta

ncsı Liiburatuvar Şefi 

2 ınci Beyler Sokağı No. 41 
Hcrgun saat üçten sonra 

hastalarını kabul eder 
E.,.·: öztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Tclf. 3686 

(5-13) 300 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

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 liman!arına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

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

NORBURG vapuru 28 mart
ta' bekleniyor. Hambur ve An
versten yük çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJE D/S A/S SPANSKE

LINJEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 mart

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor
veç limanlarına yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 18 martta 

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

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

~--~~~~~
DENİZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

15 Mart CUMA gün:i saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 
hareket günleri hakkında 
İs\asyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsil.'.'ıt alınabilir. 

2-2 1308\ ·----------
**§ 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

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

donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakl<ının hanesine mü-
racaatları. 8· 10 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Mem!eket Has!anf!si 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTltEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavi!eri 
Yürüycmiyen ve bilhassa 

RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedav,!eri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 12-13 (218) 

1 

1'enı As11• 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hull ve An
versten ı;elip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

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

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

FLAMINIAN vapuru mart 
orta~ında Liverpool ve Svao

' d' sea'<lan beklenme.ete ır. 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü 
muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede

cektir. 

ılk hareketler: 

27 /3/935 S. S. BLED 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selanık, ve Dedeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) T e!efon: 2548 

AZ rARA ll~E EOL 
ISI:K: 

Y ALNlz IÇl GAZLI 

Lan, bala..-1 Temin Eder 

·Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PESTE~IALCILAR 
h-1alzenıesi. Deposu 

• 77 - 79 Tel. 3332 

Üşümekten mütevellit 

En seri Tesir, en 

Grip, nezle ve soğuk 
algınlıldarında 

bilhassa müess;rdir 

1 
• 1 

1 

G 
R 
• 

izhraplara karşı 

kat'i Netice 

Bat ve diş 
ağrılarını sür'atle 

dindirir 

PiN 
•••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Romatizmalara : 

p 
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: Kırıklığı giderir, : 
: ehemmiyetle tavsiye : 
: edilmektedir. : 1 : bel ve adele : 
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~ TAZE TEMİZ UCUZ ~ 
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~ iLAÇ ~ 
: HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi E . . . 
: n.w. i ü ıı t E . . . . . . . 
• • . . 

Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

. . . . . . . 

14 Mart ıs;a:. 

KIS GELDI 
::JJ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSfl~T 
Topan Halis 

Sobalar için en dayanıldı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardı;. Satı' mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Umum Hastalarıo hazarı Dikkatine 
En son s:stem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~salaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tab.
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrul':n::ı cı , 
hazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen k< il' bur 
lukları 'doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız o' '.1'1 ? 

müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
iLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Biza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 (355) S.7 

Bayram için 

Eczacı Başı Süleyman Feri t 
Kolonya, Esanı, Pudra ve 

Çok Memnun 
Kremini tercih ediniz 
Olursunuz. 

M. Depo S. Ferit Şifa Eczanesi 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lükı! 

Ve Ucuz O elidir 
Bütün lznıirliler Burada Bıılusurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odala~ Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile ,stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek isti;enler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik ya.pan tecriib · 
Izmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri~J rocr 
Lütfü beydir. , 

D.kk t • Bütü~ Egelilere Brı· st~'ı S}rke-1 8 • Beyoglunun v 11 cıde 
O • otelini tavsiye ,r 
smanı "e ederiz (541) 
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