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Haraççı 
KARD}"ŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında buıhmfbr. 

'- unanistan 1 yanla Altüst Oluyof .. 
8aşhakan 
biiyÜk ' -Günün 
ul<utıu Olsun 

ltııd~ savaşta uiusumuzun 
~ •...,_ a,ına buyurahilmesini 
dığ, "'"llek için çaJı,anları an
~7j .. d~kikalarda reneral 
~ e"• !1?nu adı önünde saygı 
~Öıı~rız. Hepimiz biliriz ki 
~ 11ıİ e topraklarımıza göz 
te y arı ilk defa geri çeviren 
deır:kn odur. Yine biliriz ki ak 
tİlain ıyıla~ma inen Türk süle
~ Zaferini Lozanda bütün 
btt t:r~ tanıtan Türk ulusunun 
lai; 11~lu bağlardan uzak kentsel 
'4te 1 Çevresine koyan odur. 
~ıti 0 General İsmet İnönü 
S n başbakanlık sandaiya
~~turduğunun onuncu yıl 
dtaıı 6nü kutlulayor. Yur-
1.ıd~~rtarılmasında büyük 
1lla, ız Atatürk ile yan
~ çahtan ve ona candan 
~gi ve saygı He bag!ı 
İtle • batbakanımız devrim 
'te ij1'~e ulusumuzun serpilme 
'e .:eıne atılıtlannda da yi-

8.a it ve tanlı bir rol almıştır. 
lllılılc orkulu dakikalarda yıl
-._ i-.fİÖltermemif, ulusumu
"tdn .. ı .. emesi yolunda geceli 
~ ~ çabtmaktan geri kal-
~ ~_:_ J:farp sonu diplomat
llb.r -~ıaaa oa sene gibi uzun 
"-e 11 batında kalabilenleri 
~ • • Y~k ıibidir. O ulusun 
~t:e lllanına g&yenerek ön
te, buyruğu albnda inanı 
Ptt.lek bulunanlarla çarpıf& çar
~ 111...a yükselme yollanın 
~1 ttar. Lozanda haklaoımızı 
~.~•hancılar biiyilk bir 
~ • içinde yine bu hak
~e l'kri alacaklannı dudak 
eli. re B ileri siirmüfler-
~ 11g6n yoktan var 
6-&ad b&yük Türk varlığı 
~le e onlar bir yönden f&Ş
'6-ad ıöıterirlerken diğer 
ia..ı eıa de yüzlerinin kızardı
~ duyuyorlar. Uluslar arası 
lly._ t hasta adam adını ta
' 11' ulus Atatürkün ve 
"-1 l.eıı yakın arkadqı gene-
~ illet lnönii'nün ellerile 

1.CUnun ıayıb ulusu ol
• Bu durum ancak ener§~kanın on yıl İf başında 

'-dolu ile elde edilmiıtir. A
""'1. 1U demir ağlarla ören 
~le ~lgınhk tanı!Diyıın kafası, -e 1,. İletidir. Bacalan tüten 
~ r taraftan kurulmakta 
ii.li •brikalar yannın genli
~Yaratacak varlıklardır. 
"1Q .. ela general :smet lnönü
f- •rurıu elinden canlı ka-
-..ınd h l'&r •n ız almıştır. 
~ k devriminin hangi yap
b.ıc •çıh,.aa açılaıa orada baş-
1•ra~":ızın göiüsler kabartan 
........ iının izlerile karşılaı
'da.binıt1 yolu yoktur. Evrensel 
G İtler ·~!_ekizı bu keıte deier 
ecte~ı-~rmak onurunu elde 
dönd~dir. Ulusumuzu baş 
lilderden bir çabuklukla eski-
1eni I> uıaklqbran •e yep 
-....,..:: Jafamaya kavuıturan 
li1e • '*alıa bqmı ge
~ ~ •aldt ne uçu
lllitt ~ •lrertk •eç-

• lrkecq: falat elde 

Giride Vardılar isyan Eden Gemile 
Tayyareler Averofu BombardıfiJan Ederek Yaraladılar Bir 
Kruvazörü De Geçti Başına 

Atinada Eho~~Kı~~ınd~-H-a_r_p~O~ld-u-.-.~~6-b-Am~d~V~~-i-re~l~~-t~M~eb'udan T~~f 
Ettirdi - Ayan Meclisi Lağvedildi - Bahriye Nazırı istifasını Verdi 

İstanbul, 3 (Hususi) -Yunan bulunduğu mevziden söküp at-
hukümet mebafilinden verilen mak için 4 bölükle iki zırhla 
n~kbinane teminata aykın ola- otomobil gönderilmiftir. Ati ta-
rak Ynn:m donanmasında ve bur, kendisine gönderilen olti-
kısmen de orduda hükümete matoma şiddetli bir t&fek ate-
karşı açılan isyanın çok vahim fİ ile mukabele etmİf ve mer-
bir şekil aldığı an!aşılmakta- mi yağmurundan iki zabit ya-
dır. Donanmanın en mühim kıs- ralanmıftır. 
mı isyan halindedir.Ve hükümef Hükiimet efzon kışlalannın 
bu isyanı bastır3cak tedbirler bombarclıman edilmesini emret-
alamamıştır. İsyan eden gemi- miftir. Tüfek ve mitralyozla 
ler arasında, Yunan filosunun mukabele eden asiler üzerine 
başlıca parçaları olan Averof ata edilmek için sevkulceyı 
ve Elli kruvazörleri de vardır. noktalarile Jupiter mabedi ve 
İsyancıların evve!d~n tertib Akropol hükümet askerleri ta-
edilmiş bir programe göre ha- rafından işgal edilmiştir. Mu-
rcket ettikleri anlaşılmaktadır. harebe dört saat sürmüştür. 

Netekim, ilk sürprizden is- 1 Nihayet hükumete taraftar pi-
tifade ederek Atinayı ele ~e- ı yade kıtaalan sünp takarak 
çirmek ve hükumeti devirmek hücum etmiılerdir. Bunun lize-
niyetinde muvaffak olamıyan 1 rine asiler beyaz bayrak çek-
asilcr, şimdi Yunanistam ikiye mitlerdir. 
bölerek h&ktimeti eksilmeğe 1 AeHer Dlvanıharplarda 
mecbur etmek makıadını p- H6k6met esir edilen hileri 
düyorlar. B5ylece, donanmanın J1/zo1ı klflasuıda ı·ıo·u§<m Efzou askeı·leri ı.'>.lJUnıtı başına geçetı lJ. Ven.zelos pazarteai pal muhakeme ecle-
isyan eden kısmı, başında Ave- Muharebe çok 1 Venlzelos Aellere lif sahte bahanelerle •azifeleri cek olan di•amharp azalanm 
rof ve Elli krovazörleri olduğu •lldellldlr Taraftar baıından uzaldqtınlclıldarı gibi din akf&ID tayin etmiştir. 
halde, Girit adasına j(ittiği haber Henüz teeyyü~ etmeyen bıt- Atina 3 ( A.A ) - Royter isiler tevkife teıebblı edenler Aai harp gemilerini bombar-
alınmışhr. Son haberlere göre, zı haberlere göre Tayyarelerle ajan~ı muhabir~den: de zencire vurulmuşlardır. clıman eden hava filosu ku· 
Girit adasında da isyan çıkmıf filo arasındaki Muharebe cid- Haber alındıgına göre B.Ve- isyan Nasll Bafladı mandanı biler elindeki bir 
ve B. Venizelos asılann bafına den titdetli olmuı ve Tayyare- ~ Aailer, Helli barb gemisi ile muhribin görüniife göre hasara 
geçmiıtir. Mumaileyhin orada lerin atdıkları bombalarla bir 3 torpido muhribini zabtettik- uiradıiım beyan etmiştir. 
muvakkat bir hükümet tetkil kıravezör batmııtır. Bunun ten sonra kara istihkimlan Aükômet bugün ellerindeki 
etmek istediği söylenmektedir. hangi kıravezör olduğunu bil- toplanma menzilinden uzaklaı- gemileri iade etmedikleri tak-

~~~ ......... --, dirilmiyor. Üç mak için açalmıılar ve sahil dirde isilerin baya kuvvetleri 
Tayyare de de- bataryalınnın tesirsiz ateıine tarafından ıiddetli bombardı-
niz kuvetleri ta- topla mukabele ederek Perama man edileceiiui ilin etmiştir. 
rafından dnın- kaaabaaım bGytık hasara uj'l'at- Ası Gemller Suda 
rülmüıtür. mıtlarclır. Limanında 

Asi filo ayni Efzonların Kltl•sında Atina, 3 (A.A) - Havu 
zamanda Pera- Harp Ajansı muhabirinden: Asi harp 
ma ıehrinin ia- Atinada ea ciddi muharebe gemileri Giritie Suda limanına 
yana katılması- Efzoalann katlasında cereyaa gelmişlerdir. Snkunet vardır. 
01 istemi•, ret etmiıtir. Burada asi birtabura - Sonu H iucı Sahifede -

y ...................................................................................... .. 

cevabı alınca B b k 1 1 •• •• ::"=: aş a an smet nonu 
} ıuc<11 11ıcu-uı Helli kruvazörü Filonun topate-

Tayyareler Harekele ıi büytık hasarat yapmlfbr. 
Geçti Atinada hilkômet vaziyete 

Hilkümete ıaclık kalan tay- hikim görünmekte İle de ora-
yareler isyan eden filoya kUfı ela da kanh sokak muharebeleri 
harekete! geçmişler ve gemileri olmuş ve bir çok kimseler 

6lmilf ve yaralanmıfbr. 
bombardıman etmiılerdir. Tay

Yunanistandan gelen haber-
yarelerden atılan bombalarla ler ııla aana6re tabi oldup için 

lsyan• Bast•rmaga IJalışan 

Harbiye Naaır Gerıeral Kondüi& 
nizeloı lailere taraftar oldu
ğunu .öylemiftir. PedlDa tena
ne.sine karıı yapılaa ve isyan 
hareketinin en pddetlisini tet
kil eden taarruz eınuında Ave
rof zırbhsındaki Asiler Amiral 
Demeıtichut tarafındaa idare Averofta mühim yaralar açıl- henüz b .. t.. · ha k ti u un ııyan re e edilen iaileri almak lzere fli-

mışbr. Gemilerin mukabeleıile hakkında tafıilit elde edile- kalar göadermiflcrdir. İıyaaa 
bazı tayyareler diifiiriilmüflür. memİftir. iştirik etmiyea zabitler aauhte-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• 
edilen bitimlerden pek yerinde cak ve bir inan kaynağı 1 Se•ıiJi bqbakan; onuncu yıl 
olarak kıvanç duyacakbr. Bu olacaktır. inam gevşeyen- dönllmlla kutlu olaua.. Uluua 
kıvanç onun kendisinin folduğu ler BqbakanımıZJn on yıllık btıyiik çocup; batfadığm bl-
kadar da ulusundur. Gelecek- çalıtm•aım ı&zleri &n&ne ıetir- l ylk İf)eri bqarmak ._ )ohm 
teki tiril damlanna lamet melde -...ı.nm artbncaldar- açık olaun, bqanm11ir1a dollma., 
lainBalb çahpnua inek ola- dır. ~- C>oaJK.oAlu 

...... -~ .. --------------
Perşembe Günü Kabinenin 
Programını Okuyacaktır .• 

Ankara, 3 (Hususi) - Baş

vekil ismet lnönil perşembe 
gilnll kamutay huzuruna çıka-
rak kabinenin programını oku
yacak ve itimad reyi isteyecek
tir. Program hükumetin bu 

yeni devre esnasında tahakkuk 

ettirmek istediii eserleri gös· 
tereceiinden büyük bir ehem-

miyetle beklenilmektedir. Bq
vekilin nutku biilaaua ildiaadi 

• aiyaaa üzerinde geait iuhati 
QdDa ecleııldir. 
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Soyadı Adlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 

Son im·k sekiz saat içinde 
soyadı alanların isimlerini ya
zıyoruı. 

Çe me ~akak 120 numarada 
llyaz ve efradı ailesi Zik, ikin
ci su. c'.!niye mahallai 24 nu
maratla Selim Yaprak, Güzel
yalı caban zade sollak 54 nu
marada A

0

«Je Yiğitalp, Birinci 
Karantina Türkoğlu sokak 19 
oumarö.da Ahmet Kadri ve 
efradi ailesi Ülger Kul, Çöt
yırlı bahçe birinci Kahraman
lar 472 numarada Seyfullah 
Urkan, Memleket hastahanesi 
Asibe M. Mehmed Şenbaı, 

Reşadiye Muri Bey sokak 
28 numarada Abdurrahman 
Arbak, 2 nci AbdulJah efendi 
mahallesi Ballıkuyu sokak 172 
numarada Ali ve efradı ailesi 
Ay bey, Karantina gönül sokak 
31 numarada Hudayi Ather, 
Bozyakada ycro köprü 97 nu
marada M. Nuri Aşveren, Bur
r.ova yeni cami sokak 5 numa
ı·ada Hasan Akbeniz, tütün in
hisar müfettişi İbrahim Büyük
g<ikçe, Çamaltı r.ıemlehasında 
kantar M. Alı, Bülbüüller, Kar
ııyaka eski banka sokak 42 
Namarada M. Kemal Ergürz, 
Orhaniye mahallesi Yusufdede 
caddesi 68 numarada Murtaza 
Kardaşlar, Karantina cerrah 
Mehmet efendi soka&-ında 
6 numarada Mustafa Şevket 
Kaper, birinci Karantma ikinci 
Cerrah sokak 6 numarada Mus
tafa Kıhncoğlu, 2 nci Karataı 
mwllesi tramvay caddesi 344 
numarada Binyamin Kıyıkaya 
Bayraklı 2 numarada Emin Gü
lenç, Memduhiye mahallesi Çu
kur sokak 2 numarada M.Lütfi 
Girgen, Bozyaka baiarası Ha-

lil Gönderten, Tepecik Bozkurt 
sokak 697 numarada Receb 
Geyikipek. Mesudiye caddesi 
T eceddüd sokak 5 numarada 
Hüseyin Rifat Edizer, Güzel
y:ılı poligonda 11 numarada 
Mustafa İzzet Gücü, Karşıyaka 
Oaınanzade 34No lbr<lhimGerte 
Tepecik Çeşme sokak 1 S nu
marada Zekeriya ve efradı 

ailesi Güzelduyar, Ballıkuyu 

mahallesi 35 numarada Hasan 
ve efradı ailesi Güneli, Asmalı 
mescit 58 uumarada Naciye 
Gümüşler, Mecidiye mahallesi 
814 numarada Hüseyin Fahri 
İlesu, Tepecik Bozdağ sokak 
231 numarada Mustafa İzgi, 
Karşıyaka Soukkuyu 39 numa
rada İbrahim lrkli, İkiçeşmelik 
caddesi 597 numarada Rifat 
İkizkaya, Karataş Halil Rifat 
paşa caddeıci 154 numarada 
Sait Mayda, Şehitler mahaHesi 
122 numarada Hatice Manm, 
Ahmetağa mahallesi Mesudiye 
caddesi 130 No. Rifat Tumen 
Sinekli caddesi Ballıkuyu 64-1 
Hüseyin Tokalı, Birinci Karan- · 
tina Fethiye sokak 7 numara
da Rifat Has Kukalar, 2 inci 
Süleymaniye Mısırlı caddesi 36 
numarada Ali Feyzi Yenlik, 
Fatih mahallesi 240 numarada 
M. Sabri Soypak, Birincikor
don 120 numarada Baha Se
zen, Çorakkapı mahallesi 15 

1 

numarada Baki Soyoğlu, Esnaf 
Şeyh mahallesi 52 numarada 
Süreyya satar, Çiçek mahallesi 
9 numarada Mehmed oğlu Rı
za Seçgin, Cedid mahallesi 
Morhane sokak 1 numarada 
Muharrem Suyolcuoğlu, Gazi
ler mahallesi 95 numarada Ha
lil Sevim, soyadını almışlardır. 

Yaralı Rifat Dün öldü 
Kıskançlık Yüzünden Çıkan Bu Ci
nayete Bir Şaka Mı Sebep Olmuş 

Geçen gün eaki pmrük so
kaiında Bay Niyazinin üzüm 
maıtazasında çalııan Dinarlı 
Tevfik; ayni mağazada Habibe 
adında bir kadını kıskanmak 
yüt:ünden iş arkadaıı Konyalı 
Rifatı kama ile kasıj'ından ağır 
surette yaralam1.1b. Hamal Ri
fat sol kasığından almış oldu
ğu derin yara yüzünden has
tanede ölırüştür. Vak'anın se
bebi; T evfikle Rifatın çalıştık
lan maiazada iş gören Habi
beyi ikisinin de sevmesi idi. 
Tevfik; kadır.m Rifata müte-

mail bulunmasını hoı gönniyor 
ve iki rakip birbirini gözlüyor
du. Geçen ~n Tevfik bir ara
lık mağazeden çıkmış ve tek
rar mağazaya döndüğü vakıt 
kadımn Rifatla el şakası yap
tığını görmüştür. Bundan çok 
muğber olan Tevfik üzerinde 
taşıdığı hançer şeklinde bir 
ma ile Rifatın üzerine atılmış, 
onu ağır surette yaralamıştır. 

Şimdi adliyede işlediği cina
yetin hesabı kendisinden so
rulmaktadır. 

Pek yakında "Bitmemiş Senfoni" filminin Büyük rejisörü 
WILL Y FORST'UN yaptıi~ ikinci bir Şaheser 

MASKELi KADIN 
Çok hissi - Çok nefis mevzulu, insanı gatyeden ilihı 

musiki ile dolu süper filmi 

ELHM!RA 1. ~~~~!2f:ne 

Takas 
Heyetleri Faali
yete Geçiyorlar 
Yeni takas kararnamesi çık

mışbr. Bu kararnameye göre 
muhtelif memleketleıle ara
mızda mevcut mu\1akkat anlaş
malar hükümlerine göre ihracat 
kıymetlerinin tesbiti ve muka
bil ithalüta ait muamelel~rin 

ifasilc meşgul o'mnk üzere 
ihracat merkezlerimizde takas 
heyetleri tekrar faa!iyete ge
çecektir. 

Takas heyetleri, vali mua
vinlerinin başkanlı2'ı altında 

Türkofis müdürü, kambiyo mü
dürü, ihracat gümrüğü müdürü 
Ziraat Banrcası müdürü,Ticaret 
odası umumi katibi ve Ticaret 
odası umumi katibi ve Ticaret 
odasından seçilecek bir azadan 
mürekkep olarak müntazam 
içtimalar yapacaktır. 

Takas heyetlerine yapılacak 
müracaatlar ve gelecek mua
meleler asgari bir müddet 
içinde ikmal edilecektir. Yeni 
takas heyetleri, bugünden iti
baren faaliyete geçmiş bulu
nacaktır. --
Menemen 
Belediye Reisi 

Menemen Belediye Reisi 
Avukat bay İdris Menemen 
Belediye bütçesini tasdik et
tirmek ve bütçe üzerinde bazı 
izahat vermek üzere Ankaraya 
gitmiştir. Bir iki rrüne kadar 
dönecektir. 

•• 

Olçüler 
Mayıs Sonuna Kadar 
Damgalanacaktır 
Ölçülerin mayıs ayı sonuna 

kadar damgalanmalarına devam 
edilmesi hakkında Bakanlar 
heyetince verilmiş Qlan kararın 
şehrimizde tatbikine başlan
mıştır. Nizamnamenin değişti

rilmiş olan 170 inci maddesi 
mucibince belediye ayar me
murları ilk muayenelerde vu
rulacak belediye ayar damia· 
larile birlikte ilk muayene 
damgası yerine reçmek üzere 
Ökonomi bakanlığınca dağıtılan 
umumi ayar ipreti ve 1934 
yıl rakamı kullanılacaktır ve 
bu muayeneler 1934 yılında 
yapılmıı sayılacaktır. Umumi 
ayar ipreti ile yıl rakamı 1935 
yılı Haziran ayının birinci rü
nü ökonomi bakanlığına geri 
gönderilecektir. Bu kararla ve• 
rilmit olan üç aylık müsaade 
bittikten sonra ölçülerini dam
galatmamış olarak yakalana
caklar mahkemeye verilecek
lerdir. -Bir defa - iki defa görecek, fakat zevkine doyamıyaca

,i!!!ı~_!>ir daha, bir daha görmek iatiyeceksiniz. 

BugUn SAAT 2.30 - 4.30 - 7 ve 9. da 

KI~IL ÇARiÇE !fı~r:.E 1 ~~~:1~~e!~k~~! 
Buglln Halk OUnUclUr 

Fiyatlar : Salon 25, balkon 30 ve huauai 45 kuruştur 
. - . , 

1 Çeşme kazuında. şiddetli bir 
zelzele olmUfbır.Vilayete gelen 
malumata göre zelzele iki sa
niye aürmiiş ve oldukça şid
detli olmuştur. 

Belediye Başkanı Gitti -. ·~· 
Ba} Behcet Uz'un Bu Seyahatı 

Bir Ay Sürecektir 
BcJediye başkam doktor bay 

Behcet Uz ile İzmir otomatik 
telefon şirketi idare meclisi 
başkanı Tireli bay İsm.ail Hak
kı ve şirket müdürü bay Rap 
dün Bandırma ekspresile İs
tanbula gitmişlerdir. Oradan 
d:ı orta Avrupa yoliyle Alman
yadan geçerek istekholma gi
deceklerd:r. 

Erikson telefon şirketinin; 
şimdiye kadar İzmir otomatik 
telefon şirketine satmış olduğu 
malzeme için istemekte oldu
ğu 650 bin liranın hesabındaki 
yanlışlığı Erikson şirketi idare 
meclisine bildirecekler ve ara
daki ihtilafın halli için müza
kerede bulunacaklardır. Erik-

son firkqinin istecijji para 
miktarı ile İzmir telefon şir
ketinin hesabı arasında çok 
mühim bir fark vardır. Bu se
yahat neticesinde ihtilafın hal
ledileceği tahmin olunmaktadır. 

Belediye başkam, dün Bas
mahane istasyonunda vali ge
neral Kazım Dirik ile C. H. F. 
vilayet üyesinden doktor bay 
Kamran Kenan, şehir meclisi 
üyeleri ve dostları tarafından 

uğurlanmıştır. Seyahat 23 gün 
sürecek ve belediye başkanı 

Layipzig ve Viyana uluslar 
arası panayırlarını da gezecek
tir. Belediye başkanlığı vazife
sini V'Ckaleten bay Faik ifa 
etmektedir. 

..... 1 •• ·-

Telefonla Kok Ihtikirı ····-Hakarette 
Bulunmuş 
Dün Adliye, şayani dikkat 

bir müracaatla karşılaşmıştır. 

Adliyeye yapılan müracaatta 
Göztepe semtinde oturan müş
teki bir yıldan beri evinde 
rahat edemediğini, ar:ada sıra
da telefonda karşısına çıkan 

müz'iç ve hakareti amiz söz
lerle haysiyetine tecavüz edildi
ğini, bu halin tekerrürüne 
meydan vermemek üzere ken-

disine telefon eden zatın mey
dana çıkarılmasını istenmiştir. 

Müştekinin anlattığına bakı

lırsa, bir defasında telefonun 
ahizesini yerine bırakmıyarak 
derhal telefon şirketini aradı-

ğını ve kendisine t lefon eden 
numarayı sorduğunu, şirketin 

numarayı ve muhavereyi tesbit 
ettiğini, ancak bunu müddei
umumilik makamına bildirece
ğini söylemektedir. Adliye ha
dise ile alakadar olmuştur. 

Hayvan Sağlık 
Zabıtas1 
Hayvan sağlık zabıtası ni

zamnamesinin bazı maddeleri 
Bakanlar heyetince deiittiril
miştir. Yeni verilen karara 
göre 2-27 numaralı kararname 
ile meriyete konulan nizamna
menin 10 uncu maddesile hay
van sağlık zabıtası nizamname-
sinin 495 inci maddesinin (C) 
fıkrasına eklenmiı olan fıkra 
kaldınlmıttır. ······-Japon Malları 

Vekiller heyeti; Türkiye - Ja
ponya ticaret anlaşmasının im
za tarihi olan 26-7-934 tarihine 
kadar Türkiye iÜmrüklerine 
rel p paralan tamamen öden-
mit olan Japon mallarının sa
hipleri tarafından döviz iste
nilmemek şartile üç ay içinde 
kontenjan dıtı muamele•İne 
tibi tutulmasım ve memlekete 
sokulmasını kararlaştırmıştır. 
Bu karar dün ökonomi bakan
lığından ıehrimiz Türkofiıine 
bildirilmiştir . 

-. -
Alman Kokları 26 
Liraya Satılacak 

Ankaradaki memurin koope
ratifinden; İzmir memurları is
tihlah kooperatifi müdürlüğüne 
bir mektub gelmiş ve Alman
yadan getirilmekte olan Kok 
kömürlerinin İzmirde kooperatif 
namına satılması teklif edil
miştir. Ankara memurin koo-
pratifinin İzmire göndcreceii 
Alman kok kömürleri tonu 26 
liradan satılacaktır. 

lzmirdeki yerli kok kömürü 
tacirleri 30, 31 liradan yaptık
ları satışlardan kazanç bile te
min edemediklerini iddia edi
yorlardı. Dış memleketler kok
ları şehrimizde ucuzca satıl
maia başlayınca aceba ne ya
pacaklardır? Bunu görmek is
teriz. 

İzmir memurlar kooperatifi; 
Ankara kooperatifinin bu tek
lifini muvafık rörmüş, derhal 
satışa baılamak üzere parti ha
linde kömür rönderilmesini is-
temiştir. lzmir memurlar koo
peratifi kok satışlarından bir 
hisse alacaktır. 

Pirinç İthal 
Edilmiyecektir 
Memlekete pirinç ithalinin 

serbest bırakılacaiı hak
kında bazı haberler çıkmış· 
b. Türkofis Ankara mer
kezi bu haberlerin doğru ol
madıimı, kontenjan karama
meıile memlekete pecek em-
tianın tahdid ve tesbit edil
diiini, kararnamede hiç bir 
dejiıiklik yapılmadıitm bil
dinniıtir. 

• il ..... .. 

Trahomla 
Mücadele .. 

Trahom hakkında halka na
sihatleri ihtiYa eden ve sıhhat 
Ye içtimai muavenet bakanlı

ğından şehrimiz maarif müdür: 
lüiüne gelen (200) risale ma
arif müdürlüiünce köy mek
teplerine gönderilmiştir. Bu 
r~saleler köy mektepleri kü
tüphanelerinde saklanacak ve 
talebe tarafından okunacaktır. 

•• 
KOŞEMDEN 

Fakirizim 
F cnnin, medeniyetin kulak• 

)arına varamıyan harikalarılllt 

icaplarını bilmiyen ve yabud 
duysada ruhunu bir türlü buo• 
verib, ısındırmıyan kimsel
akıllara hayret verecek hokialı' 
bazhk göstermek, metafilik 
meaeleleri yutturmak çok ko
laydır. Böylelerini kendi feol 
akidelerin~ uygun hareketler, 
sözlerle bir miknatise tutulındf 
demir zerreleri gibi çekib al
mak işten değildir. 

Ben işin siyasal görümüotl 
bilmem, bilsem de neme tazı.O: 
l~kin benim garibime gideO 
bir havadis okudum : 

Hindistan'da Allingen adılll 
taşıyan bir fakir garbi Hiod 
köylerini ayai!a kaldırmıı • • • 
Olmaz değil, belki can-
larına tak diyen, bıçajl 
kemiklerine dayayan bir dahi• 
li!i vaziyet vardır da içlerine, 
ruhlarına tercüman olan bir fa• 
kirin arkasından yallah çıkınıt• 
lardır ortaya ... 

Dünyanın içinde en esraren
giz millet Hintlilerdir, dinleri
nin garabetini şöyle bir tarafa 
çek hayatı hususiyelerini gö• 
önüne al, insan hani ebelcri
mizden, dedelerimizden dinle
diğimiz bir masal hayatı kar
şısında kalır. 

Avrupa alimierini şaşırtacak 
doktorları mı çıkmadı, saatler
ce, günlerce kapalı, hava•~ 
tabutlarda mı yaşamadı, si\fll 
sivri uclu demirler çakılınlf 
santura benzer tahtalar üstÜJI .. 
de çıplacık mı yatmadılar. 

Daha ne akıl almaz işleri• 
dünyanın gözünü kendilerin• 
çevirmediler. 

Hele şu avukatlıktan yatl 
yanya - ne bileyim ben belkİ 
büsbütün- fakirizme geçiverell 
"Gandi,, leri aç kalır, onunia 
beraber onlar da aç kalıt" 
lar: Hem günlerce haftalar
ca.. Ben şu cılız halimd• 
bu imsakten daha doirusll 
bu riyazetten korkarken bel 
halde şişmanların bile kork_.. 
cağı bu açlığa onların tabarll"' 
mül etmesi fikre durgunlu~ 
veriyor. Eskiden olsaydı rnf•"' 
ilerin karışaceğı, bu işle,,_ 
şimdi medeni dünyada şeyt ... 
akıllı insanlar haletmeğe ç•"' 
lı~yorlar. 

Lakin bu düğümü çözme 
çalışan itikatlar, akidelar, bo 
kotlarla uğraıan İngilizler 
hokkabazlık yeline, bir 
çarpmasına uiramasmlar sakıD 

TOKDIL ..... ..,,, 

Ziyaretler 
Şehrimiz yeni Amerikan 

neral konsolosu dün vilaye 
gelerek vali general ---···-
Diriği ziyaret etmiştir. 

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

ilin 
D. T. G. Masaryk'in se 

beıinci yıldönümüne tesan-·11".• 
eden 7 mart 1935 pel'feJll 
1rünü Çekoslovaky:ı konaol 
hanesinin bilrolan kapalı b 
lunacaktır. Bay Konsoloı • 
bayan Hub ayni günde 
tam on sekizde Çekoalo 
kolonisi azaları ile Çekoalo• 
yanın dostlarını kabul etmeıd' 
kıvanç duyacaklardır • 



~19311 

1HabeşeBir.F ırka Daha Gönderiyorlar lngilizLirası ~ ..... .;.. • .... t 
• • 'Cr ••• ...... . 

-:-• \.\:. ~ ... ~ 
··,;.µ,..- . 

Tafihi Tefrika 
No. "&,, 

A•~ca·*-l-.... ma1mme5Gm12•~M•fff•'~;11.::a: .... ll!977lll,illl11MWl9.l~•mWMm!ll ..... ımmsfl 
n~li J:>ctro öl ülcre o· ()topsi Yapar, 

Dişlerini Sökerdi •şleri Agrı yanların 
p - •14••• 

ftn ttro asla yalmz yatmazdı. gün önce kendisine refakat 
Parat · K · d h f div onçe aterına sarayın e en mu a ıza : 

t itr ~ ·1 k d b. . M 1 d b . b lQı ası adınların an ın umya ar an irıni ana 
... taratorun yatağını paylaşa- vermek istemiyorsunuz öylemi? 
~orlar. Denşiklerden biri demiştir. 
b~ hirlikte yatardı. Fakat Haşmetmeap bu kabil oli:Dı-
buı n 2'Cce uyumamak, tetik yan birşeydir. 
batUrınıak şartile.. Petro ra- Çar mumyanın burnunu kuv-
Qı sız. edilmekten hiç hoşlan- vetle sıkarak koparır. Sonra 

111 l~dı. Hele uykusunu kır- intikamını almış olmaktan mü-
bü~!a cesaret edenin hali büs- tevellit bir seviçle müzeden 

ltalyanların Asker Sevkiyatı Habeş imparatorunu 
Seferberlik Hareketini Kuvvetlendirmeğe Mecbur Etti 

Londra, 3 (H.R) - Adis 
Ababadan bildiriliyor: . 

Habeş imparatoru İtalya ile 

doğrudan müzakerelerin uğra

dığı müşkülat karşısında se

ferberlik hareketini takviyeye 

karar vermiştir. Somali hudut-

larına yeni muntazam kuvvet
ler gönderilmiş olup bun!ar 
tahkimat yapmaktadırlar. 

Roma, 3 (A.A) - 534 nefer
le 76 zabit şarki Afrikaya 
sevkedilmek üzere harp leva-

ld un Yamandı. Çarın Denşik ayrılır. 
•nı ve d' v • •• d l b Petronun tecessüs merak zımı ve otomobillerle Mesinaya Yii r ıgı goz e er azan h 

•a~Ya~~ğı, hazan da dosya hazan hududunu aşmakta idi. areket etmişlerdir. Palermc-
dc} ~s~nı görürlerdi. Çar göz- . Çar Feodor'un dul zevcesi don da 29 uncu piyade livası-
"" Ctının çıplak resimlerini Marte Apraksin Sl yaşında öl- nın erkanı harbiyesiyle bera-
""Ptı müştü. Bu ölüm etrafında bir 

rnıağa da meraklı idi. çok dedikodular işidildiğinden her general Boscarctinin ku-
p Çarın Soytarllerl Petro bizzat ölümün sebebini mandasında daha başka müf-

Yal etro'nun saray eğlen<:eleri anlamak merakına düştü. Yen- rezeler Mesinaya gelmişlerdir. 
Ça nız kadınlar değildi. incili gcsinin cesedine otopsi yaptı. Floranse 3 (A.A)- General 
di;uşları, soytarileri onu eğlen- Petronun diş dökücülükte Maravizna şarki Afrikaya git-
tn tlıekıe nıükelleftiler. Bu işte mchareti vardı Hassa ordusu mek üzere Napoli'de tahşid 
llall\laffak olmıyanların başları- zabitlerinden biri dişinden muz- edilecek olan fırkayı teftiş et-

gelın d"k b lA k 1 d tarip oldu mu dişi sökmek fır- miştir. Kıtaat şehrin sokakJa-ç e ı e a a maz ı. 

arı (7u-ld"' k . . satını kaçırmazdı. Başkalarının rından halkın alkıcları arasm-

Düşmekte Devam 
Ediyor 

İSTANBUL, 3 (Hususi) -
Piyasada İngiliz lirası düşmek
te devam etmektedir. Dün de 
yedi kuruş düştü. 

Çankırı da 
Şiddetli Yağmur

lar Oldu 
İstanbul, 3 (Husu.!li) - Çan

kmda şiddetli yağmurlardan 
sular şehrin bir kısmını istila 
etmiş ve iki köprü yıkılmıştır. 

Isparta' da 
Umumi Meclis 
Toplantıları 

ta 6 urme ıçın çırpınan -r 
ı "allıların içleri çok kerreler istirabını görmekten ve duy- da bir geçid resmi yapmıştır. Somali'de ltaluau cali:si 
ıcarı v 1 maktan zevk alırdı. • • • 1 • I 

İsparta 3 ( A.A ) - Vilayet 
umumi meclisi çalışmalarına 
devam etmekte ve vilayetin 
genel ihtiyaçlarım tesbit husu· 
sunda isabetli kararlar ver .. 
mektedir. Encümenler 935 yılı 

büdcesinin varidat kısımlar~ 
üzerinde çalışmaktadır. 933 
yılı hesabı katisine bakılmıs 

UeUf!ral lloıw Jlabe~ reislerile!JÜrit~üyor ve kabul edilmiştir. 

110 I ag ardı. Petro hayatının _ Sonu var _ 

~h.:::: .. ~!~o,,:·'~~~0!!'~ A ...... y ..... d .. ··
1
··
0
······ua··· .. t···t··

1 
.. Donanma Hükiimetin 

ıo:karalıklar tertib ,ederek .ll"J. T 
la ~ratorun eğlendirilmesini Yağmurlar Tahribat esıı·m Teı~·ıı· L.ı·nı· Re·_]ettı• dt~;1Ye etmişlerdi. Böylece bir :1- it C 6 
Ptl~ tr (papa) sı intihabı ya- Yaph Posta Reşadiye-
"' k. Katolik kilisesini tehzil den Geri Döndü 
Yua sadil~ tertib cdHen bu o- Son günlerde yağan şiddetli 
dıı~_çok kaba bir şekilde 14Y- yaimurların Aydın demiryo-

-. 'tlnıu.ştu. )unun Reşadiyeden öte tarafı-

Asiler-in Adalaı-a Hakim 
Zannedilmektedir 

Olduğu 

1(0 nın bazı kısımlarında tahribat 
Penhagı Ziyaretinde yapbğı anlaşılmıştir. . 

fa:ı:t~:?un tecessüs merakı Bundan ötürü dün sabah ha-
dt 1 1• Kopenhagı ziyaretin- rekct eden posta İzmir Re-
R kralın tarihi tabii müzesini şadiyeden ıeriye dönmüş ve 
d:ter~~n gösterilen mumyalar Denizli postası İzmire geleme-
•irı~ .bınnin kendisine verilme- miştir. Hattın bugün yarın es-
lt,t ıstemiş. İmparatora refa- ki haline gelmesi bekleniyor. 
ar eden zat ta: "Haşmetoıeap Kefalet Sandığı 
te~~nu:ıu hükümdarıma bildire· Nizamn.amesi . 

tına b . t" . ., ceva ını vermtş ı. Bakanlar Hey' etince tasdik 
td1•r talebinin derhal kabul edilmiş olan Hususi İdare ve 
tek ~eıni, olmasından içlene- Belediyeler kefalet sandığı 
•i .~tikamını kurmuştu. Erte- Nizamnamesi Vilayete gelmiştir. 

istanbul 3 (Hususi) - Asi 
Yunan donanması hükümetin 
teslim teklifini reddetti. Giritle 
Atina arasında muhaberat ke
silmiş tir. Asilerin adalara ha
kim olduğu zannediliyor. İ.!lyam 
V enizelosun idare ettiği bildi
riliyor. Hükumet donanmayı -
Balo Verilecek 
Adana, 3 (A.A) - HiliJi

ahmer kurumu Adana şubesi 
her yıl olduiu gibi bu yılda 
7 mart perşembe günü akşa-
mı halkevi .!lalonunda bir balo te~un Kopenhagı terkederek yeni Nizamname derhal tatbi-

•r ınüzeye giderek bir kine başlanacakhr. verecektir. 
1 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGÜN Telefon 3151 

Büyük teveccüh ve ragbctlerine mazhar olduğu İzmir halkına şükran borcunu ödemek için 

l\levsimin iki büyük ve müstesna filmi 
İle tanzim ettiği muhteşem programını takdim edecektir 

1 - Fransızca Sözlü 

S MA~İE BELL tarafından temsil edile!1 . v~ aylardanb~ri . sabırsızlıkla beklenen 
ardao nun şaheserinden muktebes hakıkı hır sanat abıdesı 

2 • HAYATTA BiR DEFA A~~=~ca 
GUst AV FRÖHLİGH ile CAMİLLA HORN'un beraber oynadıkları iki saathk kahkaha filmi 
.~ YRICA : 3 - FOX dünya havadisleri. En son spor haberleri, siyasi hadisat, Londra 

ın~akatı, içtimai haberler vesaire. 4 - NoEL BABA renkli Mikimavz 
sınd eanslar: Çarşamba 15, perşembe 13, cuma 11, cumartesi 15 de başlar. Son 21,15 sean

P a [ FEDORA J gösterilir. 
Hazar, pazartesi sah günleri 15 de başlar. Son 21,15 seansında [Hayatta Bir Defa] gösterilir 

H er~ün son 21 IS seansı " UCUZ HALK SEANSI,, dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 
ususı 50 kur t' 

uş ur. 

(korsan) ilan etmiştir. Pariste 
bulunan Hariciye nazm bay 
Maksimos i~tifa etmiştir. Ha
riciye vekaletini başvekil Çal· 
daris deruhte etmiştir. Selanik 
ayan meb'usları tevkif edilmiş
tir. Bundan başka tevkif edi
lenler sayısızdır. 

Ulus Gazetesi 
Kadın Saylavlara Bir 

Ziyafet Verdi 
ANKARA 2 (A.A) - Ulus 

gazetesi bugün Hat 18 de 
kendi salonlarında kadın say
lavlarımız şerefine bir çay ver
miştir.Bu çayda bazı iazcteci 
sayJavJanmız, matbuat umum 
müdürü Türk ve ecnebi gaze· 
teciler de bulunmuştur. Top
lantı samimi konuşmalar ara
sında geç vakıta kadar devam 
etmiştir. 

Bol Yağmur 
Düşmektedir 

ADANA 3 (A.A) - Şehri
mize ve köylerimize aralıksız 
bol yağmur düşmektedir. Ha
va kapalı ve yağıtlıdır. Yalnız 
Şubat ayında düşen yağmq;
lar 100 milimetreyi geçmiştir 
Hava açar ve düzgün giderse 
on beş gün sonra ekime baş-
lanacağı umulmaktadır. 

İhracat Yapılıyor 
Şarkıkarahisa, 3 ( A.A ) - 2 

inci Kanunun 16 sından Şubat 
sonuna kadar harice 418 tilki 
13640 tavşan, 33 zerdeva, 77 
sansar 26 varsak av derisi 
gönderilmiştir. 

........ 
Atatörkün C. Reisliği 

Macar· Gazeteleri Bu Münasebetle 
Dostane Neşriyatta Bulunuyorlar 
BUDAPEŞTE, 3 ( A.A ) -

Bütün gazeteler Atatürkün 
Türkiye cumhurluk başkan
lığına tekrar seçildiğini haber 
veriyor_lar. Peşte Loyd gaze
tesi bu münasebetle neşret

tiği bir makalede Atatürkün 
Yunanlılara karşı olan mü
him zaferini hatırlattıktan son-

ra Türkiyeyi bütün sahalarda 
yenileştiren muazzam ıslahat 
eserini kaydetmektedir. Gaze
te diyor ki: 
· "Atatürk memleketinin soy
sal, Kültürel, siyasal ve maddi 
mahiyetini tamamen değişti
rir'{en hakiki bir mucize gös
termiştir. 0 

Başbakan Ve H. Vekili 
10 Senedenberi Türkiye Siyase

tinin Başında Bulunuyorlar 
BÜKREEŞ, 3 (A.A) - 4 

Mart general İsmet İnönü Tür
kiyede fasılasız o1arak başba
kanlık makamının işgal ettiği

nin onuncu yıldönümü ve 6 
Mart d0: B. Tevfik Rüştü Ara,. 
sın fasılasız olarak dışarı işleri 
bakanlığının önuncu yddönü
müdür. B. Titülesko bu müna
sebetle ve Balkan antantının 
başkanı sıfatıyle Pazartesi gü
nü diplomatik bir ziyafet ve
rerek İsmet İnönü ve Tevfik 

RüştU Arasın şahsiyer ve icra
atları hakkında bir nutuk söy
liyecektir. 

Romanya Türkleri 
Bükreş, 3 (A.A) - Başl:iakan 

d<1hiliye ve zıtaat bakanlan ve 
Türkiye elçisi bir konferans 
halinde toplanarak Türklerin 
muhacereti meselesini tetkik 
etmişlerdir. Türkiye elçisi kül
tür ve mezhep bakanlarHc Ro
manyadaki Türk mektepleri 
meselesini görmüştür. 

F. Kongresi 9 Mayısta 
Bütçe Nisan Sonlarında Görüşelecel< 
Heyeti Vekile - Dil Heyeti Toplandı -.... 

Ankara, 3 (Hususi) - Reisicumhur K Atat·· k ı ~ t ko . . . . • ur uga 
mısyonuna rıyaset etmıstır. 

Heyeti vekile General İsmet İnönünu" k"' k " d 1 d F k k . . 9 n o şun e top an ı. 
ır ~ ongresınm mayısta toplanması kararlaştırılmıştır. Büt-

çe nısan ayı sonlarında meclis._e ·• .. "l •c~ 
l goruşu eceKur. 
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Genç şövalyenin kalbi küt 
küt vuruyordu. Elini kalbinin 
üzerine koydu. Çok temiz bir 
açıklıkla karşılık vermek istedi. 
Fakat dişi bir ~eyik iibi Prim
ver olduğu yerden fırbyarak 
a~açları çok sık olan ormanlık 
içinde gözden kayboldu. Genç 
kızın son sözleri kulaklarında 

çınlarken Ragastan elli adım 
ileride bir beyi'irin dört nala 
koprken çıkardığı gürültülerin 
akislerini duydu. Artık burada 
yapılacak •e bekleaecek hiç 
bir şey kalmamışb. (Kaptanını) 
ycdeie alarak sapa yollardan 
dolap dolaşa şoseye çık-
tı. Atuwı üzerine atladı, 

Akşama doğru Romaya döndü. 
Şebire ç.ıkbj'ı bpıdaa deiil, 
başka bir yoldan girdi, 

• * * 
A1eksandır Borjlya 

Raıutan ertesi gün sabah
leyin erkenden kalkarak yeni 
elbiselerini geydi, tuvaletini 
yaptl. Bugün " Sent-Anj ,, şa

tosunda yüzbaşılık rütbesinin 
buyuruftusunu alacaktı. 

Tam sokai'a çıkacağı sırada 
güler yüzlü insanlann toplu bir 
halde sokaklardan akıb geç-
tiklerini rördü. Saygı ile eğile
rek ahnın üzengilerini tutan 
otelciye bu ahalinin nereye 
gittiklerini sordu. 

Sen-Piyer kilisesine ceval:>ını 
alınca ıaşarmışb. Çünkü bugün 
din bayramlarından hiç biri 
yoktu. Suailni ·tekrarladı : 

- Kiliıede ne var ? 
- Büyük ayın. 

..... 
- Tiber çayına mı? 
- Evet. Hatta ölünün izi 

bulunmasın diye cesedi suya 
atmışlardır ki doğru denize 
gitsin. Fakat a!lab razi olur mu. 
Cesed halıkçılarm aiına takıl
mış.. Bdki bilmezsiniz. Çok 
defa denizden yılan balıklan 

Tiber ?JllllD yukanlanna ka
dar gdirLer. Etleri çok güzel 
olur. !Emredersiniz Ragutan 
otelc:iıain sözünü kesti gözü
nün önünde Tiber çayı kena-
rında göriip kollUfhljıı yara:h 
adam caıala.nmıştı. Trtreyen se
si ile bapdı: 

- Şimdi gevezeliği bırak. 
Y ılaıı bahj1 senin olsun. Vaka-
yı anlaL Demek cesedi Tlber 
ç:ıymda lbalmqlar. 

- Evet Mösyö. Buradan otuz 
adım ileridir. Dün sabah siz 
otelden çıkbktan bir saat sonra 
görmüJler. 

- Katil olarak kimden şüp
heleniyorlar. 

·- Geçmişi bozuklardan on 
iki kiJi yakalanmış. Katillerin 
alana vurulacağı şüphesi:ıdır. 

Çünki araştırmayı bizzat Sezar 
Borjiya yapıyor. 

Otelci çok boşboğaz bir 
adamdı. Konuşmağı çok severdi. 
Şövalye tarafından dinlenildi
~ini görünce mütemadiyen an-

0 }atmak istiyordu. 
Sözüne devam etti: 
- Biliyor musunuz Şövalyd 

Kulaktan kulağa neler söyleni
yor. 

Bir ..dakika durduktaıı sonra: 
- Herkes diyor ki. 
Otdci bir dakika daha du-- Ne ayını? 

rarak söyleyeceğine peşiman ol - Sormayın!. Papa hazret-
:pıuş gibi bir tavır aldı. Zira gü· lerinin oğlu dük dö (Gandi) yi 
zel manzaralı köşkün adamlarınalçakça öldürmü~ler. 
dan (Y akomu) nuu otele geldiği-

Bugün kendisine görülmemiş ni Şövalya ile görüşüldüğünü ha-
bi,- cenaze merasimi yapılacak. tırladı. Onun misafirinin burji-

- Papanın oğlunu mu öl- yaların adamı olduğunu gözünün 
dürmüşler ? önünde canlandırdı. keke eye-

- Evet. Hançerle öldürmüş- rek, titreyerek. 
ler ve Tiber çayına atmışlar. - .. onıı \ ar -
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Berlin Con Seymona Eyi 
. Bir Karşılama yapacak 

Misafire Hindenburgun Dairesi 
Tahsis Edilmiştir 

Benin, 3 (A.A) - ' Havas 
o.jansı muhabirinden: 

Alman hükümeti İngiliz ha
rkiye nazırına muhteşem bir 
hüsnü kabul gösterecektir. Fon 
Nörat dün akşam İngiliz sefi
rine hükumetin Sir John Si
mon için riyaseticumhur sara
yında müteveffa Mar~al Hin-

Avusturya 
lngiltereden 

'ıır emnun 
Viyana, 3 (A.A) - Krallık 

fırkasmm lideri Fon Vizner 
dinliyenlerin alkışları arasında 
lngiliz parlamentosuna şükran
larını sunarak d~miştir ki: 

İngiliz meb'usları her devle
tin her türlü yabancı müdaha
lelerden uzak olarak kendi 
arzusu ile bükürnetine diledii'i 
tekli vermek hakkını müdafaa 
~tmiılerdir. 

denburg'un dairesini tahsis 

edeceğini bildirmiştir. 

Diplomatik mahafil B. Hitler 

hükümetin başına geçeliden 

beri ilk defa olarak başveka

let dairesine muhteşem bir si
yasal ve monden resmi kabul 

yapılacağını söyliyorlar. 

Çine 
Yardım Meselesi 
VAŞİNGTON, 3(A.A) - İn-

giltere, Amerika, Fransa ve 

japonyanın mali hususlarda 

Çine müşteken yardım etmek 

çarel;rini araştırmakta oldukla-

rına dair matbuata akseden 

şayialar hakkında B. Filıpis 

mütalea beyanıadaa istinkaf 

etmiltir. 

Yunan Filosunda isyan 
Asi Gemiler Teslim Olnıazlarsa Tay
yare Bombaları ile Tahrip Edilecektir 

Loyd Corctan Pr 
jeleri İstenildi 
Londra, 2 (A.A) - Ba. 

Makdonald B. Loy Corca bı 
mektup göndcrmi~, son sö. 
levleı-inde ana çizgilerini bıl 
dirdiği işsizlere yardım plaı11 
nı bükUmetc bildirmesini itli 
miftir. B. Loyd Corç cevabırı 
da, kendisiyle beraber bu 

_______________________ , ___________________________________ __ 

Çaldarisin Beyannamesi 
ATfNA, 2 (A.A} - Havas 

Ajansı bildiriyor: 

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

Harbiye :nazırınm beyanab
aa göre, tayyareler isyan ha-
1.iııde bulunan gemileri bom
bardıman etmişlerdir. Harbiye 

Iunmuştur. Asiler cevap ver- ı nizamı muhafaza ve Elen va-
mek için yarım saat mühiet tandaşlarının istirahabnı temin 
istemişlerdir. ıçın tahrikatçılara karşı şid-
Asller Divanı Harplere detle hareket etmek mecburi-

Sevkedllecek yetinde bulunmaktadır. Bu mü-

rurzın, bay V enizelosnn asiletle 
beraber olduğunu teyid edc-

ATİNA 2 ( A.A) - Gazc- cadelede ölen ve yaralananlara 

miyeceğini, ancak halen asile
rin elinde buhınan ve harel'et 
etmiş olan dört gemi Giride 
gittiği takdirde bu hususun 
tahakkuk edeceğini ilave et
miştir. 

Bir Torpido Muhribi 
Tahrip Edildi 

Paris, 2 ( A. A ) - Atinadan 
Tan gazetesine gelen bir tel
grafnameye göre tayyareler 
isyan halinde bufnnan ve bir 
harp gomi'si ta afından çekil
mekte olan bir torpido muh
ribini iş göremiyccek bir bale 
sokmu l;ırdır. 

Teslim Olmazlarsa 
Tahrip ~dilecekler 

Hükumet isyan halinde bu
lunan gemileri?ı itaat edinceye 
kadar veya tahrip oluncaya 
kadar bombardıman edilmesini 
~mretmiştir. 

Makedonya Ve Trakyada 
Selanik, 2 (A.A) - Make

donya ve T rakyada tam bir 
sükun hükiıın sürmektedir. 
İhtiyaten örfi idare ilan edil
miştir, Venizelos taraftarların-

dan birkaç kişi tevkif edil
miştir. 

telerin hususi muhabirleri, yarı 
resmi bir surette, tevkif edil
miş asilerin divanı harbe sev
kedilccek1erini haber vermek· 
tedirler. Öğleden sonra kanu
ni esasi meydanında munzam 
bir halk kitlesi isyan failleri 
aleyhinde ve hükiimet lehinde 
bir nümayiş yapmıştır. 

Venlzellstler İş~ret 
Bekliyorlardı 

SEL~NİK 2 ( A.A ) - Res-
mi bir tebliğe nazaran Veni
zelos taraftarı olan askeri ze

vat Atinadan verilecek işareti 
bekliyorlardı. Fakat bu işareti 

getirecek olanlar tevkif edil
mişlerdir. Venizelosun tarafta

n olan gazeteler tatil edil-
miştir. 

Çaldarisln Beyannamesi 
A TİNA 2 (A.A) - Atina 

ajansı bildiri.Yor: 
Başbakan bay {;aldaris ulusa 

hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

Bahriye tezgahlarında, iki 
efzun bölüğünde ve harb1ye 
mektebinde bazı beyinsizler 
hükümete karşı isy•m etmiş-

Teig .. aHara Sansör lerdir. Hükümct, sadakat1a mü-
onuldu cadele eden askeri kuvvetleri 

Atina 2 (A.A) - Ecnebi iJe vatan aleyhtarı teşebbüsü 
memleketlere gönderilecek hü- bastırmış olub vaziyete tama-
tün telgraflara sansör konul- mile hakim bulunmaktadır. 

muştur. Muhalif gazeteler ta- Elen ulusu tamamen müsterih 
til edilmiştir. Amiral Fipoldos; olabilir. iki yıldan beri · irticaı 
hükümetle bır kruvazördeki tutmak için bütün gayretlerini 
asiler arasında tavassutta bu- sarfetmiş olan hükumet şimdi 

memleketin bütün askeri kuv
vetlerini tebcil etmek vazife-
mizdir. 

Girld Vallslnin Talebl 
A TİNA, 2 (A.A) - Gaze

telere nazaran Girid valisi bay 
V enizelostan kendisinin naıiri 
efkarı olan gezetelu bük\ımc
te karşı yapılmış olan şiddetli 
tenditlcri takib eden isyan ha
r~keti hakkındaki battı hare
ketini ilan etmesini talep et
miştir. Tersanede vukua gel
miş olan isyan teşebbüsünden 
başka Evelpiden askeri koUeji 
ile Atinadaki efzun kıtalarmda 
da bu kabiJ teşebbüsler ya-
pılmıştır. 

Tersanedeki 
Teşebbüsler 

Atina, 2 (A.A) - Atina A
jansı bildiriyor: 

Dün akşam tersanede Plas
tiras taraftar lan zabitler bir 
fesat hareketine teşebbüs et-

mişlerse de bu teşebbüs bastı
rılmıştır. Hükumet vaziyete ha
kimdir. Bütün memlekette tam 
bir sükün hüküm sürmektedir. 

Şiddet Kultandacak 
Atina, 2 (A.A) - Atina A

jansı, başbakan bay Çaldarisin 
Yunan milletine hükumetinin 
vaziyete tamamile hakim oldu-
ğu hakkında teminat vermiş 
olduğunu, ancak sükun ve hu-
zuru tf!min için tahrikatçılara 

karşı şiddetle hareket etmek 
mecburiyetinde kalacaiını ilan 
ettiğini bildirmiştir . 

nm yapılmasında yardım 
mütehassıslarla görüşece" · 
ve mümkün olduğu kadar 
bir ~amanda planm hü 
bildireceğini ıöylemişt:İr'.. 

Hitlerin Ümidle 
Berlia, 2 (A.A)- Bay Hi 

Sarbrukta aöylediji nutuk 
Sarın Almanyaya dönmesi ' 
Fr,an.sa ile Almanya arasan 
münasebetleri devamlı bir 
rette islah edeceğini ümit e 
yoruz demiştir. 

Berlin Sarın dönmesini 
vinçle tes'it etmektedir. Büyii 
bir alay dün öğleden sonr 
Lustgartenden geçmiştir. Me1' 
tepler kapanmıştır. 

Çine Yapılaca 
Mali Yardımlar 
Londra, 2 (A.A) - Burad 

haber alındığına göre Çin biİ 
kfımeti kendine yapılacak ınsl 
yardım hakkında İngilgere 
diğer hlikümetlerle istiş-ared 
bulunmu~tur. Çin Bankaf• 
ecnebi istikrazları a\cdı imki 
ları hakkında ileri sürülen b• 
teklifleti tetkik ettnişJerdit 
Çine mali yardımda bulunJJJ• 
üzere uluslararası bir plan tan 
zim cdildi~i takdirde bu plaO 
her şeyden evvel japonyaP1 

iştirak edeceği tahmin eclil· 
mektedir. Japonya ile Çin ar~: 
sında doğrudan doğruya JJJıl 

zakereler cereyan ettiği hak
1 kında burada hiç bir malUııı• 

yoktur. 

İtalyan Sarayında 
Roma 2 ( A.A ) - Kral 1'a' 

pitaJ sarayında F enlandiya sos: 
yal işleri bakanı bay HimnieW 
kabul etmiştir. ....... ....... 

Con Saymen Berlinde IMakedonyadaKarışıklı 
Bir Kaç Gün Kalacaktır Kolordu Kumandanı Azledildi.. B 
İngiliz Hariciye Nazırı Bu Ziyaretten 

Sonra Moskovaya Gidecektir. 

Vakayi Fransada Hayret Uyandırdı· 
Pariı, 3 (H.R) - Atinadan sadık bulunan zabitler ve il~ 

bildiriliyor: kerlcr idaresinde o!arak yeP1: 

Hükümet Girit adasını baş- den tensik edilmek suretile i-
LONDRA 2 ( A.A ) - Sir 

Con Saymen Berlini ihtimal 
ziyaretinden birkaç gün sonra 
Moskovaya gidecek ve bu sı
rada Fransız hükümeti Berlin-

savver seyahatının sebebini tanbaşa işgal eden sevkulceyşi ~emilerin ta~ıbine gönderilı:ıı~ 
burada aramak icabeder. Bü- noktaları tahkime koyulan isi- sıne, hava filolarının derh 

de cereyan eden müzakereler
den İngiliz -sefiri vasıtasıylc 
haberdar edilmiş bulunacaktır. 

Varşova 2 (A.A) - Gazete 
Polska, Lchistan'ın cereyan 
etmekte olan görüşmelerde bir 
amil sıfatıyle olan rolü hak-
kında dün Deyli-T elgraf gaze
tesi tarafından nefredilen ya
zıyı nakJ~derek diyor ki : 

Yalmz hah Avrupas1nı ala
kadar eden anlatmaların Paris 
ve Loudrayı tatmin etmediii 
anlqılmaktadır. İıte İnriltere 
hükümeti mümeHilinin muta-

yük objektif ve alestikiyeti ile 
temayüz eden İngiliz siyasa
sının mahiyeti itibarile böyle 

bir seyahatın vasi şümulü aşi
kardır. İngiliz devlet adamının 
ziyaretinin İngiltere ile en iyi 
münasebat idame eden Lehis
tan hükumeti tarafından çok 
iyi görüleceğini söylemeğe lü
zum yoktur. -·· İtalya Kralı 

Roma, 3 ( H.R ) - İtalyan 
kralı ansızın Filoransaya gide
rek Somaliya aevkedilmek 
üzere olan Zavaenma fırkaaım 
teftis etti. 

ı b. ··ıt· t .. d k iıilere karşı harekete geçme' 
ere ır u ıma om gon erere . k · . M k d ır' 

t r 1 ı k . t kd" d sınc arar vermıştır. a e o .. ı 

h~.skı~ 
0 ~a ar!~ı,ka .~1 

a ır e yanın bazı kısımlarında ihtil' 
u umelın ÇOA at ı ve mer- h k ti · .. ··ıd·· - .. d hO' . db' l I _ are e erı goru ugun en 

hametaız te ır er a acaıını k. t b d d ·"dd ıı· ted· 
b'ld" . r ume ura a a ~ı e ı 

1 ırmış ır. . . . birler almış, Makedonya ko)of' 
Nazırlar meclııı akşamkı top- du kumandam azledilmiştir. 

lantısıuda b!rkaç. sınıf aske~in Paris, 3 (H.R) _ Gazete!ef 
seferber edılmesınc, Salamın- Yunanistandaki dahili harbi 
deki filo aksamının hükumete büyük hayretle kaydediyorlıat' 

İtalyanın İthalatı 
ROMA 2 ( A.A ) - İthala-

tın tanzimir.:'! dair olan mütem-

1 

mim hükümler bilhassa ıtalyan 
tüccarlarının ihracat& kartı tek
lif edecekleri miktar nisbetin
de ithalata mezuniyet verilme
aİDİ ilati•a etmektedir. 

Belçika Kraliçası 
Londra'da 

LONDRA, 2 (A.A) - S~ 
. çika kraliçesi tamamen bu•": 
olarak bir kaç gün kah11• 

here buraya ıelmittir. 
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.SEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLE PATRA 
M 1 S l R KRALİÇESİ 

- Romalıların Partlara galib 
geleceklerini zanneder misin? 

- Bilmem -diyordu- o mem
leket o kadar geniş ki ... 

- Oktav'm teşebbüslerin· 
den Roma'mn kuşkulanacağını 
sannııyor musun? Eğer muvaf
fak olmazse, ona kızmıyacak 
1111? 

- Roma kızdır ... Muvaffa
kıyete koşar. Hezimete uğra
Yanlardan çabuk yüz çevirir. 

- Sen de Oktav'dan kark
ınuyor musun ? 

- O, zabtedileçek toprak
ları aramızda paylaşmamız için 
için cabahyor. Garp onun ola
cak, Şark da benim. 

- Antuvan, bundan emin 
misin? 

Gülmeye başladı: 
- Bu adam bozuntusu beni 

korkutmaz. 
Kurnaz kadın rakıbin planını 

keşfediyordu. 
- Şüphesiz .Fakat bir sıra 

gelecek, onun hırsı da büyüye
cektir. O inatçıdır. Romayı 
Paytahtlıktan çıkarmak, mer
kezi buraya a-eçinnek istedijin 
duyumunu ortalığa yayacaktır. 

- Sen tamamen müsterih 
o?abilirsin. Sezar'm mezar öte
sinden de beliren anu!llu, ona 
karşı benim için teminattır .•• 
F ilk•t Roma seni bir dünman 
hiliyor. 

Kleopatra 2'iJümsedi! 
- Madam ki Roma benim 

İttifakımı kabul etmemiıtir. 
helki baıka türlü beni yolu 
Üzerinde bulacak ..• 

Gözü daha çok sapitleşiyor 
ılu. Belki bir a-iin, Asker ve 
Servet dolu Mısır Gemilerinin 
tııağrur Romayı tecziye etmek 
et111ek için üzerinden kayacaiı 
d~lgalara dalmıştı. Böylece, 
dunya tarihinde, bir gün sön-
~eıniş hiç bir nufuzun olınadı
srını Romaya öğretecekti. 
Antuvan Seni Seviyorum 

ltk bahar aşk mevsimidir. 
Aynı zamanda dirik insanların 
cenk iştihasım körUkliyen mev
sirndir. 

Antuvan, Partların ülkesin
deki •eferde uğradığı bezime· 
ti hatırladı. Tekrar sefere baş .. 
la111ak sırası gelınişti. Şimdi 
lllüsait ittifaklar yapabilecejini 
hissediyordu. Oktavla karııla
Şarak Roma ile kat'i surette 
llliiudcleye girişmektente, bu 
harbarlarlarla uğraıuıağı mü .. 
raccah addediyordu. 

Sarayının taraçasında onun 
Yanında duran Kleopatra, ba· 
Zarı derdi ki: 
. - Seni anlayamıyorum. Sen 

~~r büyük tarafından dövüldü· 
gu halde yine onun bacakları 
ara.su.a sokulup tekme atmıya 
çabalayan bir çapkma benzi
Yorsull. Part diyarı içine gi-
renleri o • - d • · k k aCn gou ermıyen os-
ocaınan bir krallıktır. Bir de

neıne. sana yetmedi mi? 
Soara tokularak ili•e ederdi: 
- Senin hakiki düısmaama 

-29- YAZAN: PAUL REBOUL T 

her ikimizin düşmanı Oktavdır. 
Sezaryın rakibidir, Oktavı ez· 
mek, istikbali temin etmektir. 

O inad eder, cevap ver-
mezdi. O vak1t KJeopatra 
hiddetle: 

- Seni kandırmak için ne 
yapmalı derdi. Biliyordu ki An
tuvan zayıf kalpli idi ve mu
hakemeden ziyade hissiyat ile 
yakalanabilirdi. O vakıt Kleo
patra hastalık taklidi yaptı. Gı
da almadı zayifledi, sarardı. 

Antuvan günden güne onun 
' incelmesinden merak ediyordu. 

- Yemek yemeli, diyordu. 
O, takatsızhkla cevap ve

rirdi: 
- Artık iştiham yok. Hiç 

bir şeyden zevk almıyorum .. 

Hayat da ehemmiyet verdi
ğim bir sen vardın, sevgili 

Antuvanım. Fak at sen de ben
den ayrılıyorsun. Gururun aş
kına ga1ebe çalıyor. Bu benim 
için öyJe acı bir istıraphr ki 
buna . dayanamıyacağım. 

Antuvanın gözleri yaşarır, 

onun etrafında döner dururdu. 
Doktorlar getirdir, sevgilisini 
bir hasta gibi beslemek isterdi. 

Bu şefkate parşı KJeopatra 
çok minnettarhk a-österirdi. 
Antuvabın kudretli eli kendi 

zaif parmalcları arasında tutar, 
okşaYJcı gözlerini üzerine diker 
sanki onu mıknatıslardı. 

- Antnvan, aşkım benim, 
seni ne kadrr sevdiğimi bir 
bilsen! 

Generalın kıvırcık saçla bü
yük başı, hala dik duran göğse 
doiru basarak, işte böyle der
di. Ve zavallı Antuvanda göz 
yaşları döker ve üzerine iri ılık 
damlalar halinde akan yaşların 
her biri, Kleopatroya bir okşa
yış kadar zevkli gelirdi. 

San 
Antuvani Mısırda tutmak 

için, Sezar'ın zafer alayına ben· 
ziyen bir alayı onun şerefine 
hazırlattı. 

Ermenistan kralı kolayca 
mağlüb ~dilmiş, esir alınarak 
hazinelerinden mahrum kılın

mışh. Roma lejyonlar, yıldırım 
gibi bir yürüyüşle, o kadar par
lak bir zafer kazanmışlardı ki 

bunu tesid etmenin yeri vardı. 
Şenlik günü. serini kten isti

fade için, sabah erkenden alay 
saraydan, çok kalabalık bir 
halk kitlesi arasında hareket 
etti, Neptin mabedine kadar 
limanı takib ettikten sonra, Kleo 
patra ile yiiksek rütbeli me
murlann önünden geçti. 

- SonLJ Var--···-Kurban Derileri Seferihisar 
Tayyare Cemiyetine 

Verilmelidir 
Tayyare cemiyeti umumi 

merkezi, İçeri işleri bakanhiı 
yoli1e valilij"e bir bildirim gön
dermiştir. Bu bildirimde, kur
ban bayramında kurban deri
lerile kvrbanlann tayyare ce
miyetine verilmesinin temini 
temenni edilmiştir. 

Bakanlık, memleketin hava 
müdafaası noktasından bu gibi 
hayır işlerine bütün memurlann 
yardım etmesini teblii etmiştir. 

40 Kuruş 
Hırsızları 
Kaya ıokaimda 45 ıayıh 

bayan Hatice'nin evine giren 
iki hırsız. bayan Hatice'nin 
evde yalnız bulunmasından is
tifade ederek el ve ayaklanın 
baj"lamıılar ve evin içini ka· 
nthrmağa başlamışlardır. 

Evin içinde para ve zinet 
arayan hırsızlar yalnız 40 ku
ruı para bularak almıılardır. 

Zabıta hırsızların Şükrü oilu 
Fuad ve Hasan oğlu İsmail 
olduklarını teıbit ederek ya
kalamış ve adliyeye vermiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
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~AYSEL 
Batakla Damın Kızı 

ş..: Senenin Biricik Tilrkçe Filmi 

EGE Sine-
Kar11yakada masmda 

5-5 

Gençler Birliği Çalışıyor 
Kazamızda teşekkül eden 

ıençler birliği faaliyetini artı
rarak devamlı çabşmalan sa-

yesinde 15 parça bando muzi· 
ka alatı almışhr. Musiki ko
lunun çahıması için mevkii 
müstahkem mevki bando mu· 

allimi Bay Hasan okutan ola· 
rak kazamıza gelip gitmekte
dir. Bir ay evvel ça~mağa 
başlamış olan bando kolu bu 
müddet zarfında dört marş öğ
renmiıtir. Çalııma faaliyeti 
gündüz ve gece devam etmek
te ve daima iyi neticeler alın
maktadır. Önümüzdeki kurban 
bayramında Eşme a-ençleri bu
rada bir müsamere verecek 
Ye ayni zamanda bura spor 
kulübü ile bir maç yapacaktlr. 
Gençlerin batında çalışan kıy

metli idarecilerden birlik baı

kanı Mestafa Gür ile gençleri 
çalışma alanında ileri g6türe· 

cek müstahkem mevki bando 
muallimi bay Hasan gençlerin 
muhabbetlerini kazanmışlardır. 

Kavgadan Korkmut 
ikinci Karantina' da Mısırlı 

caddesinde 475 sayılı aile e
vinde oturan Kayserili Osman 
karısı Didar; yan taraftaki oda
lardan biainde Kayserili Os
man oiJu Mustafa, Hasan oğlu 
Ha•an ve Niyazi arasında kav
ga olduğu sırada korkmuş, 
gebe olduiundan sancılanmış· 
tır. Bayan Didar; çocuğunu 
dqirmcsinden korkulduj"un
d&ll M..ı.ket ... hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Son Dakika:· 
•• • • 4 ._ .. • - • - - -
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Asiler Giridi Aldılar 
Umumi Valiyi Ve Memurları Hapset

tiler· - Yunanistanda Seferberlik ... _________________ .. ________________ _ 
Paris, 3 (H.R) - Son daki- } bütün memurlar ve bazı askeri 1 alakadar gösterecek vesikalar 

kada Atinadan alınan haber- rüesa hepsedilmişlerdir. Giritte da vardır. 
lere göre isyan eden Yunan muvakkat bir idare tesis olun- Başvekil B. Çaldaris Yunan 

milletine hitaben ikinci bir bc-
filosu Girit adasının bütün li- muştur. yauname neşredel'ek milleti 

la ı. ahalinin yardımı Paris: 3 (H.R.)- Atina'dan man nnı yer 1 siyasal hürriyetini ve teh-
ile zaptetmiıru.Hanya, Kandiye bildirildiğine göre, akşam Ve- likede olan varlığını koru-
Resmo ve diğer başlıca şehir- nizelosun evinde tahariyat ya- mak için vazife başına da-
lere askei müfrezeler çıkanlmış pılmışhr. Birkaç otomatik si- vet etmiştir. Kısmi seferberlik 
mahalli garnizoruarla birleşerek Jahle, iki bin mermi, birçok hazırlıkları başlamıştır. Asiler 
idareyi asiler ele almıştır. Gi- siyasi evrak ve vesaik musa- teslim olmazlarsa hava filolan 
rit umumi valisi hapsedilmiştir. dere edildi. Bunlar içinde Ve- aldıkları emre tevfikan aman-
Asilere mukavemet gösteren nizelos'u son isyan hareketile sız bir savaş yapacaklardır. 

Yunan isyanı Nasd Oldu? 
-----------------------------------------------------

Ka biı;ı ede Değişiklikler Ve istifalar •. 
1932 ihtiyat Bahriye Efradı Seferber •• 

~----------~------------~~~--~--------~~--------~ 
Bütün Hava Filosu Ve Bütün Ordu llükômete Sadıktır 

LONDRA 3 (A.A)- Atina
dan Royter Ajansına bildiril
diğine göre, 1932 sınıfına 
mensub ihtiyat bahriye efradı 
sefeber edilmiştir. Hükumet 
icabında kara ordusunun iki 
sınıfım silah altına almağa ha
zırdır. Asiler Girid umum va
lisi B. Aposkitisi tevkif etmiş
ler ve telsiz istasyonlarını işgal 
eylemişlerdir. 

Atina, 3 (A.A) - Dışan iş
leri bakanı B. Maksimos istifa 
etmiştir. Hariciye bakanlığını 

başbakan B Çaldaris deruhte 
eylemiştir. Hükiimet mmete 
hitaben bir beyanname neşre

derek isyanı her türlü va-nta
lara baş vurarak tenkil edece
ğini ilan etmiştir. 

Atina, 3 (A.A) - Atina A
jansından: 

Amiral Sofoki Dusmanis 
bahriye bakanı B. Sinas Hava 
bakanı ve serbest fırkası ön
deri B. Jan Metaksas da dev
let bakanı tayin edimişlerdir. 
B. Venizelos isyan hareketine 
iştrik etmiıtir. 

Atina, 3 (A.A) Atina Ajan
sından: 

Hükümet hemen iki aydan 
beri Venizelos hrkasma men
sup ve e!llki General Plastira
ıın telkinlerine itaat eden 
açıktaki zabitlerin bir isyan 
hareketi hazırladıkları hakkın
da haberler almakta ve aynı 
zamanda V enizelosçu gazete
ler hükfımet aleyhinde şiddetle 
mücadelede bulunmakta idiler. 
Bu .sırada "Cumhuriyetçi" de
nilen cemiyette şiddetli ta· 
hrikita başlamış bulunu-
yordu. Hatta bazı gaze-
teler PJastiasın gizlice Yu-
nan - Bulgar hududuna ka
dar geldiğini ve fakat hazır
lıklarının henüz kafi olmadıiını 
görerek tekrar kana hareket 
ettiğini yazmışlardır. Son gün
lerde V enizelistler boruda pi-
4aıayı kırarak mübif:D nıiktard&-

--satış yapıyorlardı. Dünkü isyan ğü halde içeri gİrmeğe muvaf-
harekatından evvela Salamin fak olmuşlarsada h~men tes-
tersanesinde baş göstermiş ve lim olmağa mecbur kalmışlar-
açığa çıkarrlmış olan 30 kadar dır: Üçüncü ve son isyan ba-
ordu ve donananma zabiti rekab Atina cfzon taburu kış-
küçük bir müsademeden sonra lasında olmuştur. Plastiras ta-
5 harp gemisine girmeğe mu- rahan lSkadar zabit tabur za-
vaffak olmuşlardır. Harbiye Ye bitlerinin orada olmamasından 

bahriye bakanları hemen şid- istifade ederek kışlaYJ işgal 
detli tenkil tedbirleri ittihaz etmişler ve askerin başına geç-
etmişlerdir. Sahile ve tersane- meğe çalışmıılardır. Hükiimet 
nin karşısındaki tepeye k)aat asilerini silahlannı teslim etmeğe 
gönderilmi~ ve asilere ateş et- davet etmişse de bunlar mu-
meğe amade iki batarya ko- kavemet gösterdiklerinden top-
nulmuştur. Aynı zamanda ha- la mücehhez kıtaat atq aç-
kanlar meclisi de toplanarak mıtfardır. Asiler gece yan91n-
bütün Yunanistanda örfi ida- dan sonra saat buçuğa doğru 
renin ilanına karar vermiş ve teslim olmuşlardır. Müsademe 
Atioada bazı tevkifat yapıl- neticesinde 3 ölü ve 10 kadar 
mıştır. Bu sadeee bir ihtiyari yaralı ..-ardır. Sabahleyin saat 
tedbir idi. Zira sivil ve askeri 7 de tersane hükômet kıtaab 
memurlardan gelen haberler tarafından tekrar işgal edilmiı-
bütün şehirJerdeki garnizonla- se de asilerin elinde buhman 
nn hükumete sadık kald1kla- 5 gemi denize açılmaj'a mu-
nnı ve her tarafta tam bir sü- vaffak olmuştur. Şimdi bunlar 
kan hüküm sürmekte olduğunu tayyareler tarafından takip 
bildiriyordu. Bu arada harbiye edilmektedir. Bütün bava filo-
mekbinde bir isyan teşebbüsü su ve bütün ordu hükiimete 
baş 2'Östermiş ve 15 kadar açığa sadıktır. Örfi idare ilioına 
çıkanlmış olan zabit refakat- rağmen şehir mutat çehresini 
lannda "Cumhuriyetçi,, denilen muhafaza ve herkes silkiinetJe 
cemiyete mansup siviller oldu- işine devam etmektedir. 

........................... ················································~··········· 
Con Saymon 
Bugün Berlindedir 

Berlin 3 ( H. R ) - Bay 

Con Saymon yann (bugün) 

buraya geliyor. 
Bir Şaka olsa Gerek 
Alsancakta Aydın Demiryolu 

Kumpanyasında bir vak'a ol
muştur. Kumpanyada başkatip 
Abidin oğlu bay Sırnnın fen 

kaleminde katip Bay Hulusi 
ye bir miktar borcu vardı. Bay 
l-lulusi alacağını istemiş, ver
meyince bay Sırrıwn Şapkasını 
alarak kaç.mışbr. Zabıtaca tu
tulan bay Hulusi hakkında 
kendi kendine hakkını ihkak 
etmek auçundan tahkikat ya
pılmaktadır. 

Açıkta Olan 
Memurlar 

İçeri işleri bakanlığından va
li1iğe gelen bir bildirimde, me

muriyet münbalabnda hariçten 
müracaat edeceklerin bu gibi 
memuriyetlere tayin edilmiye
rek, açıkta bulunan memurların 
tayininin muvafık olacağı bil
dirilmiştir. Bakanlık bu bildi
rime, halen açıkta bulunan 
12~ memurun eski memuriyet
lenlc adlannı ve sicil numara
lannı eklemiştir. 

Üzerinde Bıçak Bulunmu, 
Keı_nerde Köpürlülü Kadir 

oğlu lsmailin üzerinde bir bı
çak hulunmu9 ve zabitaca alı
narak bakkmda takibata baı
lalUDlfbr. 
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Kutublcira Hücum Edenler 1Parça Parça Kesilen Adam 
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Denizleri Aşmak İstiyen Bir Kimse Polis Katilin Hakkından Gelemiyor 
Y .. .. d T b. s ı s·ı ı· Londr~ 26 Şubat -- Dün bir adama aitti. 3 - Anato- açılmıştır. eryuzun e a ıatın ır arını } file } y~terlo Istas~onu~d~ bir _çanta miye vakıf ol~akla beraber . B~tü~ bu gayretler boşuna 

ıçınde keşfedılen ıkı kesık ba- cerah olmıyan bır adam tara gıtmıştır. 
Ünlü kutup kaşifi doktor mühim bir ticaret ve kudretli cak cinayetinin esrarı ·üzerinde fından kesilmişler. Bununla beraber, İngiltere-

J-:ın Şarkonun, Lö Lua'uın Şu- bir sanayi merkezi olmuştur. danışmak üzere İngiliz zabıta- Ayak tırnaklarının hali de nin biitün polis karakolları 
bat sayısından alınmış bir ya- Buz tabakalarının altında sının bütün yüksek amirleri kurbanın vücuduna itina eden yeniden, ortadan kaybolan-
zısı: jc.oloji alimleri kömür, altın dün toplanmışlar ve baş müfet- bir kimse olduğunu güstermelc- ]arın liste!erini gözden geçiriyor. 

Sanıldığından fazla ilmi dü- gibi hazineler bulmuşlardır. tiş HeHy ıle Dovaldsonun ra- tedir. Londranın batakhanelerindeki 
şünceli olan Kristof • Kolomb, Kutuplarda bu gibi şeyler porlal'lnı gözden geçirmişlerdir. Polislerin eline geren diğer polis habercileri de, tez yapıl-
şöyle yazıyordu: bulunmasaydı bile, yalnız bu Skot!and Yard bazı unsurlar da şunlardır: Va- mış bir cinayet haberi dönüp 

" Denizler aşmak istiyen bir yerlerin meteorolojik şartları- KiipUrmU tür gonda bulunan bazı parmak dolaşmışsa bunu öğrenmek için 
kimse yer yüzünde tabiatın nın bilinmesi insanlığa büyük fn~füz zabıtasının umumi ka- izleri; ayr.ı trenin bir vagonun- seferber haline konulmuşlardtr. 
sıralarını bilmeJidir. 11 menfautler temin ederdi, çün- rarg-~hı o;:m Skotland Yard da keşfedilen pamuk sargıları. Fa' at öyle anlaşılıyor ki bu 

Yeryüzünün sıralarını bilmek! kü tayyareciliğin istikbali ku- heyec~n içinded:r. Sekiz ay Bu izler cinayeti aydmlata- esrarengiz cinayetlerin faili 
iıte kutup mıntakalarının sırla- tupların hava şartlarının bilin- eve! Brighton istasyonunda cak mahiyette değildir. Bun- veya hiHeri bu batakhanelerde 
rını öğrenmeğ'e susamış adam- mesine bağlıdır. keşfedilen ve içinde parçalan- dan dolayıdır ki, umumi efka- yaşıyan kimselerden değiller-
ları harekete getiren, bu is- Fizik bakımdan birçok ga- mış bir kadın gövdesi bulunan rın gösterdiği asabiyet karşı- dir. Bunun için yaptıkları kötü-
tektir. ribelerin henüz ne oldukları 1 ve 2 numaralı bavulların es-

sında, zabıta endişeye düş- lük tam bir sessizlik içinde gö-
Fakat bu istek pratik ba- anlaşılamamıştır. Alimler bu rarı daha halledilmeden ayni mektedir. mülmüş kalmıştır. 

kımdan bazı şeylerle de kuv- me!le!eleri kutuplarda araş ır- mahiyette yeni bir cinayet bü-

vetlenmcseydi, semeresiz kaiır
dı. Kutuplarda yapılan araştır
malar aliler için bitmez tüken
mez bir keşif kaynağıdır, fakat 
aynı zamande tabiatın çok ger
çek zenginliklerini de deeer
lendirecek mahiyettedir. 

Onun için kutub mıntakala
rında yapılan araştırmalar bu
ırün de alaka uyandırmakta ve 
faydalarından bir şey kaybet
miş bulunmamaktadır. İnsanlar, 
varılması güç olan şimRl ve ce • 
nub kutbu gibi yerlere varabil
mif olmalarına ve bir çok ki
ıiflerin çalışmaları bu kadar 
esrarlı olan bu mıntakalar hak
kında bize epi şeyler öğretmiş 
olmasına rağmen, kutublan 
coğrafi bakımdan eyice tanı
maktan çok uzağız ve onların 
ancak küreuin fiziği, miknati
siyet, meteroloji ve tabii ilim
ler bakımından tanıyoruz. 

İlk olarak kutba gidenler, 
Şaklton, Piri, Nansen, Amund
sen, Skot, Vilkins, Bayrd, Eke
ner ve diğerleri, kutba varma
nın mümkün olduğunu ve oraya 
varmak için hangi yoldan gitmek 
gerektiğini bize gösterdiler. 
Bunların izinden giden ilmi 
sefer heyetleri de kutubların, 
insanların ameli sonuclar çıka
rabileceği büyük sırlarım or
taya çıkarıyorlar. 

Buzlarla örtülü kutub deniz
~!inde balina· avcılığının ge
nişleme~ ve bu avcılığın yüz· 
lerce milyon kazanç getirmesi 
bu sefer heyetlerinin çalışma
ları sayesinde mümkün olabil
miştir, ki bu da ilmi çalışma
ların ameli sonuclar verdiği 

\ıakkmda çok açık bir delildir. 
Eskiden Spitzberg kısır bir 

'\>prak telakki edilirdi ve gü
nün birinde buralarda geniş 
bir hayatın uyanacaiı kimse
nin habrına 2'clmezdi. Bugün 
Spitzberg yalnız bir turizm 
merkezi değil, ayni zamanda 

malar yaparak ha~etn.uye uğ
raşmaktadırlar. Bilhassa tabii
yatçılarla Jeologlar, kutuplarda 
araştırmalar yapanların getir
dikleri kolleksiyonların zengin
liğini görerek çok şaşmakta
dırlar. 

Bu buluşlar bazan canlı mah-
lüklar ve umumiyetle hayat 
hakkında yerleşmiş nazariye
leri altüst edecek mahiyettedir. 
Kaşifler her yıl birbiri arkasına 
bir çok değerli müşahedelerde 
bulunmamış ol alardı havayı 

nesimi elektrikiyeti ve mikna
tisiyet kanunlarının bazı garı

beleri belki de hiç bir zan.an 
bulunamıyacaktır. 

Kutuplarda yakalanıp canlı 
olarak getirilen mikrorganim
lerin tetkiki ilmi araştırmalar 
için geniş ufuklar açmaktadır. 

Buzlar arasında milyonlarca yıl 

içinde muhafaza olabilmiş bu 
canlı organizmle kadar acayip 
şey tasavvur olunabilir mi? 

Zaten kutuplardaki ilmi araş
tırmalar büyüklüklerine rağmen 
mahdud olan bu gibi mesele-
lere münhasır kalmamakta, 
daha uzağa, daha yükseğe 

gitmektedir. Bu araştırmaların 
hayatın menşeinin ve dünyanın 
yaratılışının büyük muammasını 
halle yardımı olacağını ilim 
adamları umuyorlar. 

Bu meseleler kutuplarda 
araştırmalar yapanların önünde 
vazıh bir biçim yapıncaya kadar 
yüz yıllar geçmiştir.Fakat yalnız 
bu meseleleri bulmak yetmez, 
bunları halletmek te gerektir. 
Değiş k sefer heyetlerinin ay
rı ayrı yaptıkları gayretler, işin 
büyüklüğü yüzünden, kati hal 
işine ancak az veya çok tesirli 
yardımlar yapabilir. Bir sefer 
heyeti tertip etmek çok para 
istiyen bir iştir. 

Benim idaremde 1908 de ku
tup mıntakalarına giden sefer 
heyetinin masrafı 800.000 altın 

franktı. 1910 da Amundı;enden 
bir ay sonra lrntbn varan kap
tan Skot'un sefer heyeti 2 
milyona mal oldn. Bu Gayılar, 
eskiden giden sefer heyetle
rinin masrnflarım gö ... tcrir. Mo
dern sefer heyetlerinin masrn
fı milyonlarca dolara mal ol
muştur. 

Sunuclar elde etme1c. için bir 
veya iki sefer heyeti tertib et
mek yetişmez : Bir sıra s~fcr 
heyetleri tertib etmek gerek
tir. Onun için, faydalı surette 
is görm'!k isteniliyorsa birk::ıç 

ulusun birden gayret yapma
ları gerektiği anlaşılmıştır1 932 
"de medeni uluslar bir "Kutub 
yılı" yapmak için anlaşmışlar
dır. Bu, 1882 de düşünülüp 
yapılmış ve elde edilen muvaf
fakıyete rağmen devam cttiri
lemiş bir teşebbüsün yeniden 
ele alınmasıdır. Uluslar arası 

istasyonların verdikleri sonuc
ların heyeti umumiyesi iyi ol
muştur. Acunun aşağı yukarı 

bütün medeni ülkeleri buna 
iştirak etmişlerdir. 

Böyle bir sefer heyetine gir
mek için bir alimin ilme çok 
inanması, büyük bir cesaret ve 
azim sahibi olması gerektir. 
Değitin istasyonlar biribirlerile 
ve acunun diier taraflariyle 
ancak telsiz vasıtasiyle rabıta
da bulunabilirler; bir kaç hafta 
müstesna olmak üzere, bütün 
yılın de,,amınca ebedi buz 
tabakası ve kar onları, dünya
nın geri kalan kısmından ayı

rır. Vapurlar da ancak söyle
diğimiz bu bir kaç hafta zar
fında kendilerine bir yol aça
bilirler. 

Benim teşkil etmeği vazife 
edindiğim Fr~nsız istasyonu 
Groenland'm doğu kıyısında, 

Skoresbi Sund'da idi. Buralar
da aşağı yukarı 130 eskimo 
yaşar. Bu adamlar Aurupalı
ları severler; bu ise şaşılacak 

tün memleketi altüst etmiştir. Bununla beraber, dünden Hansbovda Bir İz MI? 
Gündelik gazetelerin haber- beri Skotland Yard çok faali- Skotland Yard'ın araşhrma-

Icr:nde ş:rndi bir tasa beliri- yetlc araştırmalara başlamıştır. ları bu sabah Hansbov istika-
[:j;or. Va üi!c birçok cinayetler İlkönce, parçalamm cesedin metine dönmüştür. Burada, is-
işliyen bô'!azlayır1 J:ı.d 'ın h:ı- diğer parçalarını buimak la- tasyonda gazete satan bir de-
tırası şimdiden uyanıyor. zımdır. Polis, meş'ul!l paketin lıkanlı, dün saat 13 vakıtlarm-

Adli doktorun mu~ycnesi şu bulunduğu trenin g-cçtiği 20 da hararetli bir görüşmeye dal-
netice!e!İ gösteriyor: 1 - Ba- kadar istasyonda arnşbrca'ar mış üç kimseyi görmüştür. Bun-
c~kiar meş'um paketin keşfin- yapmıştır. Bütün bekleme oda- !arın ayağı ucunda, Vaterlo 
den 12 !:aat önce kcsilmı-sti. ları bastan aşağı aranmı~tır. istasyonunda bulunan bacak-
2 - Bu bacnklar 2D-30 yaş'a- Cenup demiryollarınm emanet !arın sarılı olduğu paket bü· 
rında. uzun boylu, fakat zaif dairelerinde bütün paket!er yüklüğünde bir paket varmış. 
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Japonya, }'urddaşların fizik kuvvetlerine bü- Amerıka hükumetince alınan yeni bir karara 
yük doğer veren ülkelerden biridir. Her Jabon göre polis bütün Amerika vatandaşlarının ve 
yurddaşı için kuvvetli olmak bir yurtseverlik yabancılarının parmak izlerini almaktadır. Şim-
borcudur. Japon dirijanları halka bu yeni inanı diye kadar bu tetbir yalnız şüpheli şahıslar 
vermeğe çalışıyorlar. Spor sağlamlık, dinçlik hakkında tatbik edilmekte idi. Bugünden sonra 
verdiği için seviliyor. Japonların kendilerine has ise genel bir emniyet tedbiri olmuştur. Böylece 
sporları da vardır. Mesela Jiu - Jitsu.. Klişemiz- Amerikanın parmak izi dairesinde parmakları-
de resmini gördüğünüz pehlivan Japonyanın nın izleri olmıyan kimse bulunmıyacaktır. Gan· 
şimendifer nazmdır. Ne olur ne olmaz diyerek gesterlerin, haydutların faaliyetine kat'i surette 
antrenmanını yapmakta, güreşmektedir. Eh . .' ıiı- son vermek arzusundan doğan bu tedbire bü-
sanlık hali bu.. Günün birinde sandalyesin- tün Amerikalılar iyi gözle bakmaktadırlar. Kli-
den ayağı kaydırılırsa pehlivanlığı yanına kar şemiz meşhur Amerikan milyarderi D. Rokfelleri 
kalır... parmak izi alınırken göstermektedir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birşey değildir, çünkü eskimo- Birçokları bana bu meziyet- şeyden önce, şeflerine inanma-
lar kendilerine muhteşem gö- lerin neler olduğunu sordular. lıdırlar. 
rünen evleri, medeniyetin vali, Bende söyliyeyim: İnanç., başlıca gerek olan 
rahib, muallim ve telsizci ta- ceydir. İnan.ç olmayınca en Kaşifin yorulmaz bir sabra T 
rafından temsil edilen bütün ufak bir kaza, bir felaket ha-

"l"kl · · A l ı muvaffakıyetle inanmağa, ta-
eyı ı erını vrupa ı ar saye- lini alir. Fakat insan işin ıyı hammüle ve dayanıklı olmağa 
sinde elde etmişlerdir. bitecegv ine inanırsa, c.n feci 

ihtiyacı vardır. iyi bir denizci 
Bir kutub sefer heyetinin olması, kutup denizlerini tanı- vaziyetleri bile yenmek imki-

hazırlanması çok dakik bir ça- ması ve buzlar arasında nını bulur. 
lışma ister. Kutublardaki işler l d b I 1905 denberi kutup mıntka-vapurla nası gi eceğini i -
üzerinde derin bir tecrübeden larında idare ettigv im bir çok 

meıi gerektir. Umumi su-
başka bir kaşif bir çok mczi- sefer heyetlerinde bir çok de-
yetlere de malik olmalıdır. rette ilmi bakımdan eyi ha- falar bütün itinalara rağmen 
Çünkü ancak bu münasebetler zırlamalı; işbirliği yapacağı kim ben ve arkadaşlarım saatlerce, 
sayesinde tabiata karşı ·galib seleri, bilhassa kendisinin ya- hatta bazen günlerce felakete 
gelebilir. Şimdi kaşiflerin elle- pamıyacağı şeyleri yapacak a- çok yakın feci vaziyetlerde 
rinde bir çok mükemmel tek- damları seçmesini bilmelidir. kaldık. Fakat hepimiz, sapa-
nik vasıtalar bulunmasına rağ- Tıpkı sefer heyetinin üyeleri sağlam yurdumuza döneceği-
men, bugün için bile böyledir. kendi ihtısasları dahilinde olan mizden emindik. İnancımız, ma~ 
Faraza tayyare, zeplin, telsiz, şeyleri iyice bildikten başka ruz kaldığımız tehlikelerdeı. 
eski kaşiflerin bilmedikleri ko- sağlam bir sıhhata, dayanıklı daha kuvvetli idi; hayatımıı 
lavlıklardır. bir vücuda malik olmalı ve her buna borçluyuz. 
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Napolyon N Mıntaka Fut bol 
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Mısırdan 
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Dönerken ~ Heyeti Dün Toplandı 
Lavaıette'ın A~ımıarı - 1 İkinci Devre iiki~;ini Hakemleri 

~ 

B -5-
r//////;////L///n";j T es bit Etti . Bu Cuma Günü 

d 0napart Top Üstünde Kımıldama-:n Duruyor Fütursuz Görünüyordu 
Yar u uz~Jc boşluğu bir anda göreceksin : 

112 ındak ıster gibi Mısıra kadar l Brutus cesurane : 
an ı. 
A.. ~ - Pekki orada görüşürüz 
gzından .şu sözler çıktı : diyor.. Ve derhal hayal kay-

;:- Orada iyi tutunabilseler ! boluyor. U ki w 
1vııs1 ' şa arını çagınyor ask • r ın tahliyesi Fransa için 
erı v ~ ·ı t' d" h d b" onlar bir Qey duymadıklarını YUk • "' ı c ısa ı sa a a u- Y 

Eıı~'~ ~elakettir. 
lıtt tını şiddetle o tarafa sal
,arak ; 

ht- İskenderiye .. Ey Avrupa 
Renıo 1 btJ , nyasının paytahtı o an 

ve görmediklerini söylüyorlar. 

Bonapart: 
- Burası deye haykırıyor •• 

Filonun sessizliği ve gece ka: 
raltısında böyle bir sahne in-

ae B d i T t' 
Clrcu~i e~ o~a ak n~.ızd' ı- sanın tüylerini örpertmeğe ye-
ltııa Ye . rnb~ ve ece ın ıs- ter ... Phıtark kuvvetli bir hi-

İ k nı ır tali açacağım .. 
Zab~ ender.iye bütün dünyayı 
İçin eden lskı:!nder gibi benim 
Du de üssülhareke olacaktır. 
~f ~kYaya hakim olmak istiyen 

rı a , 
ta ve Asya nın servet 
ttı Ynaklarım bir yere topla

al_sını bilmelidir. 
n ·ı lir t tere Mısırda yenilccek-

ttı~· U muhakkak. . Onu eze-
Zsek b' ·ı k b' . tiın· ız ezı ece , ızım ye-
O ze o cihana hakim olacak.. 
~ snıanlılar can çekişeceg! ..• 

kin/sır bana Yunanistan ha
' A.. 

1Yetini verecek Adım 
lı Panıina d ) 'b. ··1.. .. Uv n as gı ı o umsuz-

ge e. 
B· rışecek ... 

•rden gürledi: 
be~ Arkadaşlar cihanın talii 
&ı,111 rn zekama ve Kleberin 

sırd d v 

lr . a ayanışına baglıdır 
ş ıJeri B ... 

tı'• onapart bundan sonra de-,, S''k 
lire ~ fıte varmışb. Yanındaki-
bın °nıen cumhuriyet inkıla
kıı-1 b okuttu:ıyor fakat bu in
ttıU~ ın . Yürüyüşü, öyle taham
til' edılrnez bir yavaşlıkla ile-

b 'Yor O'·b· l' d k' k't l l o 1 l ge ıyor ı l l a-
fırJ avalet'in elinden kapıp 
~hı~tlı. O vakıt hiç bıkmadıiı 
La arkın hayatını tekrarlattı. 
Po~alet Plutarkı okurken Na-

·Yon: 

kayecidir vak'aları canlandıra

biliyor fakat bağlantıları ihmal 

ederek mukadderata inanıyor. 

Tevekküle bağlanıyor. İhtimal 
Brütüs gibi basit bir insan ka

derin bu kuvvetine inanarak 

tevekkül gösterebiliyor. Fakat 

büyük adamlar kuruntu ve ha

yale bağlanmamalı hiçbir şeyden 

meyus olmıyarak her işin se-
bep ve hikmetini araştırmalı

dırlar. 

Lavalet büyük olmak, yarat-

makbr. Bir hiç kararımı ver

dirmeye ve beni hadiselere 

göre yürütmeğe yeter .. 
- Suım Yar -

• ••4'. 
Yerli Malı 
Eşya Piyangosu 

Yerli malı eşya piyangosu
nun Ankarada çekilmesine de-

vam edilmiştir. 25 liradan yu-
karı yerli malı eşyası kazanan 
numaralar ilişik cetvelde yazı

lıdır. Numaralar bitmediğinden 

çekilmiye devam edilecektir. 

Birçok numaralar da onar, 

beşer, birer liralık ve ellişer 

kuruşluk eşya kazanmışlardır. 

Çekilme bitince listeler bastı-

Re; Evet, diyordu, bu tarihte 
ll:ıa.k{ ve açık bir seçiş olma
kuvv a . beraber istikbale ait 
in, et)ı bir irade kaynağı:ıda rılıp tevzi ettirilecektir. 
<lh anı Yüzdürüyor. Bunun için Kazanan numaralardan bir 
·~u d' B· ınlernekten usanmıyorum. kısmı şunlardır; 

Ytr~r akşamdı, yine bıraktığı 142038 numaralı bilet 500 
Dkuden ( Brutus) un hayatını 

ltyordu· 

leri?assius) .ve o, bütün asker
~<lt) e Asyayı bırakmağı ka
ri kaştırıyor!ar. Karanhk .. Zifi-

b. atanlık b' r fTCCe radır ölü 
ır .u • ... 

(QYdınhkla aydınlanıyor. 
Ye tutus) derin bir düşünce
bll dalrnış yalnız bulunuyor, 

sır•d b' k . d Yor a ır aya sesı uyu-
\'~ ' Çadırına birinin girdiğini 
ttıy Yanıbaşında durduğunu sa-

or. 
t· •triycrek b · · 

liralık eşya 

3035 numaralı bilet 100 li-

ralık eşya 

Elli lira 'ık 

27336 
98440 
57329 

eşya kazananlar 

12003 44248 
18800 44050 
93213 

25 liralık eşya kazananlar 

141418 147259 144403 
140581 97946 110309 

9035 
92279 

35233 
54809 

25542 
41684 _ aşını çevırıyor : 

tor ~orkunç bir yüz, görü- Ji 
tün:: .. ayalet yaklaşıyor .. Gö- Kiralıl< Ev 

( ~u büyüdükçe büyüyordu .. 
_ ~~us ) heyecanla : 

bir ·ı·bıınsin? Bir adam, veya 
ı a .. 

Vttprn v rnısın ? Buraya ne 
isr aga geldin ? Benden ne 

•Yorsun. 
liayalct k v .. · ırnıldıyor ve cevap 

"'tıyor. 
' 

b - Brutus b . 
ahtını b . en senın kara 

rn, cnı ( Fhilippes ) t• 

Halit Ziya bey sokağında 
Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa-
natoryom gibi havadardır. 
İçindekilere müracaat edil
melidir. 
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Altay - lzmirspor Karşılaşıyor 
Dün akşam hafialık toplan- Altıncı hafta: 

tısını yapan mıntaka futbol Saat 
heyeti geçen Cuma yapılan 10 Altınordu - Türkspor 
maçlardan sonra neticelenen 12 Şarkspor - İzmirspor 
birinci devre tiklerinin puvan- 14 Altay - Buca 
tajmı tanzim ederek önümüz- 16 Göztepe - K.S K 
deki Cuma başlıyacak olan Yedinci hafta : 
ikinci devre liklerinin bir hafta Saat 
maçları hakemlerini tesbit et- 10 Buca - İzmirspor 
miştir. 12 Altay - Şarkspor 

İkinci devre Jik maçları fi- 14 Göztepe - Türkspor 
kistürü: 16 Altmordu - K. S. K. 

Birinci hafta: Yedi hafta devam edecek 
Saat olan ikinci devre lik maçları da 
10 Şarkspor - Buca neticelenip şampiyon meydana 
12 K.S.K _ Türkspor çıktıktıktan sönra da şıld maç-
14 Altıınordu _ Göztepe larına başlanacaktır. 
1? Altay _ İzmirspor Bu Cuma maçları ve hakem-
Ikinci hafta: leri: 

10 Göztepe _ Şarkspor Saat 10 da Şarkspor - Buca 
12 Altınordu _ Buca hakem Hüseyin ağabey (A.O.) 

14 · Saat 12 de K.S.K. - Türk-
Izmirspor - Türkspor 

16 Al spor hakem Mustafa .(A.O.) 
tay - K.S.K. G Al 

Üçüncü hafta: Saat 13 de öztepe - tın-
10 Altay _ Türkspor ordu hakem Esad (K.S.K.) 

Saat 16 da Altay-İzmirspor 
12 Altınordu - Şarkspor 
14 Göztepe _ Buca hakem Ferid (Göztepe) 
16 İzmirspor _ K. S. K. Halk sahasında da evvelce 
Dördüncü hafta: tehir edilmiş olan iki ikinci ta

kım müsabakası yapılacak bu 
10 Şarkspor - Türkspor suretle (B) takımları birinci 
12 K. S. K. - Buca devre liki bitecektir. 
14 Altay - Altınordu Maçlar ve hakemleri: 
16 Göztepe - K. S. K. Saat 9 da İzmirspor-Türkspor 
Beşinci hafta: (B) takımı, hakem Reşad Er-

Saat ülgen Göztepe. 
10 Şarkspor - K.S.K Saat 11 de Buca · Şarkspor 
12 Buca - Türkspor (B) takımı, hakem Baha Ko-
14 Altay - Göztepe noralp (Altay). 
16 Altınordu - İzmirspor Kaptan ........... 
Yeni Bütçe Almanyaya ........ 
En Dolgun Fasıl 
Maarif Bütçesidir 

Vilayet daimi encümeni dün 
sabah vilayette toplanmış ve 

saat onbeşe kadar fasılasız ça

lışarak muhtelif dairelerden ve
rilen masraf bütçelerini tetkik 

etmiştir. Toplantıya vali Gene

ral Kazım Dirik başkanlık edi· 
yordu. Muhasebei hususiye mü
dür vekili defterdar bay Ke-

nan da toplantıda bulunmuştur. 

Varidat bütçesine göre muh
telif dairelerin masraf bütçeleri 
arasında 500,000 liraya yakın 

olan fark dünkü encümen top

lantısında ortadan kaldırıldığı 

ve müvazenenin temin edildiği 

haber alınmıştır. Nafia, maarif 

ve sıhhiye bütçelerindeki ehem

miyetli işlere ait fazlalıklar 

üzerinde daimi encümen çok 
hassu davranmıştır. Diğer da

ireler bütçelerinde tenzilat ya
pılmıştır. Maarif bütçesi, mas
raf itibarile en dolgun bütçe
dir. Bununla beraber teklif edil
miş olan 1,114,000 lirahk mas
raf bütçesinde de ipiy tenzilat 
yapılmıştır. 

Yeni bütçe derhal tahettiri
lecektir. 10 Martta toplanacak 
olan vilayet umumi meclisi bu 
bütçe üzerinde müzakereye 
başlayacaktır. 

.. ...• 
YaşMeyve Ve 
Sebze İhracı İçin 

lzmir ve havalisi meyve ve 
sebze kooperatifi, önümüzdeki 
yaz mevsimi için bazı değerli 
teşebbüslere girişmiştir. Bu sene 
ihracat mevsiminde Türkiyeden 
Almanyaya souk hava tertiba
tını haiz vagonlarla yaş üzüm 
ve yaş meyve ihracatı yapıl
ması temin edilecektir. 

İstanbulda, bu işleri üzerine 
alan bir firma İzmirdeki yaş 
meyve ve sebze kooperatifine 
tekliflerini bildirmiştir. Yapılan 
teklifte İstanbulda teslim alına
cak olan yaş meyve ye yaş 
üzümlerin lstanbuldan Alman
yaya kadar n ı kli işi teahhüt 
edilmektedir.bunların yolda bo
zulmamaları sigorta ettirilecek
tir . 

Ancak yaş meyve ve üzüm-
lerin İzmirden İstanbula nakli 
işi İstanbuldan Almanyaya nak
li işinden daha fazla müşkül
lerle doludur. Vapurlarda iyi 
ambalaj yapılmış bu gibi eşya
nın nakli için henüz hiç bir 
tertibat alınmış değildir. 

Bu teşebbüsün muvaffakıye
te ulaşması için vapurlarımızda 
ıskara tertibatı yapılması ve 
ambalajlı sepet ve küfelerin 
birbiri üzerine ':<onulmaması la
zımgelmektedir. 

Bu hususttn temini için ay-
rıca Türkofis vasıtasile Öko
nomi bakanlığa da müracaatta 
bulunulmuştur. İyi bir cevap 
alınacağı kuvvetle ümid edil
mektedir. 

Sahife 7 

Froydizma Ve Cinsiyet 
Froyd Fikirlerinde Çok Müba

lagaya Kapılmıştır 
-2 

Viyan alı Sigmund F royd, 
inconscient aleminin temellerini 
kurduktan sonra, ortaya attığı 
fikirlerin büyük bir muvaffa
kıyet kazanmasından mest ola
rak insanlarda cinsiyet mese
lesini tetkike koyulmuş. cınsı 

hayatın bio!ojik menşelerini 

araştırmıştır. 

Cinsiyet davası f roydu çok 
alakadar etmiştir. Alim, Breu
erle birlikte genel bir formül 
vazetmiştir. Nevroz, psişonev
roz ve alelumum ruhi hasta
lıklar tatmin ve ikmal edilmi
yerek inconscicnt girdabının 
derinliklerine itilmiş cinsi ar
zulardan doğar. 

Brouer ve Froydtan önce de 
ruhiyat dokto::-l.:ırı nevropatik 
arazın cinsi arzuların tatmin 
edilmemiş olmasından ileri gel
diğine inanmışlardır. Şarko bu 
mektebin talebesidir. 1900 a 
kadar Histerika kelimesi cinsi 
arzunun karşılığı o'arak kulla
mlırdı. 

Froyd bundan ilmi bir esas 
çıkarmıştır; "Nevroz denilen 
sinir hastalıkları dıştan veya 
içten gelen manialarln gerçek 
aşk ihtiyaçlarının tatmininde 
zorluk baş gösteren yerde 
doğar.,, 

Fakat ahlak alemi, bilhassa 
medeni cemiyet hayatı her si
nir hastalığının arkasında mut
laka cinsiyet arzusunu ararr-ak 
icap ettiğini kabul edemezdi. 
Breuer ahlak telakkisine da
yanan dıvarları yıkmak istedi. 
Cemiyet, cinsi arzuların ahlak 
kaidelerinden sıyrılarak ipi:idai 
hedeflerine varması kadar hiç 
bir şeyin medeniyet kültürünü 
bozamıyucağma inanmıştır. Bu
nun içindir ki cemiyet, temel
lerinin bu sıkıntılı kısmının ha
tırlanmasından hoşlanmaz. Cinsi 
temayüllerin kuvvetini meyda
dana koyan veya cinsi hayatın 
şahıslar üzerindeki ehemmiye
tini iyzah eden bir durumdan 
kaçınır. Bundan ötürü de psi
şanaliz araştırmalara tahammül 
etmez. Bu tabii temayülleri 
güzellik bakımından iğrenç, ah
lak bakımından kabih ve teh
likeli görür. Brouer bu netice
ye vardıktan sonra medeni 
cemiyetle onun ahlak kaidele
rıne karşı savaşa gmşıyor. 

Froyd, hakikatı bütün çıpJakh
ğıla göstermek için, onu örte
cek kelimelere bile başvurma
yor. Froyd, cinsiyete, bu sıcak 
aşk isteğine "Libido,, adını 

veriyor. Ona göre "Libido,, 
hayvani şehvetile,sözsüz, şiirsiz 

, aşksız olarak cinsiyetten istifa
de etmektir. 

Froyd, bir kerre bu aşk ale-

mine girince durmuyor. Nev
rozun, insan varlığım gayri 
mcş'ur derinliklerine Jibidanun 
itilmesinden ileri geldiğini söy-
ledikten sonra hakikati arama 
yolunda devam ediyor. Ve bu 
kaba fikre variyor: " Manevi 
hayatı arayan, ondan haz du
yar görünen insanın şair ruhu 
hakikatte tabii meyelanlar ile 
körkörüne libido, şehvet arıyan 
baya2'ı bir ruhdur. 11 

İnsanlık adına çok şükür ki, 
Froyd, bu hayvanlık nazariye-

sım biraz yumuşatan ve hafif. 
]eten şu formülü bulmuştur : 
" Cinsiyet arzusu tabii fiillerle 
kendini Q'Österir ve normal bir 

o 

şekilde ikmal edilir. Fakat 
arzu manevileşebilir. Sanat ve 
din sahalarında yüksek duy
gularla birleşebilir. O zaman 
şehvet yolunu değiştirir. Te
nasül yolunu terkederek diğer 

eşya üzerinde yerleşebilir. ,, 
Froyd, cemiyete karşı bu ta

vizatı l>ile istemiye istemiye 
vermiştir. Onun kafasında li
bido "Hayvani arzu,. , evrenin 
hakimidir. Doğan varhkların iki 
temayülü vardır; Beslen&nek ve 
zevk duymak.. Yani yemek ve 
sevmek. Froydun ruhi hasta
lıkların sebeplerini araştırırken 
vardığı bu mülahazada müba
lagaya düştüğü muhakkaktır. 

Zira bir çok sinir hastala
rının tatmin edilmemiş cmsı 

arzulardan müzdarip oldukları 
doğru ise de bu umumi bir 
kanun olarak ileri süriilemez. 
Her şahsın nesil ağacına göz 
gezdirerek herediteyi aramak, 
tereddinin nerede başladı
ğını bulmak şahısların yapısı 

üzerine dayanan bir nevroz 
teşhisi yapmak lazımdır. 

Fakat Froyd yarı yolda dur
mıyor. Araştırmalarına devam 
ediyor. Mektep hocaları, süt 
nineler, çocuk dadıları arasında 
anketler yapıyor. Cinsiyet is
teğinin doğumla beraber baş

ladığına hi.ikmediyor. Frrj..!a 
göre yeni doğan çocuğun bir 
tek arzusu vardır o da libido
dur. Anasından süt. emmesi 
zevk duymak içindir. Parmak
larını emmesi zevk duymak 
içindir. Çocuğun hayatteıki ilk 
fiJi cinsiyettir. 

F roydun vazzettiği bu naza
riye bir klinikçi için saçmadır. 
Fizyoljide ve klinikte denen
medikçe, delilleri elde olmadık
ça hiç bir iddiada bulunula
maz. Zira fizyo)ji bize öğreti
yor ki cinsiyet guddeleri cinsi
yet hormonlarını istihsal etme
dikçe, hypophyses'ler faaliyete 
geçmedikçe cinsiyet arzusu da 
mevcud olamaz. Halbuki bütün 
doğuşlarda, ister insan veya 
hayvan olsun, fizyoloji kanun
ları umumidir. Cinsiyet gudde
leri faaliyete gelmeden, cinsi
yet hormonları vücutta dolaş
madan cinsiyet arzusu da yok
tur. Hatta blugdan önce hadım
laştmlan insanlarda cinsiyet ar
zusunun bir daha belirmediği
ni görüyoruz. 

Çocuk anasının memesım 
emiyorsa zevk duymak için de
ğil, gıdalanmağa ihtiyacı oldu
ğu içindir. Parmajını emdiği 
zamanda da gıda aldıjmı zan
netmektedir. Henüz doğmuş 
kuş yavruları, anaları yuvaya 
yaklaşınça ağızlarını açıyorlarsa 
karınları aç olduğundandır. On
larda henüz cinsiyet arzusu 
uyanmamıştır. 

I>eı•(t m edecek ·-- -Tesciller 
Bu ay içerisinde bütün es· 

naf cemiyetlerinin tescilleri ye
nileneccktır. Şimdiden hazır
lıklara 8ıaşlanmıştır. 
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Artcadaşlar, ev sahibini aya
ğn a ~arak karşı;amatnalc için 
o~ıır 1121.mışlardı. Ayakta dola
mu ca sa?onun süsünü seyre-
cl .y ar :ardı. Salon hakikaten 
sns:ü idi, görünii~e nazaran 
miic- vher tacırı, evine gelen
ler üı-erinde tesir yapmak san
a!sna vakıftı, hayretle salonu
nu bir vezir dairesi gibi tef-
riş ettirmişti, şuraya buraya 
serilen minderler en pahalı 

kumaşlardandı. Yerdeki halt
lar, dıvardaki perdeler, en 
kıymetli matalanndandı. Fakat 
bütün bu mefruşatta yatnıı: 

kıymet göı:e çarpıyordu. Za
rafet yoktu. Sanki ev sahibi 
icabında para olabilecek şey
leri salona doldurmuştu. 
Misafiıttr, minderleri vesaireyi 
tetkik etmekten usanınca 

ev sahibinin geakmesinden 
sinirlenmiye başlamışlardı ki 
mabut cariye qikte göriindü. 
Tıpkı halife ve Bizans sarayla
rında halife ile imparatorun 
gelmekte olduklanm haber 
Teren teşrifatçılar gibi yüksek 
sesle haykırdı: 

- Efendim hazretleri 2'cli
yor! 

Arkadaşlar, bu çalımh tebliie 
karşı ihtiyatsız gülüm~rken 

NasİT içeri girdi. Zeki gözleri
ni birer lihze misafirlerin yü
zünde dolaştırdı ve tebessüm 
etti. Çünkü onlann zengin ol
du1dannı çehrelerindeki müs
terih hatlardan anlamışb. Scr
v et yüze de iz bırakır 

altın kaynaklardan doj'up ge
len bu izleri en iyi anlıyan in
sanlardan bir insan sarafı idi o. 

Binaenaleyh misafirleri>te na
ıik göründü; 

- Hoş geldiniz ~fendiler, 
dedi.Sefa! ar ~tirdiniz.Buyurun 
oturun. Ve tam tacir nhniye
tile hareket ederek, yani va
ktt geçirmiyerek sordu! 

-- Siı:e ne 2'ibi hizmette bu
hınabilirim? 

İsmail cevap verdi: 
- Sizde sihir, Ziya Huns, 

isminde üç mücevher "tarmış, 

bunları gömıek, beğenirsek 

almak istiyoruz. 
- Çok ağır bir ahş verişe 

talip oluyorsunuz. Pazarlığa 

girişebileceğimize inanabilmek
liiim için servetinizin dere<:e
sini öğr'enmeliyim. 

-- Hamdenlillah iyi "Ve luy
metli şeyler alacak kadar pa
ramız vardır. 

- Meseli on bin dinannız 
- Bır &!. yükseltiniz. 
- Yüz bin. 
- Çılunıı:. 

- On kerre yüı: bin. 
- Her birimizin o derece 

ve belki daha fazla servetimiı: 
ıardır. 

- O halde mücevherlerimi 
görmek hakkını haizsiniz. El
beUc t eslim cclerSiniz ki ka
ranlıkla boşa &iden tek bir 
yıldız, ayın yanmda, ay da p
neıin önünde \ıymetini kaybe-

Yazan: NIZAB!~1ETTIN NAZiF 
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der. Yıldız ve ay bilinmezse 
güneşin de yüksek kıymeti 

anlaşılmaz. Bu sebeple size 
evimdeki incileri, elmasları, 

zümrütleri birer birer göstere
yim, en son o üç eşsiz mücev
heri takdim ederim. Ancak 
böyle bir müşahededen şonra 
Zatülhalin bir güneş, Zatiilce
malin başka bir güneş ve Za
tülvisalin de ayrı bir güneş 
olduiunu anlarsınız. 

Müteakiben el çırptı, odaya 
giren cariyeye emir verdi: 

- Fanusu çek. 
Bir az sonra o önde ve Ha

runureşid ile arkadaşları arka
da karanlık dehlizlere yürüdü
ler. Esir taciri ilkin büyücek 
bir oda açtı. Burada on bet 
kadar kız vardı. Yorgansız 
minderlere uzanarak uyuyor
laTdı. Kapının açılmasile bera
ber yerlerinden fırladılar. Göm
leklerine sarınarak ve boyun
lannı bükerek bir köşeye kü
melendiler. Nasır, yetiştirdiği 
çiçekleri tarif eden bir bahçe
van hazziyJe kızlan misafirle
rine gösterdi: 

- işte, dedi. Bunlar ~nim 
incilcrimdir. Kıymetlerini bilene 
ne mutlu! 
Hanınüneşit, o vakta kadar 

hakikaten Elmas scyretmej'e 
geldiğine kani idi.Meşhur esir 
tacirinin etsiz mücevherler te
darik etmeğe nasıl muvaffak 
olduiunu da merak ediyordu. 

İşin halayik seyrine müncer ol
duğunu g 3rl.ince sıkıldı.Geri dön 
mek istedi. Fak t bu hareh:etile 
taşıdlğı meçhuliyet perdesinin 
düşeceğini düşünerek tahammü-

le karar verdi.Ayni zamanda 

saraylara g etirilen, Şehinşah 

anaları olmak mevkiine kadar 

yükselen halayıkların bu tacir 
Evlerinde nasıl yaşadıklarım 

görmek yeni bir zevk mevzuu 
teşkiJ edebileceği için ka~Jan-

. na gelmiş olan çatıklığını ko
laylıkla giderdi, bir defa arka
daşlarına bir defada Amucası-

mn yüzüne baktı. 
Cafer ile Taranın yüzünden 

birtey anlamak kabil deii}di. 
Amcuına fısıJdamakUn ken-

dini alamadı. 
- Beni aldattınız 1 
- Haşi sizi aldatmadım, 

bir eilence tertib etmek iste-

dim. Biraz tahammül buyurur
seniz tekdirinize değil, takdi
rinize liyakatıml lütfen teslim 
edeceksiniz. 

Nasir zengin müşterilerinin 
f1S1ltılannı "inci,, diye ıöster
dij'i halayıklua müteveccih 
saydı: 

- Beyendiniz, deiil mi ? 
dedi. Bunlar İran'm cenub sa
hillerinden getirilmiftir. HükU
mete vergi veremiyen halk, 
borçlarına mahsuben kızlannı 
arzediyorlttr. 

- &nu Var ı... 

D. Ve P Çeş~e' de 
Bu Hususta Kati Muallimler Tay-

Kararı yaresiİçin Toplantı 
T D T C · ti. V k Çeşme, 2 (Hususi)- Ankara 

· · · emıye erece muallimler birliifinin almağa 
Ankara, 2 ( A. A) - 1 Mart karar verdiği MuaJJimler Tay-

brihli Milliyet ve Son Posta yaresi hakkındaki neşriyat Çeı-
~azetesinde D ve p harflerile me muallimleri üzerinde derin 

nihayf':tlenen kelimelerin imla
ları hakkında son günlerde 
yapılmış olan değişmenin şahsi 
bir mütaleadan ibaret bulun-
duiunu ve yine evvelden ol
duiu gibi tedrisata devam 

edilmesi Jizım geldiiini kültür 
bakanlığınça mekteplere tamim 

edildiğine dair görülen hava
disin aslı yoktur. Ve bu iş için 

kültür bakanlığınca mekteplere 
hiçbir tebliğat yapılmamııtır. 
Bu hususta kat'i kararlar ahn·· 
ması ancak Türk dili tetkik 
cemiyetinin imlada ve gramer
de devam eden tetkikleri ne
ticesine bağlı olduğunu alaka
dar makamlar nezdinde yaptığı 
tetkiklere istinaden Anadolu 
Ajansı tebliğe mezundur. 

Sıtma Mücadelesi 
AKSARAY, 2 (A.A)- Sıt

ma mücadelesi için kurutulma
sına karar verilen Ge!egüle 
bataklığını kurutma işine baş
lamıştır. Bataklığın genişHği 30 
hektardll'. Açılacak kanalın 
uzımluiu iki kilometredir. 

bir sevinç ve alika tıyandll'-
mıştır.Bugün .saat dört buçukta 
Namık Kemal Okulasında mın
taka müfettişi Fazılın riya
seti altında toplanan Çeşme 
OkutanJan müfettiş tarafmdan 
verilen izahat karşısmda, yur
dumuzun müdafaasına bu suretle 
de yardım etmeği saygı ve se
vinçle kabul etmişlerdir. Top
lantıda haı:ır bulunan bütün 
mu~limler bu mukaddes ve 
yüksek teşebbüs karşısında her 
türlü fedakarlığa hazır olduk
lanm söylemişler ve Ankara 
muallimler Birliiini tebrike ka
rar vermişlerdir. Bunun üzerine 
aralannda derhal seçilen dört 
kişilik bir komite faaliyete geç
miş, Ankara Muallimler Birli
ğine yardım ellerini uzatacak
larını telgrafJa bildirmişlerdir. 
Türk yavrularının yetiştirilmesi 
hosnsunda en derin bir hevecan 
ve sevgi ile çalışan Çeşme ve 
köylerindeki okutan arkadaşla
rın yurt müdafaasına karşı da 
gösterdikleri bu kıymetli ve 
milli eılaka, halk üzerinde çok iyi 
bir tesir husule getirmiştir. 
Komitenin temin ettiği ilk mu
vaffakıyet bu suretle tesbit 
edilmiıtir. Tıoplanhda yapılan 
taahhütler üç ay devam ede-
cektir 

Tayyareden Atılan Kızlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu Acıklı Hadisenin Soıi Safhası 
ahkemede Geçti - Okunan MektuP 

LONDRA, 23 Şubat - El 
ele tutunarak tayyareden atı
lan Elizabat ve Jan Dübua adlı 
iki genç kızın acıklı ölümü 
üzerine son perde çekilmiştir. 

Ronford polis mahkemesinin 
kapıları açılmazd~n saatlerce 
evvel, arasız yağan yağmura 

rağmen, kalabalık bir halk 
sessizce bekliyordu. Bunlann 
arasında bilhassa kadınlar vardı. 

İlk çağırı]an şahit Ameri
kanın Londra konsolosu idi. 
İki kurbanın hüviyetini bildir
dikten sonra, konsolos kendi
sine gösterilen el yazılarını 

tanıdı. 

Sonra B. Coert Du Bon (kız
lann babası) şahid yerine çağı
rıldı. Y avaşca yerinden kalktı. 
sanki müdhiş bir irade kuvve
tile gerinerek hakimin sorgu
sunu bekledi : 

- Jan ve Elizabet sizin kız
lannız miydi ? 

- Evet .. 
- Sizinle beraber mi otu

rurlardı? 

- Evet .. 
- Son defa onları ne vakıt 

gördünüz? 
- 15 Şubat Cuma günü. 
B. Du Boi, bunu müteakip 

kızlannın hareketinden bir gün 
evvel vukua gelen Mesina tay
yare kazasından bahsetti. Bu 
haberin sabah gazetelerinde 
bulunduğunu, fakat o sırada 
kızlannın Parise müteveccihen 
yola çıkmış bulunduklarını an
latb. 

- Dt'mek ki Londraya an
cak dostlarını görmek için gi
derlerdi? 

- Evet, orada bir daire tu
tarak çahşmak niyetinde idiler. 
"Mektupları Okumad11n,, 

Hakim, genç kızlann Mesina 
tayyare kazasında ölen İngiliz 
zabitJerile münasebetlerine da
ir sordu. B. Du Bois ou zabit
lerin ekseriya evine gelmiş ol
duklannı söyledi. 

Reis - Kızlannızla zabitler 
arasında olmu§ bir ıey var 
mıydı? 

- "Olmuş birşey" den mak
sadmız ne olduiunu bilmiyo-
rum .. 

Sonra kendini toplıyarak: 
- Öyle zannederim ki kü

çük kızım F orbes hakkında 
çok muhabbet beslerdi. lnsan 
on gündenberi gördüğü birine 
karşı ne kadar çok muhabbet 
besliyebilirse o kadar. 

- Ablasına her istediğini 

yapbrırmış öyle mi?. 
- Evet .. 
Baba, bundan sonra kızları

nın büyük hassasiyetinden bah
setti: 

- Herhangi bir mevzu üze
rinde fikirleri var mıydı ? Bu-

nu mektupların yazılış tarzı 

itibariyle soru)!Orum. 
- Ben mektupları okuma

dım. 
- Okumalı idiniz. Facianın 

neden ileri geldiğini anlatabi
lir misiniz ? 

B. Du Bori cevap vermeden 
başını satladı. 

- Mektuplar okunduij-u za-

... --~~~--~~~----~ 
ı man, bu sebebi öğreneceksi- bulamamıştı. Fakat aiğeri, a~ 

nız. kir bir elle, devam etoıiştıd,_ 
Üçüncü ~ahid olan Hillman "Şarl bize hani koridor 1 

tayyare kumpanyası katibi, bahsetmişti, Habrında~ı ~ 
genç kızların kendileri ve be- Bizim önümüzdeki geçıt ~ 
raber gelecek dostlar için altı dardır. Şarl başka bir. !~ılll 
mevki kiraladıklannı bildirdi. kızla nişanlı idi ve n~. 

Hilovan kumpanyası memur- bozacakh. Benim ondan b-!; 
larından bir çok şahitler, tay- kimsem olmıyacakb. Paz.ar'..-
yare kapısının sıkı sıkıya ka- ~nü ölümünü heber al~ 
bah olduğunn ve kaza eseri Ertesi gün Londraya getr: 
olarak açılamıyacağını teyit et- ve Ritz oteline indik. ~~ 
tiler. · görmek istemedik. ADD~ 

Tayyarenin pilotu Kirton da bütüıı kuvvetinle tesellt ~ 
şu ifadede bulundu: Öyle sanırım ki o da bizilll ~ 

- Hava o kadar fena idi ki düşünecektir. Talisizlik at"' 
yolculanmın tayyareden atlaık- sizin üzerinize çökmüştür.,.-~ 
lanmn farkında olmadım. iki Hakim ikinci mektubu w 
kenç kız arka mevkileri işgal B d b D B ' biti' 
ediyorlardı, Onlarla yalnız bır u a ayan ° ois ye 

ben yaulmışh: 
iki kelime görüşüp havanın çok ,-
bozuk olacağını haber verdim. .. Zannederim ki biliyor~ 
sonra ara kapıyı kapamaklığı- Şarl ve ben beraber yaşıya ~ 
mı istediler. tık. Ben sözümü tutuy~ 

iki Kız Kardeşin Dünkü günü, işçilere ,; 
Mektupları hatırlamaları için dağıtrnı~ 

Şimdi tahkikatın en heye- duğumuz paraların yükü al /J 
canlı dakikası olan mektupların ezilerek geçirdik. Bank•. 
okunma sırası gelmişti. Bunlar- kalan paramız babamız içio~ 
dan birisi babaya, diğeri anneye Eger bu parayı bize ait t• 'f 
hitap ediyordu. Elizabet ve Jan isterseniz. Pen borke deki 

1 

münavebe ile birer satır yaza- siz dok amelesine dağıtınıı· .. 
rak mektuplan doldurmuşlardı. SevgiJi, yer yüzünde ~ 

iptida B. Du Boir'ye gönde- , senden başka kimse anlaııt•s 
rilen mektup okundu: Biz senin yanında kaJıyortJ&J1 

11 Sevgili baba, olan biteni düşün ki birleşik ve mes'ud s· 
sana hiç bir zaman lazım ol- yoksa hayatta kalsaydık. ~eli' 
duğu gibi anlatmadık. Okadar metcilerin karma karışık ıt il 
şüphe ve merak dakilCaları ği yaşayışımızla buna iaı~i 
geçirdik ki. Sen bize çok olmayacaktı. Biz seni se\f 
şefkat gösterdin ve çok şey- ve bu sevgi biç mabvolalll~ 
ler verdin. Bunu da affe- Eier güçlükler çıkarsa cessrf 
deceksin, zira deniz tayya- tin kırılmasın. Onlarda geÇ~ 
resinin düştüğünü haber aldı- Bugün sana olan itimadıaıı 
iımız zaman biz ne dnymuşsak, en yüksek dilini veriyoruz. ~ 
sen de biraz sonra bunu duyacak Bu mektubun altında Bj 
sm." Burada iki kardeşten bi- ve jan imzası vardır. J 
rinin yazısı kesilmişti. Hiç şüp- he~' eti akıl bozukluğu ynıoıs' 
hesiz devam etmeğe kuvvet den intihar hükmü veroıiştİf• 

Istanbul-lzmir Komis-, 
yonculannın Birleşmesı 

. 

Yeni Kanunda Her İhtiyaç Nazarı 
Dikkate Alınacaktır 

Istanbul 3 (Hususi) - İstan
bul gümrük komisyoncular bir
liği bugün ilk kongresini halk
evi salonunda yaptı. Birlik baş-

kanı bay Cevad söylevle kong
reyi açtı. İzmir komsiyoncuları 
namın murahhas seçilen İzmirli 
bay Fahri de gelmitti. Bay 
Fahri takdim edildi. Alkışlan
dı. Bay Fahri gösterilen samimi 
alakaya teşekkür etti. Tadil 
edilecek olan gümrük komis
yoncuları kanunu hakkında bu
rada bulunan B, Adil ile temas 
eden bay Fahri ve bura Birlik 
başkanı temaslardan müsbet 
neticeler almışlardır. 

Bay Fahri bu temaslar 
kongreye izah etti. Fahrinin 
lzmir komisyoncularının bura 
arkadaşlan ile her sahada be
raber yürüyeceklerine dair 
uıun izahatı alkıtlarJa muka
bele gördü. Tadil olunacak ka
nunda gözönünde tutulması 

İcab eden noktalar etrafında 

İzmirli komisyoncuların müfl" 
rek fikirleri ile hazırlanan fi'°' 
je yakında vekalete gönderi~ 
cektir. Kongre çok samimi bi' 
hava içinde geçti 4 saat sOI' 
dü. Atatürke ve ismet lnöa18' 

ne meclis reisine gümrü ve ııı: 
tısat vekillerine tazim tell,ıt 
çekildi. İzmir murahhası JJlf 
Fahri Salı gününe kadar but'' 
da kalacaktır. Proje etrafıod' 
müzakereye devam edecek b'' 
her aldıiıma göre burada blJ' 

lunan müsteşar Bay Adil ter 
rar ğörülecektir. Bay Adil • 

• J rt.,, 
mir lstanbul komisyoncu a 

takdir etmiş ve yeni kanuııd~ 
her ihtiyacın nazarı diklı' 
alınacağını vadetmişler. 

Siyam Kralı. Çekild~ 
Paris 3 (A.A) - SiyaJD jır• 

lı tahttan feragat etmiştir. 
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,
1 0~orsa flaherleri 

n Borsada ; 
Ya palan Salaşlar ' 
~ 

ç üzüm 

75~ Ahcı Fiat 
ıs 7 

Koo ittihat 
~ H Z Ahmet 

83 Leblebici ıs. 
S Yekfuı 

12 
11 50 
18 

l<il Zeytlnyağl 

12 25 
18 

ıo50° . ALcı Fiat 
ibra. Şinası 21 22 50 

l<il Afyon 
65 :._,. Alıcı Fiat 

'J\IU Uy.Mad.İıı. 745 745 
ç Zahire Borsası 
1}4 A-Cinsi Fiat 

15 
-~pa 3 37 

8 Mısırdan 4 62 
3 37 
4 62 
8 100 

F asulya 8 
2Io I<h Palamut 290 
-- al ye pamuk 45 

290 
47 

Para Piyasası 
3-3-1935 

Ahc Sataş 
Mark -r: 50 20 50 70 
İstertin 592 597 
Fr F · rangı 8 28 8 30 
Dolar 80 90 80 40 

~elga 29 35 29 50 
~talyan lireti 10 53 10 57 
lsviçre F ran. 40 65 40 90 
Florin 84 95 85 20 
~·~ckoslov 5 20 5 22 

Gümrük idaresi 
~leyhinde 
Bir Dava 
o~iilayet idare heyeti dün 
leden sonra vali muavini 
tolla.t Erimin başkanlıiında 
at PJa~rnış ve gümrük idaresi 

d.~Yhıne açılmış olan bir idari 
a\1a ·ı · 

l , l e meşgul olmuştur. idari 

0~va rnemlekete ithal edilmiş 
r an pirinç unlarından istihlak 
dcsrni alınmak istenmesinden 
g Oğnıuştı.n. Dava dün akşam 

eç vakite kadar devam etmiş 
v~Ugüne bırakılmıştır. 

Müjde 
l ecrübesi Parasız!. 

DüNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

. l<ırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş edeceği 
B· garantidir 
ır defa kuUanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

1
. Türkiye umu~ deposu: z . 

nıır - Kuzuoğlu çar.şısı An-
talyalı Sait hurdavet mazası 

""5-- 1-13 (316) 

de 68 numaralı ev, acele satı
lıktır. Dört odası, koridoru, 
taraçası, mutbah ve çamaşır
hanesi ile mükemmel bir bah
çesi ve içilir bir kuyusu vardır. 

Talipler, Yeni Asır gazetesi 
Baş Mürettibi Bay Mehmed 
Hamdi'ye müracaat edebilir. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

6-26 (229) 
1 

Kemelpaşa İcra Memurlu
ğundan: 

lzmirde oturan tüccar bay 
Kadıoğlu Ahmede borçlu Ar
mutludan Sımyanlı Mustafa 
oğlu Ethem ve Rüştü kızı He
diye ve Ayşenin işbu müşterek 
borçlarından dolayı ipotekli 
bulunan Kemalpaşa tapusunun 
şubat 332 tarih ve 36 37 nu
marali Kasar çukurunda gün 
doğusu tarik gün babsı vere
seden Hediye poyrazı Sumuncu 
Hakkı lodosu Mustafa tarlası 
ile çevrili 1378 M. M. bağ ve 
içinde kerpiç bir damile bir
likte 150 lira kıymetinde o~up 
yine borçluların kanunuevvel 
340 15 sayılı Armutlunun Paşa 
timarında gün doğusu Halil 
kerimesi Emine bağı gün batısı 
yol byrazı hafız oğlu Mehmed 
Ali elyevm kunduracı Mehmed 
vereseleri lodusu mkşan oğlu 

anışan zevcesi Fatıma ile çev
rili 4595 M. M bağın kıymeti 
750 lira olup işbu iki parça 
bağ peşin para ile birinci ve 
ikinci artırmıya çıkarılmıştır. 

Birinci üstünde bırakılma ka
rarı 3 Nisan 935 çarşamba 
günü saat 11 de Kemalpaşa 

icra divanhanesinde yapılacak
tır. Konulan paranın yüzde 
75 ini bulmadığı takdırde bi
rinci artırma geri bırakılarak 
ikinci açık artırmıya çıkarıla
cağı ve ikinci açık artırması 
24 nısan 935 çrşamba saat 
11 ele yapı)acağı pey vura
cakların yüzde yedi buçuk pey 
akçesi ve banka mektubu ib
raz etmeleri ve işbu ilan şart
nameleri he-rkesin görebilmesi 
için tarihi ilandan itibaren 15 
gün müddetle icra divanhane
sinde açıktır ve bu malların 
vergi bedeli, bedeli ihaleden 1 

çıkacaktır ve daha fazla malu
mat almak istiyenlerin Kemal
paşa ıcra dairesinin 934/573 
No dosyasına bakmaları ilan ı' 
olunur. 681 (313) 

M 
1 

w»prewq J 

lznıi tthalat Gürnrüi{ü Müdüı-
liiğünden: 
Kilo G 

o 28~ 
o 280 
3 ooo 
o 160 
o 375 
o 360 
1 400 

Cinsi eşya 
Vidala yüzlü müstamel kadın iskarpini 

Ruğan yüzlü müstamel kadıs iskarpini 
Mütamel yünlü elbise 
Müstamel pamuk entarı 
Müstamel İpek kadın elbisesi 
Müstamel pamuk tülden cıbinlik 

1 çift 
1 çift 

Kıymeti 

Lira Kr. 

1 
1 
1 
o 30 
2 
1 00 
5 Müstamel kılaptan işlemeli ipekli pamuklu 

~ dikilmiş yastık yüzü ve bohça 
855 y k" 11 30 Yuk e un . .. 

t"' .. arıda cins ve miktarı yazılı eşya ecnebı memleketlere go-
i~r~nıek lca dile sattlacağıdan isteklilerin. 6-3-935 Çarşamba 
ili u saat 13 te ithalit K'ümrüiü sattı komısyonuna müracatlan 

n ohın..,.. "'26 (310) 

Yeni Asu~ Sanne ~ 

isyan Eden Gemiler Giride V ar!iılar 
Tayyareler A~~t~f~···s·~;ı;;;d~-~~~··Ed~~~k ... Y araladılar 
Bir Kruvazörü De Batırdılar.Venizelos Asilerin Başında 

Doktor 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Laburatuvar Şefi - Raşta1011 Uu ınci sah11ede -
Fakat Giritte karışık olan va
ziyet hakkında sarih malumat 
yoktur. Bugün aglebi ihtimal 
kati bir gün olacaktır. 
Bahriye Nazırı istifa Etti 

Deniz işleri bakanı B. Had ji 
Kiria1 os istifa etmiştir. Yerine 
amiral Sophocle Dousmanis ta
yin edilmiştir. 

General Metaksas nezaretsiz 
nazır tayin olunmuştur. Bu 
münasebetle Atina ajansı neş
rettiği bir tebliğde, hükümetin 
serbest fırka başkanı Mctak
sası ve balkan muharebesi es
nasında deniz işleri erkanı 
harbiye reisi olan B. Dousma
nisi iş başına çağırmak sure
ti.le ittihaz ettiği kararlann 
kendi makiini takviyeye matuf 
olduğunu yazmaktadır. 

Venizelosun Vazlye. 
tinden Korkuluyor 

Bay Venizelosun vaziyeti da
ima endişeler uyandırmakta
dır. Bütün memlekette örfi 
idare tatbik edilmekte ve Ve
nizelist gazetelerle diğer mu
halif gazeteler intişar etme
mektedir. 

Müstakil Estia gazetesi mu
halefet reislerine hitaben yaz
dığı bir makalede Venizelos 
nezdinde teşebbüste bulunarak 
kendisini Atinadaki hakiki va
ziyet hakkında tenvir etmele
n tamir kabul etmez fela-

ketlerden kurtarmalaı ını talep 
etmektedir. 

Asi Gemilerin Adedi 
Malum Değil 

ATİNA 3 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

Asilerin elindeki gemilerin 
ne olduğu malüm değildir. Gi
rid valisi asilerin başı Amiral 
Demcstihasa bir telsiz çekip 
kendisini bir korsan telakki 
ettiğini ve Girid kıyılarına so
kulduğu takdirde top ateşile 
karşılanacağım bildirmiştir. 

Başvekil Çaldaris hükümetin 
ulusal hürriyeti korumakla va· 
zifesini yaptığını ve hu hürri
yet uğrunda sonuna kadar ci
dal edeceğini, eski başvekil 
Venizelosa bildirilmeni Girid 
valisine emretmiştir. 

Atlna'da NUmaylşler 
Atina'da toplanan büyük bir 

halk kütlesi i3yan tertib eden
lere karşı nefretini izhar etmiş 
ve Çaldaris hükumetini alkış

lamıştır. Selinikte, Makedonya 
ve Trakya'da tam bir sükunet 
vardır. Selanikteki memurJarı 
yerlerinden atmak ve daireleri 
işgal etmek için Venizelos par 
tisine mensub bazı askeri şah
siyetler Atina' da bir işaret 

beklemişlerse de Atinadan gön 
derilen fesatçıların tevkifi üze
rine bu teşebbüs akim kal
mıştır. Zaten her ihtimale kar
şı polis ve asker kuvvetleri 

• gng ı g 
... 2"2fi"i' a pw Afi A& bi i9 
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soruşturma 15. Soylama fdiktemek 13. Komıdatmak 
Tahkik eden- Sorgucu 14. Küçüklemek 15. Mun
Tahkik etmek - 1. An- damak 16. Satkamak 17. 

lamak 2. Aramak, araştır- Süınmek 18. Ucuzlamak 19. 
mak, arayıp sormak, araştı- Yensemek tıO. Yünülletmek 
rıp soruşturmak 3. A.ykılmak Tahkir ettirmek_ Yen-
4. Bütünlemek 5. Çığ"armak setmek 
6. Çınlamak 7. ~yertmek 8. Tahlif _ (etme'M l.And-
Gerçeklemek 9. lrdemek 10. k 

2 
A d k 

1\11' tt k 11 o·· w k garına . n verme. 
nıar ama . grenme 1 . 
12. Saylandırmak 13. Sora- Tahfıf olunmuş -1.And 

mak 14. Soruşturmak 15., iç~iş 2. Anıltı 
Tirkemek 16. Tüplemek Tahlif olunmuş - l.And 
(Tamik etmek man) 17.Yok- içmiş 2. Antlı 
lamak . Tahlil - (etmek)l. Ayır-

Tahkim - (etmek) 1. mak (bir küllü cüzülerine 
Bağınmak, b~ğinmek 2. Be- bölmek man) 2. Çözmek, 
k imek 3. Bekinmek 4. Be· çözümlemek 3. Yasmak(çöz
kitmek S. Bekürmek 6. Ber- mek, açmak man) 
kitmek 7. Berklemek 8. Tahlis - (etmek) 1.Kur
Birkitmck 9. Kadamak 10. tannak 2. Ku~gatnıak 3. 
Katlatmak l l.Kalalamak 12. Kutkarmak 4. Ozgurmak 
Kiplemek 13. Küceytmek Tahlisi giriban etmek -
14. Madatmak 15. Pekiştir- Yakayı kurtarmak 
mek 16. Pekitmek 17. Pek- Tahlisiye simidi - Can 
lemek 18. Perkitmek 19. kurtaran · 
Pekmek, Pökmek 20. Sağ· Tahlit (etmek) - - 1. Ka
lamak 21. Sağlamlaştırmak, rıştırmak 2. Karmak 3:. Kat
sağlamlatmak 22. Senirle- mak 4. Malakalmak 5.0sük
lemek 23. Tözemck, takviye !emek 6. Süyremek 
tarsin Tahliye (etmek) - 1.Ab-

Tahkir - 1. Çitlevü 2. ramak 2. Ayarmak 3. Buak
Komıdal 3. Küyür 4. Pazınç mak (ScbeUni tahliye man.) 
5. Pazınğ 6. Tabar 7.Tabgu 4. Boşaltmak 5. Boşatmak 
8. Tanaz 9. Tapa 10. Yarbı 6. Boş bırakmak 7. Buşat-

Tahkir edilmek, Tahkire mak 8. Cibermek 9. Koyu
uğramak - 1. Çamdalmak ver~ek(Sebilini tahliye man.) 
2. Komıdamak 10. Önkartmak 11. Sevirt-

Tahkir etwek - 1. Al- mek 
çaklamak, 2. AJağılamak 3. Tahmil (etmek) - 1.Ar.ı 
Azırgan 4. Çırçaymak (istih- dımak 2. Artınmak 3. Ta
f af man) 5. Çorkıımak 6. baJaınak 4. Töylemek 5. 
Ioitmek 7. Kaldamak 8. Ka- Vurmak (Yükü sırtına vur
nıkbrmak 9. Karg-amak 10. mak man.) 6. Yüklemek 7. 
Ka.uanmak 11. Kertm«<:k 12. Yüklebnck 8. Yükürmek 

uyanık bulundurmakta idiler. 
Asi donanmanın mühteıı:el bir 
taarruzuna karşı körfezin bo
ğazına ihtiyaten toplar yerleş
tirilmiştir. Burada örfi idare 
ilan edilmiştir. T op:antılar ya
saktır. Telgraf ve te'efon mu
haberatı yeniden açılmıştır. 

Bir harp gemisi 
babrlldı 

ATİNA 3 (A ·A) - Havas 
Ajansı muhabirinden : 

Henüz tceyyüd etmiyen ha
berlere göre, asi gemilerden 
biri babnlmış, hükiimei tayya
relerinden de üçü tahrip oJun
muştnr. 

Bay Venezilosun İsyan hare
ketine iltihak ettiği rivayet 
ediliyor. Miralay Canakakis 
Girid ihtilalcileri kumandanlı
ğma naspolunmuştur. 

Paris, 3 (A.A) - Jurnal ga
zetesinin Atina muhabiri bil
diriyor: 

Girid valisinin iş'arları ce
vapsız bırakması adanm asile
rin eline düştüğü endişesini 
doğurmaktadır. 

Ayan Dağıtıldı 
Paris, 3 (A.A.) - Echo Dö 

Parise göre, Çaldaris hükumeti 
Venizelistlerin ekseriyette bu
lundukları ayan meclisini lağvet~ 
miştir. 

Meb'uslar Tevkif Ediliyor 
Paris 3 (A.A) - Echo Dö 

Paris gazetcsin~n Atina muha-

2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün soat üçten sonra 

hastalarım kabul eder 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(1-13) 300 ,, ,, 
biri Atinadaki Veuizelist meb
sların tevkif edildiğini ve daha 
şimdiden ihtilal reislerinin di
vanıharb tarafından muhake
melerine başlandığını ve ağlebi 
ihtimal ekserisinin ölüm ceza
sına mahkum olacaklarını yaz
maktada.r. 

Aynı gazeteye göre, general 
Plastiras taraftarları uzun za
mandanberi orduda memnuni
yetsizlik uyandırmaK'a çalış
makta idiler. Bununla beraber 
iki senedenberi Canes şehrinde 
oturmakta olan Plastiras şu be
yanatta bulunmuştur: 

Bugün bütiln bildiklerimi 
gaıcteler vasıtasile öğrendim. 
Hadiseye hayret etmiyorum. 
Çünkü memleketin hemen ya-
rısı isyan kalindedir. Eransayı 
ancak taraftarlarım beni çağır
dıktan sonra terkedeceğim. 

General Papulas 
Hareketin Başmda 

Aynı muhabirin verdiği ma
lumata göre, eski Cumhuriyet
lik şefi general Papulas Ati
nadaki hareketi idare etmekte 
çiftçi sosyalist fırkası şefi ge
neral B. Papanastasyo da mev· 
kuf bulunmaktadır. 
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lar hakkında) 17. Türkü Sezik 3. Sezinti, seziş 4. Yu· 
söylemek 18. Yırlamak sanma 

Tagayyüb (etmek) - 1. Tahaffuz - 1. Ağsınma 
Dunu!mak 2. Gözden tolun- 2. Çoğurma 3. Korunma 4. 
mak 3. İçğınmak 4. Yoka- Sakınıkluk S. Sakınış 
mak 5. Yoktamak Tahaffuz etmek - 1. 

Tagayyür (emek) - 1. Ayanmak 2. Barınmak 3. 
Ağmak 2. Aynamak 3. Ay- DaJdaylanmak 4. Korunmak 
ruksımak 4. Azmak 5. Az- 5. Sakınmak 6. Saklanmak 
namak 6. Ba5kalaşmak 7. 7. Yuvutmak 
Bozulmak 8. Buşm:ık 9. De- Tahaffüf (etmek) - 1. 
ğişmek 10. Değşürülmek 11 Az~amak, yükü azalmak 3. 
İlanmak 12. Kalcaymak 13 Kolaylaşmak 3. Sekinmck 4. 
Onukmak (Reng i tagayyür Yavşımak 5. Y eğnileşmek 6 . 
etmek man.) 14. Özgelen- Yeynilemek 7. Yüngüle:(
mek 15. Özgerişmek, özger- mek 
meg 16. Yelinsimek 17. Yo- Tahakkuk (etmek) - 1. 
yulmak Anlaşılmak 2. Belli olmak 3. 

Tağdiye (etmek) - B~s- Bütmek 4. Cınıkmak 5. Çık-
Ie.mek mak, doğru çıkmak, gerçek 

Taği - Azgın çıkmak, ortaya çıkmak 6. 
Tağlit (etmek) - 1. Ka- Gerçeklenmek 7. Gerçeleş-

rıştırmak 2. Şaşırtmak 3. mek 
Yanıltmak Tahakkuk ettirmek -

Tağliz (etmek) - 1. Ka- Ucarmak 
balaşbrmak 2. Y oğunlamak, Tahakküm - 1. Baskı 
yoğunlaştırmak 2. Boyunduruk 3. Zorbalık 

Tağşiş (etmek) - 1. Bu- Tahakküm etmek - ). 
lamak 2. Bulaklamak 3. Ka- Admak 2. Basırganmak 3. 
rışbrmak Basırmak 4. Boyunduruk al-

T ağyir - Özgerti tına almak 5. Buyurmak 6. 
Tağyir etmek - 1. Ay- Dikilemek 7. Söı. geçirmek 

naltmak, aynatmak 2. Ay- 8. Tepesine binmek 9. Yen
rıksı etmek 3. Ayrıksıtmak semek 
5. Ayrıksu eylemek 5. Baş· TahalJi - 1. Bezenme 
kalaştırmak 6. Bozmak 7. 2. Donanma 3. Süslenme 
Değiştirmek 8. vzgertmek Tahallük - K.ılıklanma 

Tahaecür (etmek) - 1. Tahammuz {etrr. ~k) _ 1 
Taşlamak, taşlaşmak 2. Taş Acımak 2 Bı t · 3 Ek· . . · rış ırmaı. . _ 
olmak, taş kesılmck, taş gı- şiınck 
bi kahlaşmak T h .. 

1 Tahaddüb (etmek) _ 1 
2 

Da arnmu
3 

- 1. Çıdam 
K b l k · · ayanç Dayangı 4 am ur aşma 2. Kavzamak D k . . 
3 T.. ı k ayanı 5. Döğümlük 6. 

. wnse eme n·· 7 D 
Tahadd.. 

1 
S . oz · özümlük 8. Götü-

us - - C7S!'l 2. riim 9. Tayanık 10. Töz 11. 



SÜMERBANK 
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MEVSİM SONU ve BAYRAM İÇİN 
~ Yüzlerce çift zarif İSKARPİNLER satışa arzolunmuştur 

Eski Fiat : 565 Yeni Fiat: 4:75 
Muhterem müşterilerimizin bu fırsattan istifade etmeleri menf aatları iktizasıdır 

Bilumum Devlet Ve Hususi Miiessesat Memurlarına Uzun 
1,aksitlerle Mal Verilir 
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Tüzü Soramak 23. Suğratmak 24. 
Tahammiil etmek - 1. Taramak 2S. Tara.Jamak 21:. 

Baymak 2. Cıdamak 3. Cm- T ergemek 27. Tübünlemek 
kımak 4. Çekmek 5. Çıdar- 28. Tükellemek 29. Yokla
mak 6. Dayanmak 7. Döy- mak 
mek 8. Dözmek 9. Gatlaş- Taharri ettirmek - 1. 
mak 10. Gösterm~k 11. Çalturmak 2. Yindürmek 
Ötürmek 12. Güvmek 13. Taharri memuru - Yar-
Güymek 14. Katlanmak 15. kan 
Küymek 16. Sannmak 17. Tabarrük (etmek) - 1. 
Serilmek, ıerinmek 18. Sin- Devinmek 2. lnıldamak 3. 
retmek 19. Taplqmak 20. Kımıldamak, kımıldanmak 4. 
Tözmek 21. Tüzmek 22. Oynamak yerinden oynamak 
Yüklenmek 5. Palınlamak, pelinletmek6. 

T abammülsuz - Katrak Şiremek 
Tahammür (etmek) - 1. Tahassul (etmek) - 1. 

Acımak 2. Ekşimek 3. Fık- Dürülmek 2. Dürümek 3. 
ramak 4. Fıtınmak 5. Fış- Ele geçmek 4. Türemek 
namak 6. FıtıJmak 7. lmzık- Tahassun (etmek) - 1. 
mak 8. Kıykırmak 9. Kor- Abınmağ 2. Barıma([ 3. Bek
lanmak 10. Pozoloşmak lcnmek 4. Berkinmek S. Ka-

Tabaret - 1. Anğlık 2. panmak (Bir kale veya is
Anklık 3. Anlık 4. Anma tihkam içine girmek man.) 
S. Arınma 6. Temizlik 7. 6. Or kazmak 9. Pusmak 8. 
Yakanma Sığınmak 9. Yığlanmak 

Taharri - 1. Anıfını 2. Tahassür - 1. Göresime 
Arayış 3. Dalçınma 4. Eynel 2. Göyünme (Hasret!e yan
s. lrdem 6. Saykal 7. Sorai ma man.) 3. Kunuma 4.Kor-
8. Soruğ 9. Tcrgav 10. Tü- lanma (Tahassür ateşi duy-
1rel 11. Tükel 12. Türbün maman.) 5.Ôvscme 6.Ôzleme 

Taharri edilmek - 1. 7. Ôyleme 8. Serinme 9. 
Aramak, aranılmak 2. Ezici- Teleme 10. Telmirme 11. 
mele 3. lrtelmck 4. Öşelmek Yarsıma 12. Yuprlanma 

Taharri etmek - 1. Ah- Tahassür çekmek, tahas-
tarmak 2. Aramak 3. Araş- sür duymak - 1. Annamak 
brmok 4. Arkamak 5. Bar- 2. Göreceği gelmek 3.Görcsi 
lamak 6. Boylamak 7. Bus- gelmek 4. Gkrsimek 5. Kor
mak 8. Çaçutlamak ti. Ça- lanmak 6. Özlemek 7. Sa-
1-klamak 10. Çavulla1J1ak 11. iınmak 8. Saiıısınmak 
Divrinmek 12. Dükenlemek Tahassüs - 1. Duygu, 
13. Gavşıktırmak 14. lskı- duyplanma 2. Duyma,duyuş 
mak 16. İrdcmek 16. izle- 3.lçlilik, içlenme 
mtk 17. Kanıklamak 18. Tahaşşüt - (etmek) 1. 
Kadırmak 19. Pcdremek 20. Birikmek 2. Büklünme 3. 
Siayıarmak 21. SAylamak 22: C.m"mak lKoyunlar i~io 
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öyleair) 4. .Derilmek 5. lı-ız. Eqqıe 3. Gamanma 4. Iç
JUlmek, ~ 6. Tirilmek kınma 5. Sanırtma 6. Şap 
7. Toplanmak 8. Yığılmak kalına 7. Şaıma 8. Tanırma 

TahaşŞ"titrih - 1.BuJçak 9. Tanlama 
2. Bulçak 2. Yığanak Tahayyüz - (etmek) 1. 

Tahattür - 1. An 2.An- Öne geçmek 2. Yer tutmak 
ma 3. Bnr.ama 4. Ansıtma 5. Tahdit - (etmek) 1. Bu
Dplemc 6. İse alma 7. uy- )andırmak 2. Karıştırmak 3. 
lanma 8. Saiınma Tırmalamak, tırnakla incit-

T ahattür edilmek- Anıl- mek 
mak Tahdit - (etmek) 1. Da-

Tahattür etmek - l. raltmak 2. Kezetmck 3. Kı
Anğdamak 2. Anmak 3.Bış- saltmak, kısaltmak 4. Kiicş
karmak 4. Eskermek 5. iple- mck 5. K.ijinmek 6. Örük
lemek, eplemek 6. lıgermek lemek ( hayvanın otlama 
iıkermek 7.İzenmck 8.Könğ- sahasını ipe ve kazıkla tah
lemc-k 9. Sanmak 10. Tutuz- dit etmek man ) 7. Sınır 
mak 11. Usgarmak 12. Uy- kesmek 8. T ckitmek 9. Tu
lamak, uylanmak, uylaşmak curmak 10. Yanamak 11. 

Tahavvül - 1. Alşınma Yarmak 
2. Deiiş~ deiifikJik 3. Ge- Tahdit vasıtası-Örük 
ciş (bir halden başka hale Tahfif - (etmek) 1. Ko-
intikal man) 4. Kubulgak 5. laylaıtırmak 2. Y cyni etmek 
Kulrat 6. Kulrazın 7.Kurgu 3. Yeniltmek, yiyniltmek, 
8. Ôzgerit 9. Ôzgerme yiynitmek 4. Yiniltmek 5. 

Tahavvül etmek - 1.AI- Yünrülleştirmek 6. Yünkiilt
caımak 2. Atınmak 3.Ayna- me 
mak 4. Baıkarlanmak 5.Baı- Tahir - 1. Arca 2. Arw 
karmak 6. Deiişmek 7.Dön- cak 3. Arı 3. Anca 5. Anğ 
mek 8.Geçmek (intikal man) ank 6. Anncı 7. Aru 8. A-
9. Abulmak 10. Kulmak 11. ruca 9. Kirsiz 10. Sili 11. 
Ôzgermek 12. Paşkarmak Silkü, siUiğ 12. Temiz 13. 
13. Tefıünöek 14. Tetrül- Yıkanmış 14. Yunmuş 
mek le. Ongermek Tahiyye - 1. Alkış 2. 

Tahayyül - 1. Çaylama Esenleme 3. Esenleşme 4. 
2. Güdü, güdür ( zihinde Esenlik 
~örülen ıey man) 3.Kuruntu Tahkik, tahkikat - 1. 
4. Sağınç 5. Sağınma 6. Uy Arama, arattırma 2.Aynaşma 

Tahayyül etmek - 1. 3. Doğrusunu arama 4.Doğ
Gütmek (zihinde bir emel ruyu ortaya çıkarma 5. Ger
gibi beslemek man) 2. llar- çeğini arama 6. Gerçeiini 
mak 3. Kolumak 4. Könğ- bulma, gerçeğini ortaya koy
lemek 5. Kurmak 6. Ômek ma 7. Eyertmek 8. lrdeme 
7. Sakamak 9. iyertme 10. Sorağ 11, 

Ta}ıayyür - 1 Belinleme Sorak 12. Soralb 13. Sorma 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - 544,50 lira bedeli ke

tifli karşıyaka kurtuluş soka
ğında yapılacak olan adi dö-
şeme işi belediye başkatiplik 
kalemindeki keşifnamesi ve 
şartnamesi veçhile ve açık ek
siltme ile 9-3-935 Cumartesi 
günü saat 16 da hf'lediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecek
tir. Eksiltmiye iştirak için 41 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar bele-
diyede arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

2 - 120 lira bedeli keşifli 
Mısırlı caddesinin Gönül so
kağı kısmındaki bozuk yerle
rin sökülerek tamiri işi bele
diye başkatiplik kalemindeki 
şartname ve keşifnamesi veç
hile ve açık eksiltme ile 
9131935 cumartesi gi.inü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arl.tırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. 

Eksiltmiye iştirak için 9 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
g;in ve saa:c kndar belediye
d... arttırma ve eksiltme ko-
misyonuna müracat olunur. 

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

§ 151,25 lira bedeli muham
menli Mülıen~ia F.errgh apar
tımanı arkasında 53 adapın 
121 metre murabbaındaki 16 
sayılı arsasına ilave olunan 
kısmın sahtı belediye başkatip
lik kalamindeki şartnanıesi 
veçhle ve açık arttırma ile 9/3/ 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arttırmaya 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyede arttırma 
ve eksiltme komisyonuna mü
racaat olunur. 

22-24-28-4 558 (264) 

1- 200 lira bedeli muham
menc)i Keçeciler polis kara-
kolu karşısında 2 numaralı tü
tüncü barakasının senelik ki
rası belediye başkatiplik ka
lemindeki şartnamesi veçhile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günü saat 16 da belediyedeki 
komisyonunca ihale edilecektir. 

iştirak için 15 lira muvak
kat teminatla söylenen pn ve 
saata kadar komisyona relinir. 

2- 435 lira bedeli muham
meneli Başdurak caddesinde 
11 O numaralı dükkanın sene
lik kirası belediye başkitiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günü saat 16 da belediyedeki 
kkomisyonunca ihale edile
cektir. 

iştirak için 33 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3- 40 lira bedeli muham
meneli Halimağa çarşısında 6 
numaralı dükkanın senelik ki
rası belediye başkatiplik kale
mindeki şartnamesi vcçhile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günü saat 16 da belediyedeki 
komisyonunca ihale edilecektir. 

f ştirak için 3 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

4-8-14-19 682 (314) 

• 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondülelcri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MIN•K 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaJarı ve us
talı~ı yapabilir. 

Bütiin lzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de ö§retecektlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında a. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Tcl~fon: 3101 
4-26 (193) 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katla altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek isliyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay lı 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 3- 10 

Talebe Velilerine 
ilk ve orta mekteplerde okU'" 

yan ve her hangi bir derstell 

geri kalmış çocuklara ders ve'" 

rilir imtihana yetiştirilir. Mu~ 
lim derslerini evlerde verir. ıs· 

tiyenlerin gazetemiz idare mtl• 
düriy~tinc müracaatlan. 26-! 

.,_..i!R'F -· 

Doktor 

A. Hiza Unle 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza \.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
~ . a c-w-~'"3ı...,,. 

Kemalpaşa icra Memurlu-
ğundan: 

İzmirde oturan tüccar ba1 
Kadı oğlu Ahmcde borçlu 
aşağı kızılcadan İbrahim ça
vuşun işbu borcundan dolayı 

mahcuz emvalinden Kemalpaşa 
tapusunun Mryıs 341 tarih v• 
12 sayılı gün doğusu isa oğlll 
Mustafa gün batısı llyaz poy
razı çolak lbrahim lodosu Şe
rif Mehmed ile çevrili hey• 
eti umumiyesi 600 lira değe-

rinde 3676 M. M. Bağ peşin 
para ile birinci ve ikinci art· 
tırmıya çıkanlmıştır. 

Birinci üstünde bırakılma ka
rarı 3 Nisan 935 çarşamba g8-
nü 11 Kemalpaşa icra daire
sinde yapılacaktır. Konulao 
% 75 ini bulmadığı takdirde 
birinci arttırma geri bırakıla
rak ikinci açık artbrmıya çıka
rılacaiı ve ikinci arttırması 24 
nisan 935 çarşumba saat 11 
de Kemalpaşa i\·rasında yapı'" 
lacaiı pey koyacakların yüzde 
yedibuçuk pey akçesi ve ban• 
ka mektubu vermeleri işbd 
ilin şarnameleri hekesin gö• 
rebilmesi için 15 gün müd
detle icra divanhanesinde açık
tır. Bu malın vergisi satış be
delinden alınacağı ve dab• 
fazla malumat almak istiyenle
rin Kemalpaşa icra daireşinill 
9301770 No, dosyasına bak"' 
malan ilan .olunur. 670 (3r12) 



0Me~le~et hastanesı 
l\i ahilıye Mütehassısı 

le :Xua e.ıc~.anesiıll 2 nci Bey-
• o .agmda 65 &uınaraya 

11 .. m ,.~:-. Te!. 3956 
d Evı <.a ,an ına tramvay cad· 

... s No. 5:>6 Tel. 2545 ........,._ ;a.... ı r F Ylia 

Zavi 
z.ınir vilayetinden aldığım 

4939 sayılı ikamet tezkeremi 
t&yi ettim. Yenisini a lmak için 
lbüracaat edeceğimden eskisi
aia hükmü yoktur. 

Roma bankası memurlanndan 
İtalyan tabaasmdan 

Paskal Kasareto 
670 (311) 

Siz de hu cazibeye malik olmak istiyor iseniz 
KREM PERTEV kullanınız 

Balsamin 

Kanzuk 

Y egüne ciddi 

zellik kremidir. 
~enin .zin dai
ni tazeliğini 

yalnız KREJ\1 
BALSAM iN 

l{orursu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulibndan 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

-qe.çmiş o!s.un ,, 

w npffl@4&?'1 .. 

lstırabların Ezraili 

(i!J l!iJ 

1 1 
BUIUn Alrı, Sızı Va Sancıları Keser ~ T1t oJdu smıa? 

Q 1 Baş, diş, sinir, •dale ağrılanna, romatizmaya, 
-]JöljlR oJdu, __ n_e,_zı_e_y_e,_gn_·pe __ k_ar_ı_ı _b_il_h_as_s_a_m_ü_e_ss_ir_d_ir"'.":"":.== 

,-i İM I! İ Bir tecrübe bin nasibattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
~ "'-' Her eczanede bulunur, Flalı 7,B kurutlur 

dan imal edilmektedir. P a llE 1 
Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler 1 arafın· 

lzmir Memurları Jstih" ilı: 
Kooperatifi Bakkalilesi 

Her aile reisi evinin erzakım sabn almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğramuı kendi menfaah
--... En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanldı meşe ·kömürilnln kilosu (4,50) 
kut11fbar. Nem Urfa yajlan peynirlerin çefİ.di bulunur. Fi
•tlar her yerden ucuzdur. Toptan alanlann mallan adresle
rine kadar glnderilir. 

Kemeralbnda birine! Mıhalar sokağı 
3 fL 11-26 (157) (Eski İideli Kahve) 

• 

iz ir it ınta ·,. ası Kadastro Mü
dürlüiünden: 

Tılkilik caddesi Kepekli, Rana, Meserret, Abbdullah efendi, 
birinci karakapı, Faikpaıa yokuıu sokaklan arasında kalan Faik
paşa ve Tilkilik caddesi F aikpaşa yokuşu, Karakapı, ikinci taslı 
çeşme, Tamqalık han, Osmanzade yokuıu sokaktan ar asında 
kalan ıeh adlı mahallelerdeki gayri menkul mallann kadastrosuna 
ilin tarihinden on bet gün sonra bqlanacakbr. Bu mahalleler 
içinde ırayri menkul mallan veya gayri menkul mallar berinde 
•yni haldan bulunanlar on bet ründen sonra bir hafta içinde 
bu mahallede bulunacak kadastro poıtalanna müracaatla beyan.· · 
name almalan ve buolan aldıktan sonra doldurup veya poıta 
memurlanna doldurtup en çok bir ay içinde tekrar postalara 
tapu senedi nefus kağıdı ve sair vesikaları da göstererek ıeri 
vermeleri aksi takdirde gayri menkul mallarla bunlar üzerindeki 
ayni haklar 2613 sayılı kanunun 20 inci maddesinin C. fıkrası 
mucibince vukuf erbabından alınacak malümata istinaden tahdit 
ve teabit edileceği bu malıallelerde gayri menkul veya gayri 
menkul mallar üzerinde ayni haklan bulunan kimselerin malumu 
olmak üzere ilin ohiimr. 671 (312) 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamava 

A e 

I~AK.TI~ 
ile başlayınız 

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

L A kt • Çocukta hazımsızlak, a in sancı, ishal ve ku~mal!"' 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrip 
'fABLETLERi ~ 

Baş Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
Te"Damen Geçirir 

lsmıne o :kkat Ediniz 

2 adetlik ftOtusu 7 ,s kuru, tur 
',,.. '!IWWW • .. :± M* S 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıda ki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 23• IZMIR 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün Izmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve aoğak akar suyu, banyolu odalan Marm 
Hali ...n .. eJ il b araya ce nazar 5 - manzarası e astan ulun en sevi I' t li 
Bris~oldur. istirahat etmek istiyenler behemehal hm ı 0 

eli 
tercıh ederler. u ote 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcil"k .. . 
1zm· · k · · d v 

1 yapan tecrubeli 
ınn ço ıyı tanı ıgı sabık Askeri oteli .. t .. 

Lütfi beydir. mus ecınu mer 

Dikkat : Bütü~ Egelilere 8 • l J Sirke-
Beyoglunun rlS 0 cide 

Osmani e otelini tavsiye 
ederiz (541 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. Oliver Ve Şii. JADRANSKA 

KUMPANYASI 
CERES vapuau 1 O martta 

gelip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacakb 

ORESTES vapuru 10 martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
c~kbr. 

CERES 24 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
HEDRUN vapuru Elyevm li

manımızda olup dört martta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ,. Gdynia, Gote
burg Oslo ve lskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen-
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

tJATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Do~ru ) N evyork için yiik 

W. F. H. Van Der 
Zce & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
THESSALIA vapur 5 rnartta 

bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarma yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 

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

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

CORPORATION 
EXARCH vapuru 3 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXECUTIVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

alacaktır. ,.. ..... 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN ÇOCUK HASTALIKLARI 

Garbi Akdeniz için ayda MÜTEHASSISI 
bir muntazam sefer. Dolctor 

PELES vapuru 6 nisanda 1 
ge!ip 7 Nisanda Malta. Bar- A ~ ( 

h.ı .. eket edecektir. ~ 
se;on, Marsilya ve Cezaire a ı 

ALBA JULYA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve İkametldihını Birinci Kor-
Cezaire hareket edecektir. donda Tayare Sineması civa-

ılandaki hareket tarihlerinde nnda 222 Numaralı eve nak-
ki değişikliklerden acenta mes- }etmiştir. Hastalarını eskisi 
uliyet kabul etmez. . gibi İkinci Beyler sokağında 

F?.zla tafsilat için ikinci kor- 84 Numaralı muayenchane-
donda Tahmil Tahliye şirketi sinde kabul eder. 
bması arkasında FRATELLı Evin Telefonu: 3053 
SPERCO vapur acenteliğine T 1 f 3452 
müracaat edilmesi rica olunur. Muayenehane e e onu: 

• (25) H.3 Telefon: 2004-2005 ~= a .. u. --=*"'- ..., 
ı. . 4 • - • "' '! , ~ ·~:. 

faı son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
netıcesi lüzurr. gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~salaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani o!mak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA Al\~ ı~ 

MuTEHASSISI 

ıı.hri n·zaJ 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul f:aatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••: - -
~ ~IHHAT BALIK T AGI E - . 
~ Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır ~ 
~ iki Defa SüzUlmUştUr : 
: Yegane Deposu ~ 
~ Başdurak • . . . . . . . . . . 
• . . . . 
• . 

Bamui Nüzhet 

Eczanesi 
: ...........••.•••••••••.............................................. 

---......~--·- ~. 

LİMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi 1ZM1R, PıRE TRıYESTE vE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

CENDELİ HAN BİRİNCİ HAFTALIK POSTASI 
KORDON TEL. 2443 . Seyahatm müddei:i ızmir 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
MARONIAN vapuru 21 şu- Triyeste 5,1/2 gündür. 

batta Londra, Hull ve An- Her Pazartesi günü Sabah 
versten gelip tahliyede bulu- muvasalat ederek Çarşamba 
nacak ve ayni zamanda Londra günleri öğleyin hareket ede-
ve Hull için yük a!acaktır. cektir. 

EGYPSIAN vapuru ay so- ılk hareketler: 
nunda Liverpool ve Svansea- 27121935 BEOGRAD 
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta- 6/3/935 S. S. BLED 
smda Londra Hull ve An- 13/3/935 SRBU 1 

versten gelip tahliyede buluna- 20/3/935 S. S. BEOGRAD 
cak ve ayni zamanda Londra G. PAPA Y ANAK1S 
ve Hull için yük atacaktır KATINA vapuru 3 martta 

FLAMINIAN vapuru mart Pire, Se'anık, ve Dcdeağaç 
ortasında Llverpool ve s .. an- limanları için yük alacaktır. 
sea'dan bcklenmeldedir. Kordonda Cemal Cendeli 

NOT: Vürut tarihleri ve han No. 13_14_ 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabuJ edilmez. (189) Telefon: 2548 

AZ A LE 
s :ı: ~ 

Y ALNlz IÇl GAZLI 

La ~ halareı Temin E er 

Mehmet Tev i 
Elektrik, 'Tclef on 

PEŞTEl\1ALCILAR 
l\1Hlzeınesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

M.DEP. S.FERIT ŞiF A 
ECZAHANESI 

KIS GEl~DI 
~ . 

Ş~kdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSP.T 
Topan Halis Zo~~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısmda ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Eczacı Kenı a~ Aktaş 
Hilal Eczanesi 

KOL()NY A VE ESANSLARI 

1 

1 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, 
Menekıe, Sonhabra, Akıamgüneşi, Amber. 

Yasemin, Leylak. J 
- ~ 


