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KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız . 

Yeni Asır matbaasında basılmııbr • 
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0uda daha ileri gidiyor- Venizelos Hükumeti Kanun Harici ilan ıyor. a at u um et 
''' : te yanda, diktatörlük 1 

~ • Yaklaşan bir kasırganın Vaziyete Hakimdir. Asırdide isyan Ananası Ezilecektir .. ~t .. ~~ıcı s yanlar vardı. Dik-
ta I{ ye dcmo'.rasi kavgası 
ttçr 8~ın dilinden si fıhlara 
l'İll • ır cok Yun n ken le
İtya \'t ru alar o'du. ..Filo 
iki n hayra nı çe'di. liJke 
1-r • ~yrıldı. Şimdi ada-
du u ctsılerin elindedir. Bu 
"rau partaer rejimin şu
İatiy 2 g"d· ine son vermek 
İilkt tnl~re hak veri or.Zira bir 
~.. •çın anarşia-n daha kor
bir Q ' daha yıkıcı ve yıp.atıcı 
..._Jty olamaz. Şurası da baktel' ~eğer ki isyanı doğuran, 
'1iİı 111 •uwgası deiildir. Törüyü 
tir de tutan parti rejimi değiş-
~t~ ~ralhğa dönmek dü-
~•aaı beslemiyor. 
~ r•kımdan partileri ~yıran, 
~'1 •ıtıran dava krallık ve 
~lulc: divaıı olmayıb yıl
~) beri k6kJeşmiş bınçarın 
~ 1kh dıtmanlık duyguları-
~ kabarmasıdır. iki büyük 
tİatl t, Venizelistler •e Çalda
' h_ birbirlerine dııman gö
~llia kaıata alıımıılardır. Yu
~l\ tanda partiler rejimini 
~ ~~ bir rejim biçimine so
~: bu işlenmiş kin duy
Sdır. Törüye geçen parti 
~ b .. İf alanlarını ele ieçirir. 
iii11 '1)1ik çevirgenden en küçü
cloıdt, Jandarma karakollarını 
det·ll_ran neferlere kadu hepsi 
)a11~1r: Törü partisinden ol~ı
lece r •tlerinden çıkarılır. Boy
d Ulus, yiyenler ve bakanlar 
-~e ~ki kümeye ayrılır. Uluı 
lcld 11liımasında parti kafası bu 
dir k~ kökleşmiıtir. Onun için
~lll 1 Partilerin yönünde topla
~~·•r onlara prensiplerile bai
d~ıtlardır. Bütün kavgalar 
-. 

0 raai ve parlemantarizm 
"tir lltoıuna bürünmüş gibi iörü
lltıi_ Fafat o mantonun albnda 
~çehre iş ve ekmek kav-

-~ 11-nlılar,hiçbir zaman parl~
llt "~ımi kendi karakterleri
~ ulusaı yapılanna uydurama
~· Onu çığrından çıkardılar. 
~il 11 • çektikleri bu yüzdendir. 
~ erı bir makanizmanın verimi \'u: 0 nu işleyenlere bağlıdır. 
)llJ •nelindeki fırkalar ise, son 
,~a kadar siyasal adamlann 
b~kını . taşıyan ~ö~elerd~n 
l' tot • . hırşey değıldı. Ralis, 
bö l 0kıı, Stratos partileri hep .. ,J e ki.di. Büyük sava,tan son
liy~r 1 Partiler güdecckleri 
dı!a •al J'ola göre bir ad takm
tlsi r. b ununlaberaber Çaldalllu: ( Hşkanlığında bulunan 
IUıeı alk ) partisi ile Ve
ı,.,ıc:un Liberal partisinden 
tkrü an birer kuyruk rolünü 
lan Yor~r. Çarp19an, kartıla
~· Partiler Vemzelos - Çal-

ıa -~:• "d• ş· d" 1 -.... uıerı ır. ım ı ne o a-

.Asflerle t·uru§mı bir Yuttmı batar11a::u 

Atina, (Husuai) - Hükfıme- yeni deniz bakanı Dusmanis 
tin kat'i tedbirleri sayesinde mecliste hazır bulunmuşla:-dır. 
Venizo os - Plastiras isyanın- . isyanın bastırılması ve kana-
dan. doian ~aziyet. temelinden nun amansızca tatbiki için te-
temızlemek ur.eredır. melli tetbirler alınmıştır: 

• 

va filosunu bizzat amiral Re
pas idare edecektir. 

2 -Atina mevki kumandanı 
general Petriti riyasetinde be 
men teşkil edilen fevkalida 

.bYzmılap· ateş edeı·kcn 
Verllen Kararlar harp divanı toplanarak deniz 

Girittcki asi ltitkıi.met ieisi Şunlardır •e kara asilerini hemtn mu-
Bau Venizelos 1 - Deniz tayyarelerinden hakeme edecek ve bükümleri 

Başvekil B. Çaldarisin ya- yeni bir bombardıman filosu derhal infaz olunacakbr. 
nında büyük bir meclis kurul- yapılacak ve azami miktarda 3- isyan hareketinden mes-
muştur. Ordu bakanı General bomba ile hareket ederek Gi- uJ tutulan " Eleftron Vima ,,, 
Kondilis, Serbest fırka baş- ridin Suda ve Hanya limanla- "Anesartitoı " aibi Venizelist 
kanı General Metaksas, Ge- •- . 
neral Stra os, Amiral Repa, nadaki isi gemileri, teslim ol- ve platirist ıazetelerın tatili 
Hava müsteıari B. Sbina ve mazlarsa, batıracaktır. Bu ha- müddetsiz uzatılacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• k ı· B 1 b d G cakbr? Asiler Bay Çaldarisi ocağı oldu larına söylemişti. ıyoruz. un ann aıın a e-
çekilmeie zorlıyacaklar mı? Başyaıada deiişiklikler yapıl- neral Kondilis yer almıtbr • 
Bu olmıyacak bir iftir. Törü ması konuşulurken parlamento Yunanistan, ulusal diriminin 
nasıl olsa isyanı ezecek, ka11ısında törünün yerini sai- her yüzünü dciiıtirebilecek 
duruma hakim olacaktır. lamlqbracak, yapabilme ııü- denemeler karşıımdadır. Dile-
y alnız bu anarşinin Yuna- cÜDÜ arttıracak bir yola iİJ'ile- riz ki yakın dostlarımız bu de-
nistana pahalıya mal ola- ceği muhakkaktır. nemelerden hırpalanmadan çık-

d k k labl.lir isyan Burada ıuurlu bı0r rep·· - sınlar. Evlerine, yüksek assıgw -caiın an or u . . . . 
Yunanistanda partıler re 1ımıne min ne katlar bol verimli ol- lanna en uyiun olan düzeni 
de son verecektir. Bay Çaldaris dutunu g6stererek bizden ör- ve sağlamlığı versinler. 
bir söylevinde partilerin anarşi nek almak istiyenlere raıtge- Şevke1. ~tıgtn 

..Asi. 11abitler hapishaneye sevkediliyo~· 

Asi amiral Demeıtihanm arasındaki harbın müthit taf-
prt altında tulim olmak tek- silibnı getirmiılerdir. Bu harbe 
lifi reddedilmiftir.Şündi donan- yannın muharebelerinde Deniz 
manın yansı Girit ıulannda kuvvetlerinin tayyareler karp• 
İsyan halindedir. sında ne aciz vaziyete düıe-

Atinaya geliDce Efzon nü
mune taburunda ve Evelpidon 
harbiye mektebinde isyan bas
bnlmıştır. Atiııaada hazırlanan 
iıyan da daha geniş olacaktı. 
Fakat asiler laerekete başlıya
cakları saat hususunda anlaşa
mamıılardı ve amiral Demesti
hanın vakıtstz hareketi isyamn 
böylece neticem kalmasına yol 
afmıfbr. Atinada aailerin mu
veffak olamamalarına diger bir 
sebep te muhacirlerin isyanla 
birleımek iıtememeleridir. Yu
kan Yunanistanda da hük6met 
vaziyete hikimclir. 

Tayyareler Tar.tinden 
FHonun BomlNtrdlmanı 
Ginde fiden ui harp ıemi-

leri hava filolanmn bombardı
mamndan çok huara uiramıı
br. Tayyarelerin mlthit bom
bardımam " Averof ,, zırhlısı 
ile yanındaki iki torpidonun 
direklerini ve bacalannı yıkbj'l 
gibi " Elli " kruvaz6rilnde de 
mütbış zararlar olmut ve bu 
i'emi "Averof,, tarafından çe
kilerek Suda limanına girebil-
111iıtir. Leon torpidosu da ayni 
•••retle çekilerek limana sokula
bi miştir. 

Filo Ve Tayyareler-... 
Arasındaki Harp 

Milostan ıelen telıraflar aıi 
harp ıemileri ile hunlan bom
bardıman eden tayyare filolan 

.Asilı r tarafmdaıı Qlclarultn 
Vis Amıral , iokos 

ceklerini ıöstermektedir. Tay
yareler büyük bir isabetle bil
tün bomf>alarını asi ıemiler 
üzerine boşaltmıılardır. Tayya
reler gemilere 500 metre me
safeye kadar alçalmağa ve on
ları tarif edilcmiyecek bir şid
detle bombardımana muvaf
fak olmuşlardır. Asi gemiler· 
deki hasar müthiştir. Giridden 
de gelen haberlerin tiyit etti
iine göre ikinci bombarduman
dan sonra asiler arasmda pa
nik baş göstermiştir. Bu vaziyet 
gemilerin mürettebatı arasın-
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1935 Yılı Bütçesi 
Etrafında Tetkikler 

Dün Va inin Başkanlığında Toplanan 
Ene·· en Bazı Mühim Kararlar Verdi 
Mek.tep Yapan Köylü.Muallimsiz Kalanıaz 

• • • 
Vilayet da"mi encümeni dün 

öğleden evvel vilayette toplan
mış, yeni yıl bütçesi üzerinde 
tetkikata devam etmiştir. Top
lantıya vali general Kazım Di
rik başkanlık etmiştir. Toplantı 
saat 9 dan 14 de kadar devam 
etmiş ve evvelki gün muhtelif 
dairelerin tetkik edilmiş bütçe
leri üzerinde son ve kat'i karar
lar alınmıştır. Encümen bütçe 
fü.crindeki tetkikatına hu gün 
de saat sekizde toplanarak 
devam edecektir. Varidat ve 
masraf bütçeleri arasında ki 
501) bin liralık farkın kaldınl

m sı için masraf bütçelerinden 
esaslı tenzilat yapıldığı dünkü 
anyımızda yazmıştık. Nafia, 
Maarif ve hastahaneler bütçe
ı, ri üzerinde yapılan tetkikler 
mübrem ve zaruri olarak masraf 
bütçesine geçen yıla nazaran 
mühim ilaveler yapılması lazım 
geldiğini meydana çıkarmışbr. 
Bu zaruret karşısında masraf 
bütçesinin; varidat bütçesinden 
daha kabank olmuı icab ettiji • 
kabul edilmi~tir. 

Dünkü tetkikatta bu nokta 
esas olarak göz önünde tutul
muş ve zaruri ilavelerin tespit 
edilerek vilayet umumi meclisi
ne bildirilmesi kararlaıbnlmıı
br. 

Bilhassa maarif bütçesi tet
kik edilirken bir çok köylerde 
yeni mekteplerin yapbnlmıı 
olduiu, hatti ders Jevaziminin 
de temin edildiii anlaşılmış 
ve bu gibi mektepler için 
behemmehal muallim temin 
edilmesi ve bütçede ona gö
re tahsisat onaylanması kes
tirilmiştir. Maarif idaresi
nin fevkalade bütçesine ie
çen yıl bütçesine nazaran35 
bin lira ilive edilmiftir. Bu 
para fevkalade ihtiyaç ıorülen 
yerlerde yeni mektepler inşası 
ve köylüye yardım tertibi fas
lına aynlmıştır. Sıhhat müdür 
lüğü bütçesinde ieçen yıla 
göre bir değişiklik yoktur. 
Memleket hastanesi bütçesine 
geçen vıl bütçesinden 16bin lira 
fazla tahsisat konmuştur. Yalnız 
ilaç murafı için fazlalık 7bin lira
dır. Cerahi ameliyeler için ye
niden aletler satın alınacaktır. 

İzmir memleket hastanesi yal
nız lzmirin değil, garbi Ana-

• 1 • 

dolunun ihtiyacına cevap veren 
bir müessese olduğu için her 
türlü ihtinacının temini sağlık 
işlerinin başında görülmüştür. 

Sanat mektebi bütçesi geçen 
yıl bütçesinin aynıdır ve o şe
kilde tesbit edilmiştir. 

Muhasebei hususiye müdür
lüğü bütçesi de geçen yıl büt
çesinin ayni olarak tasdik olun
muştur. Vilayet köy bürosun
da çalışhrılmak üzere kadroya 
iki memur ilavesi teklifi red
dedilmiştir. 

Nafia bütçesinde; yıllardan 

beri tamir görmiycn ve bu se
ne de tamir edilmezse kullanı
lamıyacak hale geleceği aşikar 
olan muhtelif istikametlerdeki 
yolların tamiri ve bazı başlan
mış yolların bitirilmesi, 934 yı
lında genişliyen yol şebekesi
nin iyi muhafaza edilmesi için 
mütemadi tamirat postalarının 
çoialtılması gibi zaruretler ka-
bul edilmiş ve nafıa bütçesi ge
çen yıl bütçesinden 50,000 lira 
bir fazlalıkla tesbit olunmuştur. 

Bütün daireler kadrolarında 
Bareme göre terfii lazımgelcn 
memurların tahsisatlarının art
bnlması hakkında daire mü
dürlüklerinin dileklerinin kati
yen kabul edilemiyeceği görül
müş ve bunun içifi gösterilmiş 

olan fazlalıklar bütçelerden kal
dınlmıştır. Yeni ihdas edilmesi 
teklif edilen memurluklar da 
kabul edilmemiştir. 

Buıün toplanacak olan en
cümen geç vakite kadar çalı
şacak baytar ve ziraat müdür
lükleri bütçeleri ile Eşrefpaşa 
hastanesi ve hayır cemiyetlerine 
ve saireye yardım tasarrufları 
gibi kabarık olan ( Muhtelife ) 
bütçeleri üzerinde son tetkika
bnı yaparak umumi meclise 
verilecek bütçenin son şeklini 
tespit edecektir. 

Halkevinde 
Konferans 

Erkek Muallim mektebi 
müdürü bay Refet tarafın
dan önümüzdeki cuma gü
nü Halkevinde (Bugünkü iç
timai cereyanlar) mevzuu 
üzerinde bir konferans ve" 
rilecektir. Okurlarımıza tav
siye edf"riz. 

YARIN AK AM AAT 21 de 
"Bitmemiş Senfoni" filminin Büyük reıısoru 

WİLL Y FORST'UN yaptığı ikinci bir Şahes~r 

MASKELi KADIN 
Çok hissi - Çok nefis mevzulu, insanı gaşyeden ilahı 

musiki ile dolu süper filmi 

ELHAMRA 1. ~.Kütüpane 
SiNEMASINDA 

Bir defa - iki defa görecek, fakat zevkine doyamıyaca

ğınız için bir daha, bir daha görmek istiyeceksiniz. 
ilıllP+Z& • 

Bugün SAAT 2.30 - 4.30 - 7 ve 9. da 

IZIL ÇARiÇE ~~fk~J 
Bugün Halk GUnUdUr 

Fiyatlar : Salon 25, balkon 30 ve hususi 45 kuruştur 
' .. •..,;.;~~l..'-:' ·, .. ·· '-. · . I ··. ~: :•! • ·'. ~' · ,1-;: r,:~'-r':;.14.1',I, .;, 
~- ~-·-.: --.. ·--·--- -~ 

Yeni Asır 

Bay 
• ııtı•. 

Dün Sabah 
Ankaraya Gitdi 

Cumhuriyet Müddeiumumisi 
bay Asım. Adliye b~knnlığının 
daveti üzerine dün sabah An
karaya gitmiştir. Bay Asımın 
İstanbul müddeiumumiliğine 
tayini etrafında yeniden bazı 

haberler alınmışdır. Bu haber
lerin teyit edüp etmeyeceğini 

bay Asımın Ankaradan dönü
şünde anlaşılacaktır. Cumhuıi

yct müddeiumumiJiği işlerini 

vekaleten muavinlerden bay 
Ali ak kaya görmektedir. 

Aydın Hattındaki Bo
zukluk T ahmindenF azla 
Tamirata Devam Ediliyor - Aydına 

Denizliye Tren Gitmiyor -......... .. 
cektir. 
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KOŞEMDEN 

Adam Olmak 
On beşinde, yirmi beşinde 

erkenden adam oluverenleri 
gördükce, duydukca h::ı.tır101a 

eski zamanlar geldi. Galiba 
ömürlerin uzun olduğu o sıra· 
larda otuz yaşında delikanlılar 
oyun oynarlar, çocuğa yaraşa
cak hoppalıklar yaparlar, gönlil 
kaygısız, başıboş gezerlermiş. 

Kırkını geçmeden oturuşup 
adam olunmaz kanaatile yaşa
yan bu herşeyden kaygısızların 
zamanı çoktan geçti. 

Şimdiki nesil on beşinden 
sonra evleniyor, yirmisinde ana, 

baba oluyor. yirmi beşinde sa· 
çını, dişini döküp oturuşuyor 

Artık otuzunda, kırkında ne 
oluyor. siz düşünün. 

Dahiler. mühteriler, alimler, 
mühendisler falanlar falanlar 
eskiden otuz beşten. kırktan 

Haber aldığımıza göre Bay 
Asım Ankarada, İzmir adliye
sini alakadar eden bazı işlerin 
halline de çalışacaktır. Bunlar 
arasında vilayetimizi alakadar 
eden mühimleri şunlardır: 

Geçen gün yağan şiddetli 
yağmurlardan husule gelen sel
ler Kuyucak ile Nazilli ve Ka
rapınar ile Germencik istas
yonları arasında demiryolu 
köprülerini muhtelif yerlerin
den bozup yıktığını yazmıştık. 

Bu yüzden Denizli ve Aydın 
posta tirenleri işliyemememek
tedir. Aydın treni Reşadiye 

istasyonuna kadar işlemekte 

ise de bu kısımda pek az yol
cu gidip gelmektedir. 

Muhtelif yerlerden gönderi
len tamir postaları dün akşa
ma kadar Nazilli ve Kuyucak 
arasındaki arızaları tamir et
miştir. Aydında kalmış olan 
Denizli treni bugün Denizliye 
gidecek ve yolcuları götüre-

Karapınar - Germencik ara
sındaki köprülerden yıkılmış 
olanlar çoktur. Demiryolunun 
da uzun bir kısmı bozulmuştur. 
Buradaki tamirat için 60 vagon 
taş gönderilmiştir. Fakat bozuk
luk kısa bir zamanda tamir 
edilemiyecek derecede olduğu 
için bir kaç gün daha Aydın 

trenleri işleyemiyecektir. Nafia 
başmüfettişi bay İlmi bugün 
hattın bozuk bulunan yerlerini 
gidib ${Örecek ve hiç olmazsa 
Aydın treninin aktarma sure
tile işlemesini temin için tctki
katta bulunacaktır. Tamiratın 

acele ikmali için Aydın Demir 
yolu müdürlüğü lazımgelen ted
birleri almıştır. 

• elliden sonra meydana çıkardı, 

1 - 935 yılı bütçesile inşası 
takarrur eden İzmir yeni ha
pishane binasının şekli ve ha
pishaneye yapılacak bazı ila
veler meselesi. 

2 - Salahiyetle hakimlik
lerde çalıştırılan bazı müddei
umumi muavinlerinin bu vazi
felere tayini ve münhal kalan 
baş muavinlikle diğer bir mu
avinliğe de yapılacak tayinlerin 
tacili. 

3 - İcra katiplikleriyle sulh 
mahkemesi katipliklerindeki 
açıklara yeniden tayinler yil
pılması meseleleri görüşülecek
tir. Bay Asım on gtin içinde 
Ankaradan avdet ~tmiş bulu
nacakbr. . ·-····· ..... 

Takas işleri 
Yeni Komisyon ilk 
Toplantısını Yaptı 

Yeniden faaliyete geçem ta
kas komisyonu, dün umumi 
heyet halinde vilayet maka
mında vali muavini bay Sedad 
Erimin başkanlığı 'altında bir 
toplantı yapmıştır. 

Toplantıya Türkofis, Ziraat 
Bankası kambiyo, ihracat güm
rüğü müdürleri ve ticaret odası 
umumi katibi de iştirak etmiş, 
komisyonun çalışma programı 

üzerinde görüşmeler olmuştur. 
Takas komisyonu haftanın 

muayyen bir gününde toplana
rak muntazam bir şekilde gelen 
takas muamelelerini ikmal ede
cektir. Eğer yapılacak müra-
caatlar fazlalaşırsa acele işleri 
tamamlamak üzere komisyonun 
haftada iki defa içtimaa çağı
nlması da derpiş olunmuştur. 
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Muallimler 
Ölen Meslektaşlarına 

Yardım Ediyorlar· 
Kız sanat Enstitüsü muallim

lerinden bayan Muzaffer çok 
geç yaşta öl~üş ve ihtiyar va· 
Iidesi kimsesiz ve muhtaç vazi
yette kalmıştır. Bu zavallı anaya 
şehrimizdeki Orta ve İlk mek
tepler muallimleri yardım et
meğc karar vermişler ve kendi 
aralarında teşebbüslere giriş
mişlerdir. Muallimlerin bu te
şebbüsü; Maarif müdürlüğün
den bütün mektepler müdür
lüklerine bildirilmistir. 

Köycülük 
Beş Yıllık Proğ
ram Üzerinde 

Çalışmalar 
Vilayet köy bürosu, köyle

rin imarı, modern Türk köy
lerinin tesisi hususunda beş 
yıllık bir proğram tabettirdiği 
gibi ayrıca iş takvimleri de 
hazırlamışbr. 

İş takvimleri köylere tevzi 
edilecek ve takibi lazım gelen 
günlük işler buraya yazılacak
tır. Valimiz general Kazım Di
rik bu hususta köylere gön
derilmek üzere bir de bildirim 
kaleme almıştır. 

Beş yılda tahakkukuna çalı
şılacak olan köy programında 

başarılması zorlu bazı kıs•mlar 
da vardır. Ancak Vali general 
Kazım Dirik, bu zorlu program 
kollarının başarılması etrafında 
pratik bir yol tutmuştur. 

Köylü, köy muhtarları prog
ram üzerinde büyük bir hassa
siyetle durarak yapllacak işleri 
günü gününe takib edecektir. 

Beş· yıl sonra lzmir viliyeti 
içinde yüzlerce modern Türk 
köyü kurulmuş olacaktır. Prog
ram üzerinde özel bir hassasi-
yet gösterilmiştir. 

Köyler İçin 
Kıbnstan Eşek Alınıyor 

Vilayet baytar müdürü bay 
Adil Y ergök bugün Mersine 
hareket edecektir. Oradan 
Kibrısa geçecek ve vilayet köy
leri için 19 eşek aygırı satın 

alacaktır. Önümüzdeki yıl için
de vilayet köylerinde katır ye
tiştirilmesine ehemmiyet verile
cektir. 

KöycUIUk Şubesinde 
Vilayet köy bürosu için vila

yetimizdeki bütün Köyleri gös
teren bir harita yaptırılmış ve 
büronun koridoruna asılmıştır. 
Köy büro3u ittihaz edilen hü
kumet konağındaki dairede 
tamirat ve boya işleri sona er
mistir. 

• 
I.dareHeyetiı 
idari Bir Davada 
iki Tarafı Dinledi 

Vilayet idare heyeti dün öğ
leden sonra vali muavini bay 
Sedat Erimin başkanlında top
lanmış, biriken evrakı netice
lendirmiştir. Tüccardan Kohen 
ve şüre'kası tarafından gümrük 
idaresi aleyhine açılmış olan 
pirinç unu istihlak resmi idari 
davasına dün idare heyetinde 
bakılmış, iki tarafın avukatları 
dinlenmiştir, Bazı tetkikat için 
bu dava 10 Marta bırakılmış

tır. 

Çiftçi Borçları 
Bay Aşkı Eren 

Ankaraya Çağırıdı 
Ziraat Bankası İzmir şubesi 

müdürü Bay Aşkı Eren, banka 
genel müdürlüğünün daveti 
üzerine bugün Afyon yolıyle 
Ankaraya gidecektir. 

Bay Aşkı Erenin çiftçi borç· 
ları etrafında mütaleasını al
mak üzere Ankaraya çağml
dığı zannedilmektedir. 

Yunanistan da 
1934 Yılında Neler 

Yetiştirildi 
934 yılı içinde Yunanistanın 

umum · istihsalib hakkında 
Türkofise malumat ~elmiştir. 
Bu yıl içinde Yunanistanda 
1,339,000 ton hububat, 75,360 
ton kuru sebze, 99,900 ton 
patates, 179,500 ton diğer seb
zeler, 170,500 ton tütün, 22,815 
ton pamuk, 10,675 ton susam 
ve keten, 141,000 ton yem is
tihsal edilmiştir. 

Faydasız Davalar 
Takibinde menfaat bulunma

yan davalann terkini etrafında 
iç işleri bakanlığından Valiliğe 
bir bildirim gelmiştir. Bu bil-
dirim devairc, vilayete bağlı 
Belediye başkanlıklarile Kay
makamlıklara tebliğ ed'lmiştir. 

şimdi yirmi yaşından sonra 
görmek kabildir. Bir yönden 
bunun ne kadar iyi olduğunu 

düşünüyorum da hoşuma gi
diyor. 

Akıl yaşta değil baştadır. 
Bu işte yaşın hükmü geçmeı 

diyeceksiniz amma kırk yaşın
dan sonra meydana gelen bir 
alimle, yirmi beşinden sonra 
beliren bir alimin, bir mucidin 

insaniyete yapac;rfı yard101ın 
uzaması, kısalması bahsinde de 
bu sözün hükmü geçmez. 

Hayret verici bir ihtira kar 
şısında kalınca bakıyoruz ki 
muhteri çok genç, yüksek bir 
fikrin sahibi daha dünkü ço-

cuk, korkunç sulara, uçurum
lara sağlam köprüler kuran, 
elektrik cereyanını oyuncak 
edinen bir mühendis daha dün 
uçurtma uçurup, oyuncak oto
mobil oynayan bir genç alim. 

Pek tabiidir ki kanı deli olan 
bu deli kanlı alimler cevval ~j
hinlerile dünyaya bir çok za
man yararlar, bir çok zaman 
enerji saçarlar. 

İlim yolunda böyle genç iken 
- tabir caizse - adam olmanın 

faydaları çok, lakin bir de ka
fasına bir şey yerleştirmeden, 

bileğine sanat ve marifet bile
ziği takmadan; halk dilinde do
laştığı gibi " dünya evine ,, gi
rip, evlenip, çoluk çocuk sahi
bi olanların : 

- Artık ben adam oldum 
Demelerini düşünür, göı 

önüne getirirsek gülünç değil 
feci olduğunu anlarız. AdanJ 
olmak, boynuna tuz torbasıuı 

taktıracak evlilik hayatı değil
dir. Allah böylelerine ( adanı 
olmak ) hünerini öğretsin de 
kendilerini değilse de evlatla· 
rını adam etmeğe çalışsınlar. 

TOK DİL 

Şubat Ayında 
Evlenenler Çok Az 
Şubat ayı içinde İzmir evleıı-

ma dairesine 87 çift kayıtları" 
nı yaptırmak üzere müracaat• 
ta bulunmuştur. B:.:nlardan 61 
çiftin nikahları kıyılmış. 3 çi~ 
feragat etmiş, kalan kısnJ~11 

muameleleri tamamlanmadı~ 
için bu aya devredilmiştir. Ge
çen aylarla Şubat ayı evlenaıe 
sayısı arasında göze çarpac•k 
kadar bir noksanlık vardırdır· 
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Petro Sevgilisinin Kesik .. Başını 
Eline Aldı Dudaklarını Optü 

••• t "h . 1 d b" . Pttro arı şınas ann an ırı 

d.. llun güzel veya çirkin ka
~~~ında hiç bir fark iÖ

~n.... • gıne delil olarak şu hi
,,. . .ıabyor: "SiPlyda ve
~ liyafetlerden .&tn.de Rus
.._ 'aail ailelerine mensub 
~çok çirkin bir genç kız da 
lltla. bulunuyordu. O kadar 
~ di ki erkeklerden hiç biri 
illa eten olsu yanına yaklaş
...:=.u. ~e .. tro onu bir köşede 

gorunce: 
~Ne çirkinsin be kız, dedi. 
ldftfe kadar kimsenin sana 
~ettiğini zanlR!llmiyorum. 
~ atla bilmeden ölmeni is
iİlla • Ben sana yardım edece
~edi. Ve genç kızın şaıkın
~ kurtulmasına vakıt bırak
L_ kolları arasına alarak .. ,._ ... b. 
petr ı ı tırasım tatmin etti. 
"t k:un bu haline bütün sa-
- b duılan alışmıflardı. Onun 
~~rbad kadınlarla yabp 
~~. bilmiyen yoktu. Bu 
'd: gı yüzünden Hollan
~ldukça ajır maceralar 

-. ..... • ,ı.:_o.jd• an dala konma" çiçek-
~ehirJeriadea •"••ayı 

.. _diitünmedi. Orada zöhre-

.... talıklardaa birine yaka
Ye öl6müne de bu huta

olclu. lmparatoıjçe Ka
•yni hutahjı koc ... nMn 

~ •1 Mlll1asebetlerl 
'9t •tronun münasebetleri yal
~ llo?'1aı değildi. ıkinci F re-
"-' libi o da srayn tabii mü
~etlerden zevk alırdı. Meç-
~ ~Çarın bu iğrenç arzula· 
"-' bnin ettiğ'i için giizdesi 
-.ı ~· O~dunun ırenç ve p· 
~bıtlen Çann eline dilı
~en kurtulamazlardı. Bu 
"l cılık iptilisı onun hayabn· 
'-i eıı kirli, en iğrenç sahife-

leıkiJ eder. 
~ orlJln•I Bir ld•m 
~onun en çok sevdiji ka
~dan biri de Kontea Mari 

LYaa Hamiltond1L Pavlov· 
~.....,...atoriçe Katerinayı biç 
~ daima aleyhinde balan· 

maktan -çekinmezdi . Bir 
gün imparator'un mec -
lisinde Katerinamn ge -
ce gündüz sarhoş olduğunu 

ıôylemişti. Filhaiika Katerina 
solC içerdi. imparator bu söz
lerden lozmıf, ıevgilisini to
katlamıştı. Az sonra da üç 
defa çocuk öldürmesini vesile 
ittihaz ederek kendisini idama 
mahkum etUrmişti. imparator 
bu kararından bir türlü vaz 
geçmedi. İdam günü Marina 
Pavlovna beyaz ipekten elbi· 
seıile idam yerine getirildi. 
Penbe beyaz memeleri heye
candan titriyor, bu göj'üs ge-
çirişler, güzel kadmın ne ka
dar büyük korku içnde oldu
ğunu gösteriyordu. Mamafih 
Pavlovna hali ümit vardı. Ça
nn son dakikada bile kendini 
affedeceğ'ini sanıyordu. Omuz
larından hafifce dekoltesini 
düşürdü. Memelerinin başlan 
bile dışarı fırladı. Etrafına ba
kınıyor, Petroyu bulmak isti· 
yordu. 

Pavlovna ümitlerinde aldan· 
mıttı. Zira Çar yalnız seyirci 
olmakla kalmıyacakb. Buraya 
l>ir rol görmeğe gelmitti. Cel
ladın baltasını sallıyacaiı yere 
yaklattı. Pa'Vlcmıayı kollan 
arasına alarak ıehvetle sıktı. 
Yüsünü. gözünü, omuzlannı 
ısıra mra 6ptii.Sonra PavloYDa 
memnun Çann ayaklanna eji
lirken o ortadan kayboldu.An· 
laşılan bu bir ifaretti. Cellad
lar Çann yerine reçtiler. Pav
lovnamn altın saçlarla süslenen 
batını kopardılar. Cellid itini 
bitirince Petro tekrar göründü 
çamurlar içine düşen başı eline 
aldı. Burada bir anotomi dersi 
vermeğe koyuldu. Hazuruna 
keıilen ıah damarlan srCSsterdi. 
lzahabm bitirince Pavlovnanın 
kesik batın•, bili açık duran 
srözlerine dikkatle baktı. Soluk 
dudaklannı dudaklarına ıreti
rerek hırala öptü. Başı tekrar 
çamurlar içine bıraktı. Haç çı· 
kararak oradan uzaklaıb. 

- Sona Var -

T • YA E SiNEMASI 
ı"eiefota: 3111 V•RIN lfetefolrf 3151 

S•unln Şen Haltuı 
iki büyük ve net' eli film 

l .. İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT 

2 - KAFESTE AŞK· 
ANNY ONDRA 

AYRICA 
3 - Foka (Türkçe izahatlı dünya havadisleri) 
4 - Miki Mavı: (Miki futbolcu) 

Bugün son defa olarak: 
1- FEDORA (15 ve 19 seanslannda) 
2 - HA y ATTA BİR DEFA (17 ve 21,15 seanslannda 

~ Foks ve Miki Mavz) 

lierrün son 21,15 seanalarmcla fiyatlar birinci 25, balkon 
35, hususi SO k tiu' • 

_Makedonyada isyan Var 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bay Venizelos Giridden Yunanis-
tana Asker 5evkedecekmiş ... 

~~~~~~~---~~1----------------------

Hanya Muvaffak Olduğunu İddia Ediyor 
lstanbul 4 (Hususi) ·::··A;;:·· .. ~;~;;;~;d~ki .. ·~~;i;·.; .. ·;ittik~~·y· .......... üç·s;;;;;-9;1.;·.:b~r 

nadan bildiriliyor : Venizelosun 1 karışmaktadır. Son haberlere lstanbul, 4 (Hususi) - Ati-
Hanyada kurduğu ü~ler komi- göre Selinikte de isyan baş-
tesi Girid halkını seferber ya- lamıştır. Atina ile Selanik ara-
parak ihtilalin sınırlarını geniş- sında telgraf muhaberatı ke-
letmeğe karar vermiştir. Atina silmiştir. Selinik ordusu ikiye 
ve Hanyadan gelen haberler 1 ·b·d· V · ı· t 

d dd. t d H ayrı mış gı ı ır. enıze ıs za-
arasın a zı ıye var ır. an- . 

•bt"I" l" d d . bıtler orduyu kazanmaya çalı-ya ı ı a ın a ım a ım genış· 

1 d•v • • ·1 · G" .d şıyorlar. e ıg-ını, ası erın ırı adasın-
da tamamen vaziyete hikim Şarki Makedonyada 
olduklarını, diğer adaların da Vurutmalar 
ihti~l lehinde bulunduklanru Şarki Makedonyada da isi-
bildiriyor. Atina ise Giritten lerle hükümete sadık kalan 
baıka bütün adalarda sükunet kuvvetler arasında çarpqmalar 
ve asayişin bozulmadığını te- devam ediyor. Seferier edilen 
min ediyor. yeni kuvvetler eski Yununis-

SelAnlkte is1an tandan Makedonyaya gönderi-
lstanbul, 4 (Hususi) - Yu- lecektir. 

nadan bildiriliyor: Çaldaris bü
kümetinin silah altına çağırdığı 
üç sımf asker bütün eski Yu
nanistanda vazife başına koş
maktadır. 
Venlzelos Yunanlstana 
Asker Göndereckmlf 
İstanbul, 4 (Hususi) - Han

yadan verilen haberlere göre 
Girid ad.,ında muvakkat hü
kfunet tarafından seferberlik 
ilin edilmiştir. Burada topla
nacak kuvvetlerin vapurlarla 
ve isi filonun himayesi albnda 
Atinaya sevkedilec:eği, Venize
losun silih kuvvetile hükumeti 
ele geçirmeğe karar verdiği 

söyleniyor. 

• 
lzmirde 

Maliye Şubeleri 
Binaları Yapılacak 

Ankara, 4 (Hususi) - Maliye 
bakanlığı, İzmir ve İstanbul gibi 
büyük şehirlerde maliye şube
leri için binaJar yaptıracaktır. 

Reşid Galib için 
İstanbul 4 (Hususi~ - İzmir 

lisesinde yetişenler cemiyeti ta
rafından yarın (bugün) halke· 
vinde bay Reşid Galibin ölü
münün yıldönü~ü münasebetile 
ihtifal yapılacakhr. Ankarada 
da mezarına gidilerek merasimle 
çelenk konacaktır. 

Istanbul Tramvayları 
İstanbuJ, 4 (Husnsi) - Kablo 

bozulduğundan İstanbul cihe
tindeki tramvaylar işleyeme
miştir. 

Terfi Edecek 
Hakimler 

Ankara 4 (Hususi) - Terfi 
edecek hakimleri seçecek ad"' 
liye ayırma komisyonu bayram 
ertesi toplanacaktır. ........ . ....... 

ismet in önü' nün 
Çok Şanlı Bir Yıldönümü 

Adananın ökonomik 
Durumu Hakkında 

. İstanbul, 4 ( Hususi ) - Biitln pzeteler başbaka ismet lnö
nünün başkanlığının onuncu .111 dönhıü münasebetile uzun yazı
lar ya~ak büyük devlet adamımızın baıardığı .. rd. sitayiıle 
ve hayranlıkla bahsediyorlar. 

Ticaret Od~sı TUafıiıdan Çok Değerli 

Serez Kurtarıldı 
Selanik Limanı Kapatılmıştır. 

Ankara, 4 ( Huıussi ) - Yunan hükümetine merbut kuvvet
ler Serez şehrini asilerin elinden kurtarmlfbr. Selinik liman• 
kaptaıJmııtır. 

Belediye Başkanımız 
Istanbula Vardı Ve Akşam 

Berline Hareket Etti 
lstanbul, 4 (Hususi) - Belediye reisiniz bay Behcet Uz ve 

arkadaılan buraye geldiler. Bay Behcet Uz beyanatında Berlinde 
tetkikat yapbktan soma istokholme giderek telefon ıirketi borç• 
lan etrafında Erikson şirketile temas edeceiini söylemiıtir. Be
lediye rei•iniz aktamki trenle Berline hareket etmiştir. 

Atatürk 
Cumurluk Başkan

lığına Seçimi 
· Münasehetile 

Ankara, 3 (A. A) - Riyaseti 
cumhur kltibi umumili- · d• 
ıönderilmittir: 1111 

Yurdun her yamndan ko· 
mutaalardan, titri& karam Ye 
orunlardan yeni seçim devrui 
için de kamutayca cumurluk 
baıkanhğma seçilmemi kutlu· 
hyan bir çok tel yazıları al
chm. Bana kU'fl srCSaterileia ba 
bağlılıktan çok duygulandım. 
Kamuya derin sevsri ve uen· 
~k dileklerimi sunar yükHlll 
yurdumuz için sonsuz yücelik
ler dilerim. 

K•mAIAtalUrk 

B. Karahan 
Moskovadan Döndü 
Ankara, 4 (A.A)- Bir müd

dettenberi Moıkovada bulun
makta olan Sovyet bilyiik elçisi 
bay Karahan bupn ıehrimize 
dlmnilştür. 

Trabzonda 
Yumurta Piyasası 

Trabzon, 3 (A.A)- Mevsim 
müsait srittiiindea yumurta pi• 
y ... ya arzedilmeye bqlanmıı· 
br. Çifti 90 paraya sablmakta
dır. Y amurtalanmmn en btiyllr 
ihraç merkezi lıpanyadır. 

lktiut vekileti ofialijinden 
srhderilen muhtelif yumurta 
ambalaj sandıkları ticaret oda· 
sına halka ve alakadarlara tet· 
hir edilmektedir. Ambalaj hu
susunda Trabzon ecnebi mem-
leketlerindea ıreri $adıiı an• 
laşılmaktadır. AncaM kıta itiba-
riyle tasnif ameliyesi ecnebi 
örnekler ileri olduğundan ih
racatçılanmız bu cihete özen
mektedirler. 

Çankırı da 
Çankın, 3 (A.A) - Vilayet 

umumi meclisi busrün toplam
rak çalıtmalan!J& başlamıfbr. 
Meclise verilen ~ bltçesi 
350,000 rırayaf y&m.ıır. 

Bir Rapor Neşredilmiştir 
ADANA 4 (A.A) - Ada

namızın 1934 yılı ökonomi Au
rumu hakkında ticaret odaıı 
tarafından çok dejerli bir••· 
por çıkanlmlfbr. Buna nazaran 
Adanamn 1934 yıb içinde çı
kardığı eşyanın değeri 4,212,227 
lira iken bu rakam 934-de 
9,009,287 liraya yükselmiştir. 

Adanaya giren etyaya ielin
ce, 1933-de 3,956,951 liralık 
iken 1934-de bu rakam 
3,219,309 liraya düımuştür. 
Giren e11a en çok benzin gaz 
kahve çimento şeker ve ma
kina yatından ibarettir. 

Ditardan gelen ve buradan 
çıkanlan eşyamn miktar ve 
dejerine sröre 1934 yıhnda 
Adanamızm ökonomi Ye ziraat 
bakumndaD eyi ve sevindirici 
bir alana sinliği pz iiaüne 
çakar. 

Adana 4 (A.A) - Son haf
ta içinde ıehrimizde bulqık 
hutalık ol•ıdı ve yahu:& tek 
tük kabakulak ve su çiç~ne 
rutLapdıjı anlqdmııbr. Bmıla
nn da önüne geçmek için ted
birler alınmıfbr. 

Adana 4 (A.A) - Şehrimiz
deki fabrikaların bütün itçi ve 
memurlanna hüviyet cüzdanlan 
verilmittir. Hepsinin doktorlar 

tarafından muayeneleri yapıl
mıştır. Şimdiye kadar verilen 
ctzdanJvıa yekünu üç bini aı
mlfbr. 

Adana. 4 (A.A) - Geçen Oç 
ydbk toplantısını yapan çocuk 
eairgeme kurumunun 934 ça
hıma raporuna göre yıl içinde 
kerum 63926 yavruya yemek 
vermiş 490 çift kundura 330 
çift terlik 239 çift çorap 14 
tak!m elbise 17 kasket 19 
gömlek 8 takım çamaşır 784 
defter ve 674 kalem temini 
edilmiştir. Esirgeme kurumu• 
nun koruma hanesinde daimi 
olarak 35 çocuk vardır ki bun
lann yemek içme yatma ve 
giyinmeleri hop kurum tarafın· 
dan tedarik ve temin olun· 
maktadır. 

ADANA 4 ( A.A ) - ~e
çeıılerde avleri yanan Cada;a- · 
re köylnleiden otuz iiJe,e- hi· 
Wiahmer genel merkezi tara
fından lSO Brahk bir yarclılli 
yapılmıtbr. Bu dqerli yarclun 
kvlülerimiı.i çok sevindirmiftir. 

ADANA 4 ( A.A ) ..._ Bor
sada pamuk alıt verifleri aolf 
günlerde iştihaıız ve darpm 
gitmektedir. Pamuj'un kiloea 
dün ve buaün • 40 - 41 kuruşa 
kadar dilfmiiftür. ........ 

Çan kın 
Köprüsünü Sel Aldı 
Çankırı, 4 (A.A) - 24 saat 

yaian yaj'murlardan çaylar taş-
IDlf, Çankındaki ahıap köp
rilleri ıel almıştır. Zabitan yur
du ile bir kaç evi su basmıştır. 

p çoktur. Pek çok bahçe
leri su hasmışbr. 

1 Muğla Umumi 
Vilayet Meclisi 
. ~uila, 4 (A.A) - Umumi 

vılavet meclisi valinin başkan-
lığında açılmıştır. Vali kısa bir 
söylev söylemiştir. İlk günii 
yalnız encümenlerin aynlmuaJ• 
le geçmiştir. İzahaame ..... 
okunacakbr. Umumi meclilte 
iki de baYIJ"I vanllr. 
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- Hayır. Hayır Müsyo. Hiç 
bir şey söylemeyorlar. 

- Y ala.n söylcyorsunuz. Ba
kınız ben size söyleyeyim. ölü
nün güzel manzarab köşke 
yakın bulunması ahali arasında 
dedi koduyu doğurmuştur. 

- Otelcinin benzi sarardı. 

Sonra kıb kırmızı oldu. Tekrar 
sarardı. Tir tir titreyor renk
ten renge giriyordu. Ağlayan 

bir sesle mırıldandı. 
Hayır Misyo. Hiç bir şey 

bilmeyorom. Yemin ederim ki 
hiç bir şey işitmedim. Bu cüm· 
le belki on defa ağzından dö· 
külmüştü. 

Ragastan abnı sürerek otel
den çıktı. Yolda giderken otel
cinin sözleri kulağmda çmlayor 
du ve ona hak veriyordu. Zira 
hu devirde ve borjiyaların 
aleyhinde hiç bir şey bilmemek 
biricik kurtuluş yolu idi. 

Şövalye "Sentpiyer,, kilisesi 
önünden geçerek Sent Anj 
şatosuna doğru gidiyordu. Sel 
gibi kiliseye akan ahali mer
mer merdivenleri çıkarak içe
riyı dolduruyor ve ayinin baş
famasıru bekliyordu. 

Fransova Borjiyanın ölümü 
)ütün Romayı matem içinde 
lırakmıştı. Herkes Fransovaya 
acımıştı. Lakin bu acımak Fran
sovaya karşı beslenen mub.ab
'>etten değil Se7.a.r ile arala
rında mevcut düşmanlığın her
kes tarafından bilinmesindendi. 
iki kardaş arasındaki düşman-

lıktan Sezarın mağlup çıkması 
belki de parçalanması bekleni-
yor ve bu merhamet nedir hil
miyen zalimden ancak" böyle
likle kurtulunması umuluyordu. 
Ragastan bu kalabalık arasın
dan hayvanın göğüs yarıp aç
tığı yoldan zorlukla ilerliyeebili-
yordu. 

Meydanda toplanan yüzbin-
lerce halk arasında çok yakında 
büyük bir fırbnamn kopacaiı 
baherleri ajudan aj-ıza dola-
§ıyor. 

Hatta ahalinin bir kısmı F -
r..ınsova'nın ölümünden dolayı 
intikam almak lazımgeldiğini 

korkmadan tekrarlıyordu. İnti
kam sözünü ağzından çıka· 
ranlann gözleri Sent Anj şa-

tosuna dikiliyordu. Bu da an
laşılıyordu ki Fransovamn ölü
münde bütün şehir Sezar Bor
jiyanın üzerinde toplanmıştı. 

Ragastan gördüklerini, işit

tiklerini zihninde yerleştirirken 
halk arasında dolaşan, ve ku
laklara bir~eyler fısıldıyan bir 
papasın vaziyetini görmemişti. 

İsmi (Dom Garkonbo) olan 
bu papas bazı kimselere gözJe 
işaret ediyor, bazılarının da 
kulaklarına birşeylcr fısıldı -
yordu. 

Acaba yüzbinlerce halkın 
arasında dolaşan bu papas ne 
yap!yordu ?. 

Şovalye kafasında dolaşan 
hadiselerle uğraşıyor, Fransu
vanın ölümü etrafında ehali 
arasında dönen sözleri işitmek 
isteyor diğer taraftan da bir 
gün evvel (Primver) ile yap
dığı görüşmeleri düşünüyor, 
genç kızın hayali gozünün ö
nünden kaçmayordu. 

Böylece şaşkın bir halde 
aent aj şatonun önün~ g-elmişti 

Çehresinde, davranışında bü
yük değişiklik vardı.Qkad.ar ki 
etrafındakilerin kendisine alaylı 
bakışlarım bile görememişti. 

Ne gülen dudakJarı ne de kin·· 
dar bakışları sezmeksizin Şa
tonun bağçesine daldı. 

Her tarafta Sinyorlar, Zabit
ler hizmetciler, dolaşıyordu. 

Bu haşmet ve debdebe 
ıejar borjiyanın büyüklüğünü 
anlatmaya yeterdi. 

Bu büyüklük Fransa tara
fında bile yoktu. 

Ragastan ahndan indi. Ki
me baş vuracağını bi]mediği 

için .şaşkın şaşkın etrafına ba~ 
kınıyordu. Bu sırada bir ses 
top gibi kulağınm dibinde p.ıt
ladı: 

- Görmüyor musunuz be he
rifler. Şövalye Dö Ragastan 
atının yularını size uzabyor. 

Bu azarlama karşısında hiz
metçiler top yekün koşuştular, 
hayvanı alarak büyük damlara 
götürdüler. 

Ragastan sesin geMiği tara
fa ilerledi. 

- Vay siz misiniz Baron As
torre?. 

- Evet mösyö Şövalye. Bii
yük bir şehir demek olan bu 
şatoda size öncülük etmekli
ğimc izin verir misiniz? 

- Bu lütfunuzdan çok mü
teşekkirim Baron. Ümit ede
rim ki sağlığınız yerindedir. 
Gerçi sağ kolunuz henüz as
kıda ise de düelloda o kadar 
büyük bir yara açmadığımı 
umuyorum .. 

- Görüyorsunuz ya Şövalyal 
henüz sağım. Yüzümde ölecek 
adam çehresi yok. Esasen be-
ni öldürebilecek kılıç henüz 
yapılmamışbr. Her ne hal ise, 
buyurunuz, sizi Sezar Borjiya
nın odasına götüreyim. 

Fakat şimdi de Sezar Bor
jiya bahası Papa ile konuşu
yorlar. 

Papanm ismi amlcltğı için 
Baron Astorre papaya saygı 
olmak üzere istavroz çıkardı. 
Şövalye de aynı suretle bu say
gı eserini tekrarladı. İki rakib 
ve iki düşman yerinde olan bu 
adamlar iki arkadaş gibi yan 
yana idiler. Şövalye bu İtalyan 
nezaketi.ne bayıldı. 

Kırmızı granit taştan yapıl

mış merdivenlerden çıkarak bir 
çok süslü ve haşmetli salonlar
dan geçerek büyük bir odaya 
girdiler, burada sırmalı, renkli, 
süslü, elbiseler giyinmiş sinyor
lar ağızlarına geleni si>ylüyor, 
birbirleriyle gevezelik ediyor
lardı. 

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

Karakösede 
Difteri 

Karaköse, 4 (A.A)-Karakö
sede bir difteri ve bir de Kızıl 
vak'ası zuhut etmişse de hüku
met tababetirıce lazım gelen 
tedbirler alınmış, hastalığın 

yayılmasına meydan verilme
miştir. On gündcnberi yapılan 
araştırmada başka defteriye 
rastlanmaımşbr. BaD köyJerde 
görülen kabakulak ve boğmaca 
h<t.stalıklarma .karıı da tedbir
ler alınmıştır. 

fent Asn- · s Nian: 19~1:1 

HARiCi TELGRAF HABERLERi 

Averof Alevle içinde 
Plastiras "isyanda Parmağım Yok,, 

Diyor. Muhalefet Reisleri 
Kimilen Mevkuf Bulunuyorlar ... 

------------------------------... -------------------------------A TİNA 4 (A.A) - Son ha-
berlere göre, Giride Suda li
manına vasıl olmuş olan asi 
gemileri V enizelosun ikamet
gilıından pek uzakta bulunmı
yorlar. Dün sabahleyin hüku
metin tayyare kuvvetleri, bu 
gemileri taciz etmekte idi. Ma
mafih hunlara hasar vermeme
ye de dikkat ediyorlardı. 

Bay Venizclosun hükumet 
aleyhinde lir beyanname neş
rederek Giridin mu halef et fır
kasına mensub ayan ve mebu
san azasını toplanmaya davet 
etmiş olduğu zannolunuyor. 

Papanastasyo Ve Ka
fandarls da Tevkif Edlldl 

Atinadaki lib~ral kulübünde 
hükumet memurları tarafmdan 
araştırmalar yapılmış ve mu
halefet rüesasından B. Papa
nastasyo ve Kafandarisin ora
da gizli, oldukları görülmüş
tür. Memurlar aynı zamanda 
birçok tüfekler humharalar ve 
mühimmat bulmuşlardır. 

Hasara Uğradllar 
Maliye bakam B. Pezmez

oğlu Avrupadan dönmüştür. 
Son haberlere göre Niki ve 
ve Leon ismindeki iki torpiqo 
muhribi ile bir tahtelbahir 
hükumete sadık topçu kuv
vetleri tarafından hasara uğ

rumıştır. 

Plastirasın Sözleri 
Cannes, 4 (A.A) - Yunan 

hükumetinin son isyan hare
ketini telkin etmesinden şüp· 
belendiği general Plastiras Roy-

Jllanıf 1ı1Hhalefet Rilesaswlimı 

Papanasf rr.<:;yo 

ter muhabirine beyanatta bu
lunarak son vekayiden katiyen 1 
haberi olmadığını ve asla Ve-

nizelosla teşriki mesai kabul 
eylemiyeceğini ve memlekete 
ancak milletin daveti üzerine 
döneceğini söylemiştir. 

Averof Ateşler İçinde 
Atina 4 (A.A) - Tayyare

ciler tarafından verilen maluma
ta göre, tayyarelerden biri ta
rafından atılan bir bomba Su-

da limanında bulunmakta olan 
Averof zırhlısına isabet etmiş· 
tir. Tayyareciler zırhlının üs~ 

tünden uzun bir duman sütu
nunun yükseldiğini görmüşler

dir. Zırhlının ciddi surette ~
sara uğramış olduğu ı:annedi

Jiyor. 
Tayyareler Torpldoır1 Da 
Bombardıman Etliler 
Atina, 4 (A.A) - Asilerin 

elinde bulunan ve Serigo adası 
etrafmda cevelan etmekte olan 
iki torpido muhribi hükumet 
tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmiştir. Netice malfım 
değildir. 

Gönüllü Kaydedlllyor 
Kütle halinde gönüllü kay

dedilmektedir. Bütün vilayet
lerden hükiimete coşkun tel
graflar gelmektedir. Ege deni
zindeki Yunan adalarında sü
kun ve asayiş yerindedir. B. 
Venizelosun fesat ve isyan ha .. 
reketine iştiraki k~ttisinin 
Hanyada yapıfan bir miting 
esna~mda söylemiş olduğu nut
kundan anlaşılmaktadır. 

General Kondllis 
Makedonyaya Gidiyor 
ATİNA 4 ( A.A ) - Gaze

teler General Kondilisin alınmış 
olan askeri tedbirlere nezaret 
etmek üzere bu hafta içinde 
Makedonyaya gideceğini haber 
vermektedirler. Generala gay
bubeti esnasında B. Maksimos 
vekalet edecektir. 

isyan Nasıl Başladı?. 
Asiler Donanmayı Nasıl Kaçırdılar 

Hükiimetin Elinde Yedi 
Torpido Muhribi Kalmış Bulunuyor 

----------------~ .. ~----------------
8 u Gemiler Tamir Edilerek Takibe Çıkacaklar 

Atina, 4 (Hususi)- Donan
mada çıkan isyan hakkında 

alınan tafsilat şudur: Cuma 
·· ·· ''A f "Ell' · gunu vero ,,, 1" ve ası· 

lerin eline geçen diğer gemi
lerde hükumete sadık olan za-

bitler muhtelif vesilelerle ge
milerden uzakl~brılıruşb. Ak

şam saat 6 ya doğru amiral 

Demestihos{ bir motorla "A9c
rof,, krovazörüne geçerek ken
disini bekliyen ası zabitlerle bir

leşti. Hükumete sadık zabitler 
hapsolundu. " Elli ,, kruvazörü 
ile torpidolar ve tahtelbahir
ler de ayni şekilde asilerin eli
ne geçti. 

" Psara ., torpidosu talimde 
idi. Saat 5 buçukta tersaneye 
girdi. Bu sıra~ " Tiyela ., tor
pido muhribi tehlike işareti 

olan üç kırmızı ışık mcr-

1 
mısı attı. " Psara ,, nın ku- ı 
mandam geminin motörünü he
men " Tiyefa ,, ya gönderdi isc
de " Koç<>nis ,, tahtelbahırı mo-

törün geçmesine mani oldu ve 
bu denizalb gemisi son hızla 
mühimmat depolannm bulun-

duğu Leros adasına doğru yol 
aldı. u Psara ,, nın kumandunı 

bu hareketin hangi emre müs
teniden yapıld1ğım .sormuş ise 
de müsbet bireevap a1a.mamışbr. 

Bu esnada .. Psara,1 nın öte 
yanından "Nirevs,, deniz altı 
gemisi geçiyordu. Sorulan su
ale cevaben bu da mühimmat 
almak üzere Üres adasına 
gitmekte olduiunu bildirdi. 

"Psa.ra~, DID ubitferi ne oldu

pnn gÖTÜşürlerken bir motor 

ansızın torpidoya Yaa&fmai• 
\c.alkıştı. 

İlk Top Ateşi 
" Psara ,, bunun üzerine top 

ateşi açarak motörü uzaklaş
brdı. Torpito kumandanı şüp
heli bir hareket karşısında bu
lunduğunu anlıyarak mukave
met için mühimmatı hazırlattı. 

Bu esnada tersane kwnandanı 
Vis Amiral Rusen, " Psara,, 
kumandanını nezdine çağıra
rak isyana iştirak etmesini 
emretti. Muhalefeti üzerine 
bu büyük rütbeli zabit hap
sedilerek " Averof ,, zırhh
ıuna geçirildi. Zırhlı hareket 
ederken, harekete iştirak etıni-
ycn zabitler Vis amiral Kon
don 'un iradesi altında harekete 
iştirak etmi., olan denizaltı ge· 
mileri üssülharekesine çıkarıl
dılar. "Psara,, gemisi de diğer 
bir kwnaDdamn idaresi altında 
isyana iltihak etti. 

HilkOmet Tedbirleri 
Harbiye bakanın emrile ter~ 

lngiliz lire ...... -
Düşmekte ·oe, 

Ediyor 
Londra 3 (A.A) - İ 

lirasının henüz nihayete c 
diii zannında bulunduklaı 
kutunu tefsir eden bazı rr 
maliyeciler İngiliz • F rans 
Amerikan malômab ara 
istişarelere girişmek için l 

nın h.assatcn movi\fık buluı:: 
mütaleasıbdadırlar. İstikrii 
minjnc matuf olduğıı tak 
akamete uğnyacak olan 1 

tişarelcr ancak kambiyo 
sasındaki resmi müdah 

arasında bir insicam ter 
istihdaf edecek olursa m 

fak olmak ihtimalleri pek 
dedir. 

Paris Borsas11 
Paris 3 (A.A) - 2 Ma 

rihinde Paris borsası va; 

Esham borsasında da 
ittirat vardrr. İngiliz lir. 

ehemmiyetli sukutu butt 
yasaya muhtelif surette 

eden bir takım dediko 
mucib olmuştur. Fransız 

dolan bir kaç punto kc 

miştir. _ _ Yabancı esham 

~utkundur. Ve pek hafif t 

vüller göstermektedir. 

Macaristand 
Gömböş Kabinesi İ 

Edecek 
Budapeşte 3 (A.A) 

binede pek yakında bazı 

lat yapılması muhtemel 

mektedir. Hatta Gömhöş 

binesinin heyeti umumiy 

ıstifa etme.si ihtimalinden 

ediliyor. Gazeteler adliye 

bay Lozor ile dahiliye 

bay Dekerztes ~işerin 

şimdiden istifa etmiş olı 
rım haber veriyorlar. . .................................. . 
nenin bulunduğu Peramc 
kiine bir piyade, bir de ha 

taryası gelerek hakim noi 

tuttular. Arkadan diğer 
yalar geldi. Sabah saat 

bütün bu bataryalar 1.ıenü 
fezde olan harp gemı 

ateşe başladılar. Fakat n 
büyük olduğundan me 
isabet etmiyordu. Donanm 
kabele ederek Psrano kc 
sında mühim hasarat yaı 
at 3 buçukta bütün asi g~ 
tersaneden uzaklaştılar. 

lsyar. Eden Gem 
Asilerin eline geçen g~ 

şunlardır: "Averof., zı 
"Elli,, mektep gemisi, "F 
ve ''Leon,, torpidoları, " 
vis,, ve "Nirevs,. tahtelba: 
bundan başka "Kundur 
ve "İdra,, torpido muhrip 
çıkan asiler, makine ve 
rmı kuUamJamıyac.ak hale 
muşlardır~ 

Hükumetin elinde kala 
miler de şunlardır: Kundw 
İdra. Yerakos. P.antir, ~ 
Tiyella ve Sfcn<ioni tı 

muhripleri. Bu gemilerin 
atla tamir edile.rek asilere 
sevkcdileceği tahmin ~dil 



A. ar~i içinde ·i 
Şu son aylar hadiseleri Çin 

ta ·h· Ô rı ınde yeni yapraklar açıyor. 
. Yle denile bilir ki Teng-Y en 
~anı Çang-Kay-Şek orduları 
rafından ezilcliden ve Man

Çuriden. çıkarılan Çang-Su-Li
'ng ordul rı şimali Çine doğru 
Çekifclidcnbcri Qinde bugünkü 
t~crnnıiyette askeri teşekküller 
~0z.e çarpmamıştır. Çinin siyasi 
d:~·.t~sı, birdenbire, çok derin 

gışıkliklerc uğramıştır. 
k Çan-Kay-Şck'in komünistlere 
.. arşı altıncı büyük taarruzu 
Uzerine Kiyang-Si-Fukyen mm
takasında Çin Sovyetlerinin 
llıukavemct merkezleri boşal
~lınıştır. Şimdi kızıl kuvvetler 
ctşuan vilayetinde yeniden 

toplanarak Y ang-Çe şehrinin 
~karı kıyılarını tutmak istiyor
h~r. 1500 kilo metreden fazla 
~r ınesafe üzerine yapılan bu 

curetkarane manevra, komünist 
Ordulannın toplu bir kudı et 
1 k" ·Cş ıl etmelerine imkan vere-
cektir. 

Seçuan vilayetini askeri ha
teketıerin temeli olarak tutan 
Çin sovyet hareketi Çinin ~i
Yasal çarpışma alanında gittik
çe daha mühim bir rol oynı
Yacaktar. 

Parti Kavgaları 
Bu yeni kuvvet toplanışı 

Nankin hükumetinin cenubi 
iarki eyaletleriyle olan müna-
8~bata üzerine çok tesir etmiş
tir. Zengin Kvantuni eyaletine 
hakim olan general Çen - Çi -
l' ang Kuomintang'ın en gözde 
~kcri reisidir. Kvangsi eyale
tindeki general Fay - Şung
ç, ile Loi - Çung - Y cn'in 
~enfaab olduiu iibi Kanton 
''Yasal adamlarının bir kısmı 
da kendiıine müzaheret etti 
iinden Çani - Kay - Şek'in 
80n ve en ciddi rakibidir. Üç 
aenedenberi kendi eyaletinde 
hüküm ıürmekte olup filen 
l<uormintang'dan müstakildir. 
Fakat bu devre esnasında Ki· 
Yang - Si ve Fukyen sovyct
ltri Nankin ve Kantori arasm
<la ayırıcı bir yurd açmışlardır. 
Şinıdi Nankin orduları Kvan
lııng'un bütün şimal hududunu 
\'~ Kvangsi eyaletini tehdıd 
tdiyorlar. Bu yüzden Nankin 
\'t Kaaton arasında gerginlik 
lttnıakta ve fırtınalar kopar· 
ttlağa müsteit bulunmaktadır. 

T ahiri askeri muvaffakıyet
~eri yeniden Çan - Kay - Şek 
•çin müşkülat kaynağı olmuştur. 
1927-28 de Nankin hükümeti
nin kuruluşundan beri hadise
ler yeknasak olarak tekrar et
ttlektcdir. Nrınkin'in siyasal nü
fu~unun daima genişlemek!e 
0lduğu söylenmiştir ve bu dog-
~dur. 1930 yılında Feug Y~ • 

Uyaug ile Yen - S : - Şan ın 
htzinıeti ve Japonlar karşısında 
Çang - Su_ Liyang'ın 1931 -
l933 arasında devrilmesi Çan -
l<ay - Şck'i şimali Çindeki en 
lthlikeli rakiplerinden kurtar-

vyet Cumhuriyeti Ortalığı .Karıştırmaktadır 
mıştı. 

Fakat ccnubmı; bilhassa ko
münist hareketinden doian, 
s:itikçe de artık muhalefeti bu 
faydanın tesirini azalttı. 

Şimdi Çan - Kay - Şek tara
fından güya kazanılan yeni bir 
muzafferiyetten sonra, Kanton 

komünistleri Nankin'in sağlam 
bir kuvvet sahibi olmasına her 

zamandan ziyade engel olmak
tadır. 

Çan - Kay - Şek Veya 

Çong ·Koy-Şek ve Japou için Çang - Kay - Şek mavi 
Göırüşmeler. gömlekliler gizli cemiyetini kur-

Japon Askeri nufusunun baş- muştur ki uzak Şarkta bir 
ladığı üç seneden beri Nonkin Faşist teşebbüsüdür.Mavi göm-
Hükfımetinin gösterdiği siyasal lekliler komünistlere karşı mü-
çiziyi hatırlatmak faydalıdır cadele açmakt~ ve casuslukları 
1931 1932 Ş h h 

• ile Diktatorün ordu, maliye ve 
- ong ay mu a- . . . 

suatı, çin borjovazisinin men- m~ktkeplerık J koknttrocll J etmBesını 
f . mum un ı ma a ır ar. una 
aatlarını tebdıt etmekle Çon - N k. h.'kA t' -K . ragmen, an ın u ume ı yuz 
oy-Şek ın nufuzunu tameJin- binlerce kişi topladığı halde, 

den sarsmışhr. şonghay mütare- Çin Sovyctleri yıl<lan yıla mu-
sonra (5 mart 1932) Nankin vaffakıyet kazanmışlardır. · 
hükumeti bütün kuvvetile Ja- 1933 te, general von Sektin 
pon mallannın ~oykotajına tavsiyesile, Çang-Kay-Şek yeni 

Bu daimi kararsızlın Nan- karşı koymuş~~· B:r y~I son- bir usul açmıştır. Askerlerinin 
ra, Tangku mutarekesıle (31 mağlubiyetile neticelenen ha-

Zeuc ra Bağh Diktatör 

kin'in bütün siyasal caba- 1933 M · h d d ma~s . ancurı u u. un- reketlere girişecek yerde Kı-
lanıalarını tesirsiz bırakan dakı Çın toprakları gayrı as- ang-Li-Fukien Sovyetlerini ab-
derin sebeplerden ileri ge- keri vaziyete sokuldu. Şimali loka etti. Bu abloka ile bera . 
Jiyor. Ecnebi devletlerin Çin Çindaki Çan-Kay- Şek'in inan 

beslediği iki adam hüküm suökonomi hayatı üzerine el 
koymuş olmaları memleket kay- riyor: General Ho-Ying-Şing 

askeri şeftir ve Huang-Fu 
naklarınını müstakbel ve milli siyasal şeftir. Huang-Fu tara-
bir şekilde inkişafını durdur- fından kurulan rejim baştan 
maktadır. Nankin hükumetinin başa Japonya ile anlaşmıştır. 
temeli olan Çin çiftlik sahıp- Mali anlaşmalar yapmış ve 
leri ve borjuvaları yabancı te- Mançuri ile posta münakalatma 
şcbbüslerin mali ve iktisndi başladığı gibi sed cephe bo

yunca gümrük daireleri açmış 
alanlardaki ezici istilasına ma
ruzdurlar. Çan-Kay-Şek'in kud
retine bir hudut vardır; bu da 
yabancı yardımı zaruretidir. O, 
çin kapitalistlerinden ziyede 
yabancı devletlere tabidir. Ve 
N ankin devlet adamları bun-
lann menfaatlannı da daima 
zarara düşürmektedirler. Yer
leştirilen vergiler sistemi, baş-

lıca yerli sanayii ezmektedir. 
Bunlu da, tütün, kibrit, iplik 
değinnen ve çimento sanayii-

.lir. Bil'akis ecnebi teşebbüsler 
bunlara karşı himaye edilmek-

tedir. Bu şerait dahilinde, Çan 
-Kay-Şek yabancı devletlerin 
ve bilhassa Japonyanm müda
halesine karşı koyamaz. Keza, 
B. Roosevelt tarafından açılan 
gümüş madeni siyasasında A
merikaya da mukavemet ede
mez. Halbuki bu siyasa Çin 
ökonomisi için felaketli bir fiat 
yüksekliğine sebep olmuştur. 

Dı~ siyasasında böylece el
leri bağlı olan Çang-Kay-Şek 
iç siyasasında daha az bağlı 
değildir. 
Yabancı devletlerin çini ta

bi tutdukları bazı müstemleke 
yaziyetini çin ehalisini esir ha
line düşürmüştür. Bir çin köy
lüsünün vasati senelik geliri 
26 dolardır yani on lira kadar
dır. Köylülerin yüzde 50 si 
yardımcidirler. Halbuki toprak 
sahiplerinin yüzde 9 u. ekilme
ye yarayışlı bundan taprakla
rın yüzde 43 ne s hipdirler. 
Bu vaziyet, soysalda verim 
ösrfidini veren kominist hare
ketinin ekmeğine yai ~ürmek
tedir. 
Yabancı devletlerin utanca- . 

sız siyasal ve ekonomik tazyi
kini ve ezilen sinıfların ihtilal 
tehdidini nonkin rejiminin is
tikrar bulmasina enge1 olmak
dadır. 

ve Pekin-Mukaddem trenini 
işlenmiştir. 

Nankin ile Japonya arasın
daki yakınlık 1934 temmuzun
da yapılan ve Japon ithalatı
nın tabi olduğu rusumu azal
tan muaddel tarifelerle son 
şeklini bulmuştur. Bilhasa Ja
pon pamukları için müsait 
bir tarife yapılmı~tir. Halbuki 
öte taraftan yerli pamuk üze
rine yeni bir vergi konuldu-
ğundan Çin dokuma sanayii 
iki yandan zarara • girmiştir. 
Bütün bu devre Çan-Kay-Şek 
Japanyaya garşı hiçbir zaman 
askerlerini hareke getirme
miştir 

Japonya karşısındaki bu tesli
miyetler, Nankin hükumetinin 
dahili durumunu zaifletmekten 
~eri kalmamışbr. Reisler ara
sındaki mücadele yüzünden Ku
anintonga karşı azalmış olan 
emniyet tamamen ortadan kalk
mış, Cenup ve merkez ayalet
lerinde ise komünist hareketi 
hızla inkişaf etmiştir. 

1933 te, Çinin beşte biri, 
50-80 milyonluk bir nüfusla, 
komünist kontrolu altında idi. 
Yerli amele - köylü - asker 
sovyetleri hüküm sürüyor ve 7 
Sonteırin 1931 de Kiang - Si 
ayaletinde Juişin şehrinde te
tekkül etmiş olan Çin Sovyet 
cumhuriyeti muvakkat hüküme
tine tabi bulunuyordu. Çinin 
bu kısmında toprak sahipleri 
ile tefecilerin mal ve mülkleri 
ellerinden alınmış toprak fakir 
köylüler arasında' paylaşılmış, 
afyon ekimi menedilmiş, koo
peratif ve kredi şirketleri ku
rulmuş, okur yazarsızlığa karşı 
mücadele açılmıştır. 

Yon Seki Çang-Kay
Şek Nezdinde 

Çani·Kay-Şek'in Çin sov· 
yellerine karşı ilk seferleri 
1930 yılında olmuştur. Şimdi 
~ükiimetini sağlamlaştırmak 

her askerleri yavaşça ileriliyor 
ve aldıkları yerleri tahkim ede
rek yollar ve tayyare karar
gahları kuruyorlardı. Amerikalı 
pilotların idarezinde Hangçu 
yakınında bir tayyarecilik mek-
tebi açıldı. Üç yıl içinde bu 
mektep N ankin hükümetine 

yüzlerce tayyareci verdi.Geçen 
son teşrinde Nankin tayyare-
lerinin bombardımanı Kıang-Li 
Fukyenin Çin Soyyetleri tara-
fından boşaltılmasında kat'i bir 
rol oynamışlardır. 

Kızll Ordunun 
YUrUyU U 

Fakat Çang-Kay-Şek Kızıl 
orduları sarıp imha etmeğe 
muvaffak olamadı. Bunlann 
çoğu Hunan ve Kvayşov eya
letlerinden geçerek garba çe-
kilmeğe muvaffak oldular. On 
binlerce sivil kızıl ordunun bu 
hareketini tnkip ediyordu. Bu 
kıtaat Seçuan'a vardılar ve 
vali Liyu-Siag'a birçok bozgun 
verdiler. Bu ayalete giren yeni 
kuvvetlerle Kı:r:ıJların mevkii 
sağlam aşmıştır. Çan-Kay-Şek 
ve komünist ordusunun ileri 
hareketini durdurmak ümidile 
Şekuan'a doğru takviye kuv
vetleri gönderdi. Fakat bu 
arazıyı aralarında paylaşamı
yan reislerin rekabeti bu gay
reti akim bıraktı. 

Cenubi şarki askeri reisle
rini• hepsi tarafından geçen 
ilk teşrinde imza edilen be
yan~ame manidardır. Bunlar 
Japonya ile bilhassa gümrük 
tarifeleri işindeki müzakerata 
takbih etmekte ve Çan-Kay
Şek'in diktatörlük emellerine 
hücum etmektedirler. Nankin 
ile cenubi ıarki arasında as
keri bir mücadele bu hüku
metler için pek kötü neticeler 
verebilir. General Şen-Şi-Taug 
Kantonda sağlam bir ord'tı kur
muştur. Amerikalılardan satın 
almış tayyareleri ve Amerika
lılarca yeti,tirilmiş tayyareci
leri vardı. 

Mücadele için herşey hazır
dır. Fakat şimdiki menfaatler 
beklemeği emrediyor. Zira 
N ankinde, Kantonda en çok 
Seçuandaki kızıllardan ürk-
mektedirlar. 

"Nev-RepiHılik,, gazetesi 
- Nev-Yor"k • 

s~ hile s 

Napoly n 
sırdan e 

- Lavalette'ın Anım arı 

-7-
Yüzhaşı Minero Bir Hayalet Görmüş, 
Kendisine Vurulacağını Haber Vernıişt 

Ah biz insanlar ne zavaflıyu: 
tabiata karşı koyamamak ac
zile luvranmak ne acıdır.. Bir 
çocuk, büyük bir adamdan çok 

isteklerini yaphrabiliyor. Bizi 

düşündüren ve aczimizi itiraf et

tiren bu kuvvet nedir? 

Bir mermi, ile düşen, kıvn

lan bir insan hayab nedir? 
Ölüm nedir? .. Bunu bili an

Jıyamadık ... 
Amiral onlara yaklaştı: 

- General rü:ıırir elverişli 

ve bize uygun geliyor. Artık 

bu uzun ıeyahata bir son ver

mek zamanı gelmiştir sanırım .• 
Yolumuz düşmandan hali de

ğildir. Sicilya ve Tunuı sahil

leri düşman filolarının bir kısmı 
ile sanlmıştır. Oradan a-eçmek 
güçtür. Çünkü düşman filosu
nun başında amiral Nelson var .. 

Bonapart tekrarladı: 
- Nelson!.. 

Amiral: 
- Evet bu müthiş adam 

keşfedeceği her hangi bir gemi 
bir iki saat geçmeden pençesine 
düşürebilir. Bunun için iece 
görünmeden yol almağa çalış
malıdır sanınm.. Növbetçi ne
feri de pek uzak olmıyan 
bir nokteda bir ~emi feneri 
gördüiünü söyliyor. 

- Ne yapacağı:ı? 
Bu defa ürkek Lavaleti kap

lıyan korkuya Monj'da ortak 
oluyur .. 

Bu kadar güçlükten ve yor
gunluktan sonra ~örünür ve 
yolları kesilirse felaketti.. Her 
biri bir fey ıöyliyor bir fikir 
ileri sürüyordu. Yalnız Bona
part oturduğu top üstünde 
kımıldamadan duruyor, fütür
süz, sakin hali bir şey belli 
etmiyordu. • 

Bütün gün Betholet ve Moiz 
ile her şeyden görüştüler. Fi
zik, kimya, riyaziye meseleleri 
üzerinde münakaşalar yapblar. 
En son Bonapart sözü kendi 
kafasının da büsbütün tesirin
den kurtulamadığı insanların 
hissi kablelvukulanna ~etirerek 1 

Monja dedi ki: 
- Siz bu sezişleri inkar edi-

yorsunuz Monj.. Peki amma 
biz bunlan işitiyoruz ve bu ha
disat içinde yafıyor ve ölüyo• 
ruz, Ona ne dersiniz? Geçen 
defa yüzbaşı Anbelet hakkında 
rivayetlere inanmamış g-örün
dünüz.. Belki bu İtalyan inancı 
size bir az işırı hayali ve 
uydurulmuş ~bi pir, fakat 
turası ~erçektir ki : 9 Eylül 
gecesi yüzbaşı Montoede or-

duzahındn nöbt:t bekliyordu. 
Gece geç vakıt bu bataklı 

arazide gündüzün yakıcı sıcak 
lığı yerine rütubetli bir serin 
lik kaim olmuştu. Yüzbaşl üşü 
yordu. Islak mantosuna el uzatt · 

Bir katır eierine oturara 
ayaklarını gündüzün Grenad 
yelerin çorba yapmak için yak 
bldarı ateşe uzanmıştı. 

Karanlık, sis okadar her yan 
kaplamıştı ki göz gözü göre 
miyor, rutubet insanın iliklerin 
kadar işliyordu. Yüzbaşı ateş 
sokulmuş ısınıyordu. uzakta 
hayvanların kişnemeleri, nöbet 
çılerin sesleri işidiliyordu. Mi 
nero can sıkıntısile bir müddet: 
ocağın külünü eşeledi ve dü 
şünceye daldı. O vakıt bu de
rin sessizlik içinde yürüyen bi 
insan adımları duyuldu. B 
adımlar yanı başında durmuş
tu. Hızla başını çevirdi. Hayre 
ve heyecan içinde ne yapaca 
iını şaşırdı. 

Bu bir insan mı yoksa bir 
hayalet mi idi? 

Ne olursa olsun o kadar 
beklenmiyen bir hadise idi ki 
yüzbaşı buz gibi donmuştu. 
Gözlerini bu hayaletten ayıra
mıyordu.. Bu dimdik karşısın
da dikilmiş adam veya hayal 
dostu yüzbaşı (Demaartou) nun 
ta kendisi idi. Yahut onun 
şahsiyetine bürünmüştü. Bir 
elini mutadı olduiu üz.ere kal
çasına dayamış ona bakıyordu. 

Yüzbaşının saçları tepesinde 
dimdik olmuştu. Şüphesiz bu 
Dcmartou'nun kendisi değil 
hayali idi. Pek iyi biliyordu 
ki Demartou, jordanla bir-
likte Arşidük Şarl'ın tehdid 
ettiği ( Mein ) de bulunuyorduu. 
Bu dakikada burada olmasının 
ihtimali olamazdı. 

Fakat onun hayali mübbem 
bir duygu ile onu kork~tuyor, 
ne istediğini anlıyamıyordu. 
Hele Demarkonun öyle kor
kunç bir hali vardı ki Minero 
gibi cesur bir yüzbaşı bile tit
remeden bu hayalete bakama
dığını itiraf ediyordu : 

Yüzbaşı birşcy sormak iste
di, ağzını açtı ve ses çıkara
madı .. 

En son hayalet dile gcldi ve 
şunları söyledi: 

- Allahaıımarladık dostum .. 
Sana haber vermeğe geldim, 
ben hepimizin gitnmeğe mec
bur olduiumuz yere gidiyorum. 
Seninle de yarın orada görüşü
rüz. 

Minero cevap vermeğe vakıt 
bulmadan hayal kayboldu. 

- Sonu Var -

GAFFAR ZADE OTELİ 
Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmi~tir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat Ye ·r 
d·ı k d" S · 1 ına e ı me te ır. ervıs muntazam, oda fiatlan zamanın icabına 

göre~ ucuzd~r. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
olduium muesseıemc ıösterilen raibetin yine gösterilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
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Bir 'f urizın Masası 
ibda~ Edildi 

ANKARA 3 ( A.A ) - Tür
kofisten : 
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y 
Türkofisde bu yıl başından 

itibaren bir turizm masasının 
ihdas edilmiş olması münase' 
betiyle matbuatta çıkan yazılar 
arasında 28 Subat tarihli Ak
şam gazetesi~de Turing kulil· 
bün işlerini haziranda Türko
fise dcvredece~i ve turizm iş
lerinin devletleştirileceği şek
Jinde bir haber görülmüştür. 

- Başte1a/1btiinci sı:ıltiıede -
da hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 
Bunlar isyan hareketinin ga
lebe çaldığı hakkında zabitler 
tarafından verilen haberlerin 
yalan olduğunu ve tayyarelerin 
meşru hükümetin emrile hare
ket ettiklerini anlamışlardır. 
Bundan dolayı mürettebat Han
ya ve Sudaya vanr varmaz 
harp gemilerinden çıkmağa ka
rar vermişlerdir. Filo Giride 
g-elirken Venizelos taraftarla
rının başında müsellah bir mi
ting yapmış ve adadaki meşru 
hükümeti devirmiştir. 

Bir Tahtelbahir Tesllm 
Olmak istiyor 

Ası filo Suda limanına gir
mezden evvel denizlatı gemi
ferinden biri telsizle Atinaya 
müracaat ederek teslim olmak 
istediğini bildirmiş ve müzake
reye girişmişse de Averofun 
telsizi bu muhabereyi bozmuş 
ve tahtelbahirin teslim olması 
bu suretle neticesiz kalmıştır. 
Filo Batırdmağa MahkOm 

Dün saat on dörtte Devlet 
telsizi vasıtaıile amiral Tipoldos 
asi donanma kumandanı amiral 
Demestihayı teslim olma2'a ça
ğırmış ve aksi halde asi harp 
gemilerinin babrılacağmı bil
dirmiştir. Demestiha cevap ver
meyince saat 14,10 da asilere 
şu telsiz ıönderilmiştir : 

"Mücadelenin devamı filonun 
batmlması neticesini v"!recek- . 
tir. Sizin ve bütün zabitlerin 
vatanperverlii'inize müracaat 
ederim. Hareketinizi kesiniz. 
Biz de o zaman tayyare hü
cumlarını keseceğiz. Gemiler 
teruneye dönerek hükumetin 
emri albna girmelidirler.,, 

Amiral: Tlpaldos 
Saat 15 buçukta Averof 
·~izi amiral Demestihasın ya

rım saat sonra cevap verece
ğini bildirmiştir. Gelen cevap 
şudur : 

"Şımdiden te-klifinize cevap 
veremem. Gerçi filonun zarar 
görmesinden sakınmak isteriz. 
Fakat hava hücumlarını kes
mek hükümetin elindedir.Zaten 
bu hücumlar hadiselerin cere
yanını pek o kadar değiştire
miyecektir. İleride müzakere 
için emrinize amadeyim.,, 

Amiral: Demestiha 
Bu cevap üzerine müzakere 

kesilmiştir. Zira hükumet hiç 
bir suretle şart kabul etmeğe 
mütemayil değildir. 

Venlzelos Hükumeti 
Kanun Harici ilan Ediyor 

Girid umumi valisinin, tev
kif edilm~zden evel dahiJiye 
bakanına gönderdiği bir telgra
fa göre Hanyada müsellah bir 
miting tertib eden B. Venize
los, kanunu esasinin şahsi hür
riyete ait ahkamını ihlal etti
ğinden dolayı hükümetin kanun 
harici olduğunu bildirmiş ve 
bütün haJkı kendisini takibe 
davet etmiştir. B. Venizelos 
üç kişilik bir ihtilal komitesi 
tertib ~tmis.tir-

Hanya da Bombalanacak 
Hava bakam General Shuias 

dört a2'ır bombarduman tayya
resinden müteşekkil bir filo 
teşkil edildiğini ve Hanyayı 
bombarduman edeceğini bil
dirmiştır. Her tayyarede beheri 
240 kiloluk iki bomba vardır. 
Tayyareler Hanyanın mühim 
merkezlerine bombaları atacak
lardır. 

Tevkif Edilen 
Meb'uslar 

Hükumet Atinada bulunan 
şimali Yunanistan meb'us ve 
ayan azasının tevfkiini emret
miştir. Şimdiye kadar yakala
nanlar 57 kişidir. Selanikte de 
birçok meb'us ve ayan tevkif 
edilmiştir. T evkifat Atina, Pi
re, Selanik ve diğer şehirlerde 
devam etmektedir. 

Kandlya HükOmetl 
Sadık ı? 

Hanya Venizelos taraftarla
rının eline düştüğü halde Kan
diyada sükunet vardır. V enize
Jos aleyhtarları vaziyetin bozul
masına mani olmuşlardır. 

HUkOmetin Beyan
namesi 

Hükümet şu tebliği neşret
miştir : " Hükumet vaziyeti 
normal şekle sokmağa çalışır

ken düşüncesiz kimseler tara
fından bir isyan hareketi ya
pılmıştır. Atina ve Tersanedeki 
hareket bastırılmıştır. Donan
mada ise, kadro harici zabitler 
Yunanistanın yüksek menfaat
lerini hiçe sayarak gemilerin 
mürettebatını tethiş etmişler 

ve " Averof ,, ve " Elli ,, kru
vazörlerile iki torpitoyu 2 Mart
ta Giride kaçırmışlardır. O
rada da Liberallerin reisi 
Venizelos taraftarlarını isyana 
sürikliyerek Hanya ve Retmo
yu işgal etmiştir . • Hükumet is
yanı her vasıta ile ezmeğe ve 
asayişi iadeye karar vermiştir. 
Hızla ve diriklikle hareket ede
cektir. Şu kanaattadır ki Yu
nanistan ahalisi, bütün milleti 
kendi iştihalarına rametmek 
istiyen akılsızlara boyun eğ
mek fikrinde değildir. Hüku
met milleti öldüren isyanı ça
bucak basmak ve halk hürri
yet ve hukukunu korumak için 
halkı kendi tarafına davet 
eder. Hükumet askeri kuvve
tini takviye için memleketin 
bazı kısımlarında bazı sınıfları 
silah altına çağıracakbr. Emin
dir ki Yunanistanın iftihara 
şayan çocukları vatana yardım 
için koşaaacaklardır. Yine emin 
dir ki, halk kendisiyle bera
ber olunca, kanunun hükmünü 
bir daha bozuJmıyacak şekilde, 
iade edecektir. ,. 
Asller Neler Yapmışlar? 
Donanmanın bazı gemilerini 

kapan asilerin, kendilerine ka
tılmak istemiyen mürettebatı 

öldürüp denize attıkları haber 
alınmıştır. Gece salahiyettar 
kaynaklardan alınan ilaberlere 
göre isyan eden gemilerde Fi~s 
fabrikasının makinist ve müta-

hassısları istihdam edilmektedir. ı kadar kan dökmek lazımgelirse ı 
Bu fabrikanın sahibi Selfinikte gelsin, memleket karışıklık un-
tevkif edilmiştir. surlarından temizlenecektir. 

Bir Tah elbahlr Döndü 
Korsan filonun parçalanmıya 

başladığı haberleri teeyyüt et
miştir. Asi filo ile beraber gi
d~n iki tahtelbahirden birisi 
diğer gemilerin arasından kur
tularak geri gelmiş ve inkıyat 
etmiştir. Bu denizaltı gemisinin 
ter.5ancye girmesi bekleniyor. 

Dündenberi vaziyet kat'i bir 
safhaya girmiştir.Dahili vaziyet 
hakkında fikirleri mklum olan 
yeni unsurlarla takviye edilen 
hükumet usilere karşı koyacak 
tedbirleri almaktadır. Bu defaki 
çarpışma kat'i oiacak ve ne 

Yunanistan asırdide isyan an

anasına karşı bu defa kat'i bir 
meydan muharebesi açacaktır. 

Asiler nerede olurlarsa olsunlar 
merhametsizce vurulacaklardır. 
Filonun lrapı1an kısmı hiç bir 
şeye yaramıyacaktır. Asiler 
bunu çok çabuk anlıyacaklar
dır. Yunan hükumeti, Yunan 
denizierinin 
olsa temin 

emniyetini nasıl 

edecek ve İcab 
ederse ticaret vapurlarını da 
si!ahland1rarak bilaistisna bütün 
asi gemileri torpilliyecektir. Bu 
hareket hemen ba~lıyacaktır. 

a 

Garnizonlar 'i'akuiye 
EdE iyor 

Atina: 4 (Hususi) - Hüku
mete sadık kalan harp gemi
leri, asi gemilere l:ar.şı hare
kete geçmek üzere seferber 
hale konulmuşlardır. Girit ada
sındaki asi gemilerin ve ada
daki mühim mcvkilcfın hava-
dan bombardımanı devam et
mektedir. Selanik ve diğer şi
mali Yunanistan garnizonları 
eski Yunanistandan gönderilen 
piyade kuvvetlerile takviye edil
mektedir. Hükümet lüzum gö
rüldüğü takdirde eski Yuna
nistanda bazı sınıfları silah al-
tına alarak muhtelif gam~zon

ları takviye edecektir. 

Türkofisde ihdas edilen tu" 
rizm masası memleketimizin tu
ristik vaziyetini ecnebi meınle
ketlerle olan turizm ~iinase' 
betlerini ve bu memleketlerde 
turizm faaliyet ve propaganda
larını takibederek Türkiye tu• 
rizminin inkişafını temine ~a· 
tuf tedbirleri tesbit ve teklif 
edecektır. Bu işlerle turizm ko" 
iübünün hususi faaliyet sahası 
~rasında hiç bir münasebet 
yoktur. 

Memleketin yegane bir milli 
turizm teşekkülü olan kulüb 
faydalı çalışmalarına eskisi gi" 
bi devam edecektir. Keyfiyet 
tavzih olunur. 

Başbakan Diyor tedenberi ükii eti 

. ~ ............................. ~ ....... i~if ..... ~~i"İ~l niy v~ıA ersuinM' deı·si 
ı ayet . ec ı 

Etmeğe ğraşan MuhalefetBugünküEserile 
Berhava T ~plandı 

ti ar Etsin,, Mersin, 3 (A.A) - Vilayet 
umumi meclisi toplantıların• 
devam etmektedir. Bu yıl hu
susi idare büdçesi 5i4 bin ı:· 
ra olup geçen yıla nnzaran 41 
bin lira artıktır. Masraf blit 
çesinde Mersin hastahanesin~ 
bir pavyon ilavesi için onbİ11 

lira ve yeniden vilayet merhe
zindc modem bir ilk mckteP 
ir.şnsı için 25 bin lira tahs;sa 
teklif olunmaktadır. Ayrıca b; · 
vilfıyet konağı yapılması i~fl 
tahsisat istenmektedir. 

Atinat 4 
(Hususi)
asileri tel
in için halk 
tarafından 
yapılan mi
ting çok 
heyecanlı 

oldu. Nü
mayişçiler 

başvekalet 
önünde 
toplanmış
lardı. Bay 
Çaldaris'in 
balkonda 
gözükmesi 
"yaşa sın 

hükumet ,, 
avazeleriie 
karşılandı . 
Diğer ta
raftan nü
mayişçiler 
"kahrolsun 
ha in le r!,, 
Diye bağ
rışıyoılardı 

Başbakan 

büyük he
yecan ıçın
de şu söz
leri söyk
di: 

" Vatan 
daşlar, azı- Ati nada 
Iı a!ilerin halkın sükunüne 
karşı yaptıkları suikast karşı
sında, fevera- nmıza hak veri
rim. Sizin iradenizden doğan 

hakka vakıf olan hükumet ka
rışıklık çıkaranları mahvetmiş

tir. 
(Asılsınlar, kurşuna dizlsin

ler! Sesleri) 
"Kanunu hükmü amansızca 

yerini bulacaktır ve kendilerini 
devletten yüksek görenler ce
zalarını çekeceklerdir. Öteden
beri biikiır:neti berhava etmeye 

ÇaldaJ'isiıı Evi Üuiilıde fla lk nfüuayiş 1ın1ny01· 
uğraşan muhalefet bugün ese- Bay Çaldarisin son sözlerini 
rile varsın iftihar etsin!,, halk kitlesi alkışlarla karşıla-

( Kurşuna dizisinler! sesleri) mışhr. Vilayetlerde de asileri 
"Şahsi hırslarla açılan bu tel'in için mitingler yapılmıştır. 

hareketin arkasında gizlenen- Paris 4 (A.A) - Pari Suar 
leri tanıyoruz. Bunlar cinayet- gazetesi Sırp-Yunan hududun-
lerini ödt-yeceklerdir.,, dan öğrendiğine göre Glrid 

(İdam! şesleri) i!yan hareketinin başına geçmiş 
"Şimdi sükunetle dağılmanızı olan B. V enizelos Atina hükü-

ve hükumete, hızla yürüyen meti tarafından kanun harici 
i'linde, yardım etmenizi dilerim. ilan edilmiştir. B.Venizelos ta-
Tekrar temin ederim ki kanu- raftarlarının yardımı i!e Atinayı 
nun hükmü amansızca yerını ve bütün Vunanistanı hükmü 
bulacaktır. u altına alacaktır. 

On Beş Günde 
Çocuklara Ne Kadar 

Y ardlm Edildi ? 
Ankara, 3 ( A.A ) - Çocu~ 

esirgeme kurumunca genel mer
kezi 16 Şubat 1935 ten 1 Mart 
1935 tarih!ne kadar 3158 ço
cuğa yardım edilmiş:ir. Buc
lardan 337 hasttt çocuk ve aıı
nc genel merkezin politeknil~: 
lerinde muayene ve teda•;J 
edilmiştir. Süt damlası lcısmı11; 

da da her glin 152 çocuğa 92' 
··t kilo yekun olarak bedava sıı 

temin edilmiştir. Fakir talebo6e' 
ler ıçin aşhaneden her gün 2 
çocuga sıcak öğle yemeği ve' 
rilmiştir. Yardım icin müracaat 
eden dört aileye para yardıf111 

yapılmıştır. 27 fakir çocuğa el· 
bise palto, ayakkabı, çamaşıt 
verilmek surdile se·;indirilaıİI' 
tir. 

lzmitte Pirinç 
Ziraatı 

İzmit 3 (A.A) - Pirinç ~
raatı son zamanlarda vilayeti; 
mizde büyülıc bir ehemmİYe 
almıştır. Pirinç ekimi sabasıtıl 
tetkik etmek üzere ziraat 'f/C"' 

kaleti çeltik mütehassıslarıll"' .,. 
dan Bay Harun Aziz şehrİPl1 

. k'kle"' gelmiş ve çcltiklerdc tel ı 

rine başlamı~tır. 



f1;;;;;;;;.; 8 Mart 1935 - Yeni Asır Sahife 7 -
dur da r sik Bacaklar Cinayeti 

l<e t aşkanını a i ·r. ize~.ueya-= ı c 'arın Gördükleri Kızıl Saçlı 
natı Y_e __ n_i_C_a_d __ r J çı ıyo:r~ u ~ erijAdamLondranınEsrarengiz atili Mi 
dt B.urc ur (Hususi) - Burdur- da iptidai vesaiti tedarik et- ve muhiti çok sevmekte olan va- Londra, 27 Şubat - " Ke- Kesik becaklarin bulunduğu sanlmış bir paket yardı. Bu 
ka ırnar işleri üze.rinde şayanı diğimiz gibi Tretovar taşlarile limize halkımız da derinden bir sik bacaklar ,, cinayeti üzerin- vagonun aynası, parmak izleri- adamın saçları koyu kırmızı 
\tİJ~ıt .}<ınliyetler görülmekte, Karosimon - karusimanları da sevgi ve muhabbat beslemek- deki tahkikat ileriye doğru bir nin fotoğrafı alınmak üzere renkte idi. 
ba Ye,ın her yönünde eyi işler temin eyledik.. tedir. • adım atmışbr. İlk önce şurası Skotlaud Yard'a gönderilmiş- Yolcu trenin Londraya var-

'.hŞ~rı~nıaktadır. Merkeze aid Veni istasyon Caddesi: Vilayet işlerinin her yönünde muhakkakhr ki polis bir cina- tir. Kanlı paketin bulundug-u 
'" ır ı mazdan evvel Clopham istasyo-

re· . ış eri hakkında belediye Çelik ellerde yurdun her Saip Okay gelelidenberi her yet karşısında bulunmaktadır. döşeme tahtaları da polisçe kal-
ısınden ı·zahat ı"stedı"m. Bay "' ı uz t l d · v] t•• l · · 1 d 1 S 1 d yMn na .a ı an emır ag arın ur iı ınhzam vnziyeti açıkça yapılan otopsi bacakların ö üm- ırı mıştır. on zaman ar a or- nunda durup durmadığım sor

muştu. Bu istasyonda ise hali 

1:111 l b.' 111• J,, lrdiııc Ucis i Jl. Erdem 
l\ıı E · 
latt~ rdem bana şunları an- 1 

t' - Şehir meclisi yeni bir gi
~ş Projcd kabul etti. Şehrin 
50~th~lindeki gayri muntazam 
h 1.agı 16 metrelik bir cadde 

P
a •rıe koymayı diişünen bu 
ro· 

d·~ Je, aynı zamanda kasabanın 
b'Rer kısımlarının imar ve ısla
~tıı da içine almaktadır. Eski 
b eıl1rlık yerini "Ziraat nümune 
I ahçesi,, haline koymağa baş
hd~k. Burayı eyi bir ağaçlık 
f'~!ınc getirecek, kamilen ye-
1 •eştireceğiz. 
h "'1ethalde gayet güzel bir 
I kstane yapılmaktadır. Bu sağ
·~ evi memleketin bütün sıhhi 
ıqr 

t 
1Yaçlarına cevab verebilecek a . 

t tıda olacaktır.Halkımız bunun 
ballıaınlanmasını sabırsızlıkla 
ekliyor. 

su İşlerl 
Yeni bir su projesi yaptıra-

tak B I - t dl ayındırlık bakan ıgına a~-
k ettirdik. Mevzubahs proje 

~~~Upta bulun ın bir kaynağı 
1ier sularla birleştirerek ka

~~l halinde akıtmak ve güzel 
\' ır barajdan geçirerek ırva 
de ıska kabiliyetini artıracak 
. ePolar temin eylemek için 
;cabeden ihtiyaçlar dahilinde 

1 aıııiın edilmiştir. Bu su mem
bc~ctin en büyük ihtiyacı ol~n 
t ag ve bahçelerini sulamaga 
ahsis edileceg.vfoden başka yaz 

R" Urıleri susuzluktan bunalan 
Şehir dahilinde de mebzulcn 
itkıttırılacaktı . Kayn:ık yeri 
l""k lı sek o!duğundan kanalda 
•tı.ıı•ı manialar yaptırarak hu
~lı.lc getireceğimiz şellalenin 
llvveti ile de elektrik istihsal 

bdilccektir. Bütün memleket 
d alkı bu işin elbirliği ile nak
d:n ve bedenen çalışmağı şim· 

1dcn emel edinmiş bulunuyor. 
Cumhuriyet Alanı : 

b ~uınhuriyet meydanı imar 
alındedir. Bu alan beş cadde 

Ottası olmak itibarılc çok gü
ıeı bir mevki olarak intahap 
~~İlmiştir. Belediyemiz meydan 
(

1n kıymete deyer bir tahsisat 
t abu1 etdi. Meydanın her ta· 
t •fırıı güzelleştireceğiz. Ve or
ı_•Ya güzel bir havuz, bunun 
-cc • k f flarınada muntazam çıçe 
~thları yaptıracağız. Bu uiur~ 

~ ~ • .. .. « ~~~ ... ___ 1 den sonra kesildiğini meydana tadan kaybolan bütün kimseler 
çıkarmıştır. aranmaktadır. Diğer tnraftan, ormanlar ve çayırlıklar vardır. 

Aceba herif paketini oraya at-Diğer taraftan dün saat 17 bunun meş'um bir şaka olması 
de Vaterlo istasyonundan hare- ihtimali de gözöııüne alınarak 
ket eden bir trenin üçüncü hastanelerde sıkı bir tahkikat 
mevki vagon!arındnn birinde yapılmak•ıtadı r. 
çok chen· miyctli bir iz bulun- {ı.,,.EI S aç ı ~ir Adam 
muştur. Vagonun rafında bir Baş nıüfettiş Donoldson de-
çift lmn!ı eldiven bulunmuştur. ğerli sanı.an bir iz üzerinde-

Kcn derhal t:!h!il edilmiş ve dir. İki kesik bacağın bu1un-
# 

mak niyetinde mi idi? 

Skotland Y ard şimdilik ke· 
sik bacaklar işi ile Brighton 

i::ttasyonunda vaktiyle keşfedi
len ve içinde bir kadın gövdesi 
bulunan bir numaralı kanlı ha-

ins~n kanı olduğu anla~1!mıştır. duğu trenin hareket istasyonu vol meselesini birleştirmek isti-
E!divenler k üçük boy olup olan Huu~bor istasyon memuru 
marka.,ızdır. Vaterlo ve Çertsey ve gazete satıcıları tarafından 
istc;syonlarl ;:ırasında bırakılmış verilen marımata göre t rende 
olmdıdırlar. Çünkü hareketten gözlel'İne çarpan üç yolcudan 
evvel her kompartuman ara- birinin elinde 60 santimetre 

yor ise de bu ikinci kntilin her 

halde birincisinden örnek almış 

olacağı tahkikatı idare eden

lerce zannolunmaktadır. 

13urdw·dwı Bir lılanzm·a nılmıştı. uzunluğunda kül renkli kağıda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kira ık Ev şehirimizdcn de geçeceği hal
kımızı o kadar sevindiriyorki 
bundan ne kadar kıvançla 
bahsetsem yine anlatamam. 
İstasyon yeri, burdurumuzun en 
mütena ve manzaralı bir kö
şesidir. 

Bizim meşhur gölümü-
zün yakınındadır. Oraya kadar 
güzel bir bulvar yapmai'ı dü
şündük.Bu düşüncemizi müsbet 
bir neticeye vardırarak bele
diyemizin beş senelik imar ve 
mesai programına dahil ettik. 
Hazırlık başlamıştır. Ankara
dan getirttiğimiz mimar bay 
Şahin marifetile buna ait bir 
proje yapılmaktadır. 

Cumhuriyet alanından başlı
yacak olan bu bulvarıa uzun
luğu dört yüz ve genişliği 21 
metredir. Yanları geniş treto
varlı, ortası ağaçlıklı olacaktır. 

İki tarafta yapılacak olan bina
ların da bulvarın g-üzelliğile 
mütenasip olması için şimdiden 
bina tipleri ve renkleri tesbit 
edilmiştir. Kabul ettiğimiz tip
ler, hep ayni boyda olmak şar
tile, kübik ve Stiller binalardır. 

Sinema Binası 
Memurlar ve muallimler bir

liğinin teşkil ettiği kooperati
fin teşebbüsile ve belediyemi
zin iştirakile bir sinema inşa
sına başlanmak üzeredir. Proje 
bitti. Çok geçmeden Burdur 
güzel bir sinemaya kavuşmuş 
bulunacaktır. " 

Bay Erdem sözünü burada 
bitirdi. Mumaileyhi ziyaretten 
önce vali bay Saip Okayı zi
yaret etmiş, falcat yol işlerin
de meşgul olduklarını öğrene
rek kendilerini göremeden dön
müştüm. Bu itibarla vilayetin 
5 air işlerine ait malumatı da 
yine belediye reisinden almağı 
istedim. Bu kıymetli arkadaşın 
vilayet işleri haklunda da söy
lediklerini telhisan kaydediyo
rum: 

-Valimiz bay Saip Okay mın
taka mekteplerini bitirmeye 
çalışmaktadır. Bilhassa memle
ketin imar ve muhitin bayın
dırlaşması hususunda kent iş
lerimizde müzahir ve önderdir. 
Her sabada memlekette iyi bir 
varlık uyandırmağa çalışmakta 

sezilmektedir. Şehri kuvvetli 
bir elektriğe kavuşturmak için 
çok büyük alaka ve gayret 
gösteren kıymetli valimiz, bu 

ları oluyordu. Yabancı muhit- dosya getirerek Bay Erdemin 
)erden gelen bir takım serseri tasvibine arzettiler. Bu bir ka- Halit Ziya bey sokağında 

Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa-

hırsızlar, cezri tetbirler netice- rardı. Kent başkanı gülerek 
sinde yakalanmışlardır. Bu su~ şunları ilave etti: 

yolda belediyemizin çizdiği 
proğramı teshil eylemektedir. 

retle hırsızlık vakalan söndü-. - Tabakhaneyi şehir dahi-
rülmüş, köylerde emniyet ve linden kaldırıyoruz. Hariçte 

Valimizin asayiş üzerindeki 
çok milessir icraatını kaydet
meyi de unutmayın .. 

Ötedenberi bir çok köyleri
mizde muhtelif hırsızlık vaka-

itimad tabii haline tamamen 
avdet etmiş bulunmaktadır. 

Kent başkanına teşekkür 
ederek elini sıktım, yanından 
ayrılacağım sırada içeriye bir 
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1. Alkış 2. Beğeniş 3. Bığrık Kıpamak 18. Koğuna çık-

Takdir etmek - 1. Ay- mak 10. Koğmak 20. Ko
lamak 2. Aiırlamak 3. Al- valamak 21. Kovmak 22. 
kamak 4. Alkışlamak 5. Be- Kuğlama 23. Kuvalamak 24. 
ğenmek 6. Caksılamak 7, Kuvzo:mak 25. Önmek 26. 
İlmak 8.Taplamak9.Tinğmek Sondamak 27. Sürmek 28. 

Takdir - (Keder man) Şubamak, Şuburmak 29.Tal-
1. Alın yazısı 2. Bitik, bitil- lamak 30. Terkemek 31:Tey
me, bitmek 3. Bititme 4.Çat- lemek 32. Utmak 33. Üzük
ma 3.Tanrı buyruğu 6.Tanrı lcndirmek 
ölçümü 7. Tuğal 8. Yazgı 9. Takit-1.Bağdama,bağla
Yazı, yazılan, yazma 10. ma 21 Düğüm, bağlama, dü
y azmıı ğümleme 3. Kapalı yazma, 

Takdis - 1. Arıhğla,an- kapalı söyleme 
ma aru dutma, aru eyleme Takli! (etmek) -l.Azalt-
2. Ezgertme 3. Ke jik 4. mak 2. indirmek (Ten zil ve 
Uğur tenkis man,) 3. Sekelemek 

Takdis etmek - 1. Ay- 4. Seyrekleştirmek 
Iamak 2. Alkınmak 3. Alkış Taklip (etmek) - l.Ak
etmek 4. Arımak 5. Kudat- tarmak 2. Altüst etmek 3. 
datmek 6. Kutlamak 7. Mal- Başkarlamak 4. Beşkartmak 
kırnak 8. Ulatma~ 9. Ulula- 5. Çevirmek 6. D5ndermek 
mak: 7. Döndürmek 8. Evürmek 

Takip - 1. Kaçıt, kaçut 9. Evirmek, evirip ~evirmek 
(Kaçanı kovalama man) 2. 10. Kozgamak 11. Özlemek 
Kavgı 3. Kavgun 4. Avşak Taklit - 1. Adan 2.Do-
5. Kuğun 6. Sorağ, Sorak ram 3. Düzme (Sahte man.) 
(Kanuni takibat ve isticva- 4. Öykü 5. Öykünç 6. Pe
bat man) lin (Mukallitlik man.) 7. 

Takip eden - 1. Kaçı- Sıkak" (Temeshur man.) 8. 
racı 2. Kavgunçı 3.· Kova- Uydurma (Sahte man.) 9. 
layan, Kovan 4. Kovucu 5. Yansu (Mukallitlik man.) 10. 
Sürcül, Sürgeül Yapma, yapmacık 4 

Takib etmek -1.Ardma Taklid etmek - 1. An-
düşmek 2. Ardınca gitmek salamak (Birinin taklidini 
ardınca yürümek 3. Ardın- yapmak man.) 2. Boğunmak 
dan gitmek 4.Arkasına düş- 3. Benzetmek 4. Doramak 
mek 5. Arkasında dolaşmak (Birinin taklidini yapmak 
6.Arkasından gitmek 7. Art- man.) 5. Düzmek (Benzerini 
lamak 8. Busmak 9. Daka- uydurmak man.) 7. Öğkün
Jamak 10. Edermek 11. Er- mek 8. Öktenmek 9. Ökün
şirmek 12. Gütmek ( bir mek 10. Örkünmekll.Ôrün
maksadı takib man) 13. lr- mek 12. Ötkünmek 13. Öv
teklemek 14. İrtmek 15. künmck 14. Öykenmek 15. 
izlemek 16. Kıbamak 17. Öykmek 16. Öykünmek 17. 

asri bir tabakhane yaptıraca

ğız. İsterseniz bunu da kayde
diniz ... 

natoryom gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil
melidir. 

H . GUnay 1\ 
3-10 (S 7) 

• 
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Tahmin - 1. Bığrığ 2. Tahrip 1. Salak 2 
Çama 3. Götürü 4. Gözebe Yıkım 
5. Göz ölçüsü 6. Oran 7. Tahribat - 1. Koğalan 
Ölçüm 8. Sağış 9. Sanağ 2. Koskolon 
10. Sam 11. Sezik 12. Ta- Tahrib etmek - l.Bert
sım 13. Uşıldık 14. Uşuluk mck, birtmek 2. Bozmak 3. 

Tahminen - 1. Aşağı Caydurmak 4. Cemirmek 5. 
yukarı 2. Ginez 3. Körleme Yemirmek 6. Yıkmak 7. Yi-
4. Oranlama 5. Salınma mirmek 8. Y oymak 9. Yü-

Tahmin etmek - 1. Bol- mürmek 
camak 2. Cağlam_ak 3. Göz- Tahrir (etmek) -1. Biti· 
le ölçmek 4 Kesımlemek 5. k 2 y k 
O 1 k 6 O ı k 7 me . azma 

ran anıa . rat ama . T h . l B. . 2 B' ·· a rarat - . ıtı . ı-
Orunlamak 8. Olçenmek 9. ·-

3 
y 

·· .. - · tıg . azı 
Olçumlemek 10. Oylemek T h . y ·ı 

a rıren - azı ı e 11. Sakımak 12. Sanışmak 
14. Seziklemck . Tahriri emlak memuru -

Tahmis (etmek) -- Beş- I1 yazıcı 
lemek Tahriri nüfus - SaylaZı 

Tahn (etmek) - 1.Öğü- Tahriş (eJ.mek) - 1. Tır· 
rnek 2. Öğütmek 3. Tütsü- mak 2. Tırmalamak 
lenıek Tahsil (İstifa man.) - 1. 

Tahrif (etmek) - 1. ·Ay- Alma, alış (Ahz man.) 2. 
natmak 2. Bozmak 3. De- Derme, dirme(T oplama man) 
ğiştirmek 4. Döndürmek 3. Ele geçirme (İstihsal 

Tahrik (etmek)-1.Ağıt- man.) 4. Eliktirmc 5. Ka· 
mak 2. Ayaklandırmak (Kı- zanma (İstihsal man.) 6. Top· 
yam ve ihtilale tahrik man.) lama 
3. Bulmak (Kıyama tahrik Tahsildar - 1. Albancı 
man.) 4. Bulgamak (Şuriş 2. Alımcı 3. Başçı 4. Bas
uyandırmak man.) 5. Bul- kak 5. Salgıncı 6. Salguncu 
gandırmak (İhtilale tahrik 7. Savgacı .. 
man.) 6. Çakmak 7. Depret- Tahsil (Oğrenme man)
mek 8. lğrandırmak 9. lrga- 1. Bilgi edinme 2. ukuyup 
lamak 10. Irgamak 11. lr- öğrenme 

gatmak 12. Kımıldatmak 13. Tahsil etmek - 1. Boş
Kındırmak 14. Kışkırtmak kunmak .~· Boşurmak 3.0k • 
15. Körüklemek 16. Körük- mak 4. Oğrenmck t 

türmek 17. Oynatmak 18. Tahsil cttirm k-1 Ok , 
Sarsmak 19. Silkmek, silke- mak 2. Suml ~ · u~· 
lemek 20. Sürüşlemek 21. Tahsilli ~~uluk ( 
Yaymak 22. Y eltemek 23 'k .. Faal, 
y . d k ld 1 . çevı ' muncvvcr, zeki man.) 
erın en a ırma c yerin- T h .1 . y· . 

d ' a sı sız - ırık 
enTo~n~~ma~ 24. Yürütmek Tahsin - 1. Alkış 2. 

a rı ctbrmek _ lr· Şepik 

gatmak Tahsin etmek - 1. Al-
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YiT 1 

Yeni Asır sM~ 

Bir Korsan Kahramanı ..... ...,.._, _______________________ _.. _____________________ __ 

Venizel su Böyle Tavsif Eden 
, Bay Çaldaris Diyor ki: 

Atina 4 ( A.A ) - V radini miştir. Zannedildiğinc göre Ve- mesi Salamin tersanesinde ya· 
gazetesinin hususi bir tabında nizelos Giridde mevcut bütün pılan bozgun hareketi yalnıı 

Yazan: NIZAMETT&i'd F~t\ZIF 
Kandiyada Venizelosun evinin kuvvetleri toplıyarak Atinaya hükumet. m~· · · ·~-mm suç ot• 
bir hükümet tayyaresi tarafın- karşı, ni~ai bir ~eşeb~üste hu- taklariyle ,1iştir. J-lii• 

Bizim memurlarımız da ver~i 
taksitlerini ödeyip bu incileri 
alıyorlar, Bağdada getiriyorlar. 

Harun da İsmail de dudakla
rını ısırdılar. Nasır incilerinin 
kıymetini anlahrken hükumet 
idaresinin sakatlığını da mey
dana veriyordu. Demek ki Ab
basilerin tantanası ve azameti 
bir çok yavruları analarından 
ayırmak ve Nasır gibileri zcn-

ırinletmek babasına yaşatılıyor

du. Bu, tüyleri ürpertici bir 
facia idi. Emirilmüminin de mü
teessirdi. Ve saraya döner dön-
mez lran vilayetlerindeki vali
lerin, memurlarının topunu bir
den azletmeyi vergi için çocuk 
satılması usulüne nihayet Yer
meyi tasarlıyordu. 

Bu tasavvur onu biraz rahat
landırdı ve ilkin Nasıra 
kızmışken şimdi müteşekkir 

oldu . Çünkü idare ettiii 
ülkede ne yaman facialar 
cereyan ettiiini, ancak onun 
ağzından işidebiJmişti. 

İsmail tacidar yeğeninin hayli 
ôzüldüğünü ıtörerek bahsı çe
virdi. 

uo -· 
- İncileriniz güzeldir d'.tdi. 

Fakat biz bunlardan daha ala
Jarma malikiz. 

Nasır, tınmadı ve mısafirle
rini dığer bir odaya ·götürdü. 
Burada ilk görülenlerden daha 
güzel üç, beş kız vardı. Otur
dukları yer de, öbür odadan 
itinalı döşenmişti. Başlarında 

birer ipekli mendil bağlı idi. 
Saçları iki kalın örgü • halinde 
çıplak omuzlarında sallanıyor

du. Bu örgülerin uçlarında bi
rer yakut vardı ve hepsinin 
teninden misk kokusu sızıyor
du. Çok beyaz ve adeta şeffaf 
idiler. 

Nasır, onları gururlu bir e
da ile misafirlerine gösterdi : 

- Bunlar hakiki elmaslar
dır. Sema tezgahlarında işlen

miş elmaslar, her halde beğe
niyorsunuz, değil mi ? 

İsmail bakmağa bile lüzum 
görmediğini anlatan bir hare
ket yaptı, 

- Bir gün yolunuz Horasa-
11a uğrar da evimize gelirHDİ% 
bu kızların bizde de hayli eş
leri olduğunu görürsünüz, 

- İnanmm, fakat şimdiden 
söyliy~yim ki üçüncü odeıda 

aynı ~özü söylersen~z hemen 
Horasana yo!Janmm. 

Üçüncü oda, hakiki bir se

ma idi. Tavan, duvar, yer, gök 
rengine boyanmıştı. 

Bu zaviyeli, kapılı ve eşikli 

semanın içinde üç ylfdız parıl

dıyordu Nasır ufuklara uçan 
bu yıldızları yer yüzlindeki hay

ran insanlara tanıtmak için hay
kıran cezbeli bir mahlük gibi 

heyecan içinde takdim etti: 
- İ~te ziya, işte ı~her, işte 

huns! Şöhrı:ti kulağınıza kadar 
gelen mücevherler bunlardır. 

Ben ziyaya Zatülhal, sehere 
Zatülcemal, Hunsa da Zatülvi

ıal diyorum. Fakat onlar kendi 
isimlerile çağnJmaktan hoşlanı
yorlar. 

Harun amucasının haklı ol
duğunu takdir etti. Her üç 
kız cidden eşsiz mahluklardı. 

Saçtan güzeldi, gözleri güzeldi. 
- Sonu var -

db~nd' bomba!dıfnan edildiğini lkundmak1iıt~ere ası gemdcrle sev- kiimet mc. .! sükunet 
ıl ırmektedır. Bu haber res- c ece { ır. d H lk d" · b"r su· 

At. 4 (A A) _ Havas var ır. a en ışesız ı 
men teyid edilmemiştir. ına, · h" d d 1 ktadıt· 

Atina, 4 (A.A) - Atina A- Ajansından· rette şe ır e o aşma l rı 
jansmdan: Başbaka~ B. Çaldaris Havas Yalnız devriyelerin dolaşnıa ~. 

Siter adasına doğru giden Ajansı muhabirine yaptığı be- örfi idare olduğunu hissettJr 
iki asi torpito muhribini hiikii- yanatta demiştir ki: mcktedir. er 
met tayyarelerinin bombardı- B. V enizelos hakiki bir va.. Atina 4 ( A.A ) - Royt 
man ettiklerini bildirilmektedir tan düşmanı gibi hareket et- muhabirinden : • 
Neticenin ne olduğu meçhul- miştir. Memlekete hizmetler Royter Ajansı muhabirille 
dur. Salamın tcr~a-ıesitıde yedi ettik~en sonra devlet adamı beyanatta bulunan başba~ 
harp gemisi süratlc tamir edil- ve b!r .P~rlementocu ı~ref ve B. Çaldaris isyanın bastınJac:I 
mektedir. Makedonyaya asker haysıyetim lekelemektedır. V c- v k ti ld v bildİf' 
sevki, seferberlik suretile iler- nizelos hallan iradesine ve ka- gı~a. anaa 0 ~gunu iJe" 

nuni esasi hürriyetine karşı mıştır. B. Çaldar:ı_s B. Ven eı: 
!emektedir. Kütle halinde gö- tam 84 saat istihfaf iÖster- losun hareketlerınden acı ~~ 
nüllü k!'ydedilmektedir, mektedir. bahsetmiş ve onun bir kol'P"" 

P ARiS 4 ( A.A ) - Asi do- B. Çaldaris isyan hareketinin kahramam olmağa layik oJd&r 
nanmanın Kandiyeye varması ~h~yet. b.ashnla.~a~ı kan~abnı duğunu söylemiştir. Şarki Make: 
hakkında tafsilat veren Jurnal bıldırmıştır. Hukume.t ısyanı donyadaki . asi kuvvetlerin bil 
gazetesinin Yunanistandaki mu- bastır?.Jıy~v devam edıyor. ~~- kiimet kuvvetleri karşı~~ 
habirine göre, B. V enizelos kat dun o~lede!l sonra Gır~t rücat ettiklerini bildiren bit 
Girid adasını idare için bir adasına gonderılen tayyare fı- . k . aiııal 
üçler meclisi tesis etmiştir. Asi losu havanın fenalıjından geri te!g.raf ısyan hare etme Y bit 

.. .. . . . Gırıd adasıyle donanmanın 
gemiler Giriddcki kuvvetler donmuş vazıfesını yapamamış- v. k y ııi•" 

1 tarafından hiç bir mukaveme- hr. Hükumet kuvvetleri şarki kısmının degıl fa at una bit 
te maruz kalmamışlar ve Suda Makedonya asilerini şarka doğ- tanın kara mmtakasmm . U~ 
limanına serbestçe demir at- ru püskürtmüşlerdir. Hadise- kısmının da iştirak ettiğin• • 
mışlardır. Ada halkı asi do- lerin inkişafı isyan hare- defa olarak meydana çı~•~. 
nanmaya iltihak etmişlerdir. ketinin sadece intrikacı bir- maktadır. Makedonyaya sür~ 
Donanmaya Amiral Demestiha kaç zabitin eseri olmayıp le kuvvet sevkedilmektedif· 
kumanda etmektewr. Girid iktidan ele almak için V enize- İhtiyat kıtaat silah altına çatı• 

listçiler tarafından tertip edil- ıl t S h · h""kuJJJet radyosu adadaki hükômet er- · h ı b" l r mış ır. erez şe rı u 
k kif d "ld . . G mış azır anmış ır p anın tat- . f d . 1 edi' 
anının tev . e 1 iğ-mı ve i- biki olduğunu isbat etmekte- kuvvetlerı tara ın an ışga . 

riddeki kuvvetlerle Venizelosu dir. Asiler tarafından başlıca lerek asi:erin elinden ger• 
takibe hazır olduklarını bildir- harp gemilerinin ele ğeçiril- alınmışbr. 

ıa::,L.:.iiam ........ l&lli .... ..-.... mm-.s;E!llililillllm .. .aDE1111111iı11 ............................................... . 

Tayyareler Filoyu 
Bombardıman Ediyorla~ 
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mak 2. Alkışlamak 3. Ba- atmak 2. Korkutmak 3.Sür
yanmak 4. Beğenmek 5.Gü- lemek 4. Ürkütmek 
ıel bulmak 6. Öğmek, öv- Tahvil (etmek) - 1. AI-
mek caşmak 2. Başkarlamak, 

Tahsis (etmek) - 1. Ar- başkartmak 3. Değiştirmek 
aamak 2. Ayırmak (Bir ıeyi 4. Özgermek, özgertmck 
.>İr hususa ayırmak man.) 3. Tahzir (etmek) - 1. Çe-
Bağlamak 4. Belitmek 5, kindirmek 2. Sakındırmak 
Çatmak 6. İnaklamak 7. Tan - 1. İlenç 2. lıen-
Örülomek gc 3. Kakınç 4. Söğme 

Tahsis edilmek - Bel- Tanetmek - 1. Abşhr-
ıilenmek, bilgilenmek mak 2. Dillemek 3. İlenmek 

Tahsisen - Ayrıca, ayrı 4. İyenğlemek 5. Kaiımak 
olarak 6. Kakınç]amak 7. Karala-

Tahşit (etmek) - 1. Bi- mak 8. Kınamak 9. Söimek 
riktirmek 2. Dökmek 3. Top- sövmek 
lamak 4. Yığmak Taife -1. Aymak 2. Boy 

Taht (Sedir man.) - 1. 3. Bölük 4. Bulay 5. Cer
Bacık 2. Böt 3. Dülberçin ge 6. Çerie 7. Göçe 8. 
4. Ket 5. Koltuk 6. Orang Oymak 9.Öğür 10. Ökür 11. 
7. Orunluk 8. Örgin 9. Söy- Sanğ (Cemaat, communaute 
kence 10. Tapçak 11. Tap- maD') 12. Sürek, sürük 14. 
çan 12. Üçek Takım 14. Ulus 15. Uruk 

Taht (Zira man.) - 1. 16. Yarbm 
Alt 2. Asra 3. Asra yam 4. Tair - 1. Kuş 2. Uçan, 
Ast 5. Astın 6. Aşağı uçar, uçucu 3. Uçuğlu 

Tahtani - Aşaiıki Takabbuz - (etmek) 1. 
Tahtelarz - Yeraltı Buruşmak 2. Büzlmek. çe-
T ahtclbatn - Şandır kilmek 3. Dürülınek 4. Pe-
Tahtı idaresinde tutmak kişmek 5. Yığrılmak 

Kasmak Takaddüm - 1. Ozma 
Tahtı tasarrufuna almak 2. Öncelik 

lgelemek Takaddüm etmek - 1. 
Tahta - 1. Sere, sıre Aşunmak 2. Burunmak 3. 

2. Tahta, takta Geçmek 4. İleri geçmek, İle-
T ahta pare - Gambak ride bulunmak 5. Ozmak 6. 

talaş yonga Önde bulunmak 7. Öne-lme!< 
Tahta perde - 1. Böl- 8. Önürmek 9. Pumamak 

mc 2. Daraba 3. Saçak, ser- Takalliis - (etmek) 1. 
penck Buruşmak 2. Çekilmek, çe-

T ahtapoş - Yazla kilip toplanmak 3. Kısıklan-
Tahtie (etmek)- 1. Suç- mak 4. Pığılmak 5.Uçunmak 

Ju bulmak, suçJu çıkarmak 6. Yığnlmak 
2. Yanlışını çıkarmak Takarrüp - (etmek) ~ . 

Tahvil (etmek) - l.Dız- Colamak 2. Kınalamak 3. 

" 
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Y aiumak 4. Yakın gelmek edinmek 6. Sağl~şmak 7. 
5. YakıDlaşmak 6. Yakışmak Uj-raımak 8. Uvarmak 9. 
7. Yaklaşmak 8. Yakmak 9. Üründnlmek 10. Üstüne 
Yanaşmak 10. Yataguluk düşmek 
eylemek 11. Yavuşmak. Ya· Takayyütkir - Bayık 
buk 12. Yörenmek 13. Yu- Takbih - 1. İlenç 2.Ka-
vumak lıf 3. Kıcu 4, Tapku 

Takarrür - (etmek) 1. Takbih etmek - 1. Be-
Beğlenmek 2. Belli olmak ğenmemek 2. IJneme~ 3. Kı-
3. Kalmak 4. Kestirmek cımak 4. Kınamak 5. Kıs

T akarrür ettirmek - 1. karmak 
Kestirmek. kesip atmak 2. Takdim - (etmek) 1. A-
Örnetmek şundunnak, eşündürmek(öne 

Takas - (etmek) 1. Ö- geçirmek man) 2. Bolamak 
deşmek 2. Satkasmak 3. 3. Görüştürmek ( tanıtmak 
Sayışmak man) 4. Götürmek (sunmak 

Takaşşür - (etmek) 1. man) 5. ileri sürmek (Öne 
Kabuk bağlamak, kabuk tut- geçirmek man) 6. İleri tut
mak 2. Kabuklanmak mak (öne geçirmek man) 7. 

Takat - 1. Çekim 2. Koşmak (terfik etmek, sun
Dayanık (mukavemet man) mak man) 8.Ödermek 9.Önc 
3. Döğümiük 4. Döz 5. Güç geçirmek(ileri geçirmek man) 
6. lskın 7. Küç 8. Küsin 9. 10. Önürt eylemek ( Öne 
Süre 10. Şama 11. Töz 12. geçirmek man) 11. Sunmak 
Tüzü (vermek man) 12. Tanıtmak 

Takat fersa - Dayanıl- (Görüştürmek man) 13. Tap-
maz ~ırt.mak(huzura sunman man) 

Takat getırmek -1.Çek- 14. Tapşurmak ( tapşırmak 
mek 2. Dayanmak 3. Döy- man) 15. Vermek (Sunmak 
mek 4. Katlanmak man) 16. Usunmak (Sunmak 

Takatsız -. 1. Gevşek man) 
2. Emeysiz 3. lğez 4. Kö- Takdime - 1. Çekim 
küm 5. Tınmağur (takdim etmek man) 2.Önel-

Takattur - (etmek) 1. ge 3.Ôtilğ 4.Sungu 5. Tartlk 
Damlamak 2. Dammak 3. Takdir - (tahmin man} 
Purlukmak 4. Tammak 1. Oran 2. Oranlama, oran-

Takavvüs - (etmek) 1. nama 3. Ölçü 4. Ölçüm 5. 
Avılmak, avımak, avrılmak Ölçümleme 
2. Eğrilmek 3. Kıvrılmak Takdir etmek -1.Değer 

Takayyüh - (etmek) 1. biçmek 2. Denklemek 3. 0-
İrin bağJamalamak 2. İrinle- ranlamak 4. Ölçemek 5. Öl-
mek 3. Peyirmek çümlemek 6. Yasamak 

Takayyüd - (etmek) 1. O takdirde - Öyle ise 
Bağlanmak 2. Baykamak 3. öyle olunca, öyle olursa 
Çabalamak 4. Çetl!şrnak 5. İş Takdir - (tahsin man) 

Paris, 3 ( A.A ) - Havas A- ral Zeppos tayin- edilmiştir· 
jansının Atina hususi muhabi- Gazet~lere göre 70 zabit biı• 
rinden: met ifa etmek üzere Mal<•• 

Nazırların yapmış oldukları donyaya sevkedilmiştir. Mub•" 
toplanbda hükumete sadık kal- Iefet fırkasma mensup birç0~ 
mış olan ve henüz tersanede politikacılarla mebuslar tevk• 
bulunan filo cüzi tamlarını se- edilmiştir. Muhalefet fırk•• 
ferber etmeye karar vermiştir. sından bir çoğu ortadan k•Y' 
Bunlar iıyan halinde bulunan bolmuştur. Hükümet fevkatad' 
gemilere kartı sevkedilecek- olan vaziyet karşısında fef" 
!erdir. İsyan halindeki gemile- kalide tedbirler almağa kari" 
rin tayyarelerle bombardıman vermiştir. Bu tedbirler vaziye· 
edilmesine bugün ihtimal tek- ti ı f k d•' 
rar ba .. •anacaktır. n tamami e tas iyesine a !it 

~ ve alacağı ıekle göre tatbJP 
Fevkalade harp meclisleri edilecektir. Bu tedbirler isy•" 

teşkil edilmiştir. Divanı harp nın tamamen bastın1masmı "' 
asilerin muhakemesine yarın muhalefetin yeni bir takım ii' 
başlıyacak ve hiç bir istinaf tişaşlar çıkarması imkanıJIJI' 
ve temyiz müracaatı kabul önüne &eçmeği İ!!ıtihdaf etme~· 
edilmiyccektir. Kavala kolordu tedir. Hükumet asilerle hiç 1'!' 
kumandanı general Kammenos veçhile anlaşmayı kabul etııı•• 
deiiştirilmiş ve yerine gene- yecektir. ............. 

.• 

Almanlar Difteri ... ._ 
Berlin 4 (A.A) - Berliner 

~ T ağbelat ırazetesinde misak 
dalaverelerinin tehlikeleri baş
lığı altında bir makale çıkmış, 

Şeherimizd:ki .. 2:6 ve 6-1~ 
yaşındaki çocuklara Diftet' 
aşısı tatbikine dt:vam edilme"" 
tedir. Dört aşı istasyonuna pe~ 
çok halk müracaat ederek ço Almanyanın diplomasi hareket

lerle yakından alakadar olduğu 
zannolunan makale muharriri 
bu yazısında müstehziyane di
yor ki: 

1914 harbine vesile vermiş 
olan şey sulhun en müessir ze
min ve kefili olacakbr. 

Makale muharririne göre 
misaklar sistemi bütün Avrupa 
deTletlerinin maruz bulunduk
ları tehlikelerin müsavi esa5ına 
istinat eder. l:lalbuki bu teh
likeler her devlet için müsavi 
olmaktan çok uzakbr. 

cuklannı aşılatmaktadır. ~ 
günden itibaren aşı istasyonl~, 
rmdaki doktorlar öğleye kadP-
kendi mıntakalannda bulunaır 
Mekteplerde çocuklara mecbıJ" 
ri aşı tatbik edecek, öğlede~ 
sonra da istasyonlarda bulun• 
rak getirilecek çocukları ~şı~ 
layacaklardır. Perşembe guıı 
akşama kadar bütün mıntak•' 
larda ilk aşı bitirilmic ola~1'· 

y "ra· 
tır. Mamafi ondan sonra ınu . .,. 
caat edeceklere de aşı tatbi 
cdilecektite.. - ı ' 
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Dikkat Mine Mineye 1 

:ktuplarıın R L 
5b 

Sa.yıı~ aya.ı:ı1ara 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

'd
Bugün sana bir sır tevdi 1 
ec ~ · z· eg,m yine. Çok dikkat et. 

~~ta s~_rleyeceğim sözler if~a 
i . tcegun hakikat kadar senın 

8Çııı luzumlu ve ehemmiyetlidir. 
il .. 

b •bbarla mektubumu baya-
d 
11?~ vaki olacak en mühim 
tflşikliğin diledigin şekilde 

:lın.allna yardım eden ilk müj-
tcısi diye de telakki edebilirsin. 

ht~aksadım. İfşa edeceğim 
b •Irat karşısında seni yalnız 
t ltakaıamak ve bu ifıaatın 
t'lit edeccj"i şekilleri senin 
1 e birlikde halle çahımakla. 
llatııhk duygulannın emirlerini 
1~Ptaaktır muvaffak olur ve se
lli hlemnon edebilirsem ne 
11111tlu bana .. 

** 
P.line, birkaç ~n oldu 12.15 

ı~çe seferi ile Kuşıyakaya 
~diyordum. Y olcularm bazıları 
.. \>a almak ihtiyacı ile vapurun 
llst katına çıkıyorlardı. Ben ise 
~~Zleden ve gribten korktuğum 
J•n alt kat salonu tercih et-

Ilı. Orada tenha bir köşeye 
Qh:ırnıuştum. Kimse yok zan
llttr v • l>t ıgım bu salonda meğer 

ndcn evvel "elmiı bir efendi 
;•rrnış. Dikk~t ettim baban .. O 

d~an seslendim.Yanyana otur-
ll:Yu • . 

a muz zaman sevmeme pa-
}'~ yoktu. Meğer o da beni 
~O!'~ek istiyormuş. Biraz gü
Gttuk.. Görüşmeğe baş1adığı
lltıı zaman söz bilmem ne oldu 
:ne dolaşa senin evlenmene 

1 Yandı. Ben artık bu fırsatı 

"'1.çıraaı:ızdım, hemen .atıldım 
't sordum: 

. - Sahi (Sahih) bay Cihan 
llhayet Mineyi kime nifanla
~ca?ız? Bu meseleyi artık da
k. cıddi düşünmeliyiz. Bana 
ıli l~rsa bu işte biraz da ken-

81nin reyine ehemmiyet ver
ltlekte isabet vardır. Dedim. 
~aban evvela giilümsedi.Fakat 

SOnra şu sözler ile mukabele 
tlti: 

i -:- Sen hiç üzülme Ecmel 
tdı. Ben bu işe dair karanını 

'-ten verdim. Mineyi serbest 
1-nıarnen serbest bırakıyorum. 
~ı kimi isterse, gönlü kim-

c.r:ı hazederse ona varsın. 

* 
B ... 

u sözleri dinlerken hem se-
'İndim, hem de acı duydum. 
Neden mi ? Anlatayım mine. 

Sevindim, çünkü izdivaç me
"lesinde serbest kalmak hayli 
~Uvaffakıyettir. Zira tecrübe
&iz kızların bu mühim ve çok 
"azik meselede isabetli hare
ket etme!erine ender tesadüf 
tdiliyor. Buna rağmen babanın 
"ni serbest bırakması hasta
~nı yakından tanıyan hazık bir 

0 ktol' gibi seni tanımış bu
~rtnıasına delalet eder. Demek 
d aban da kızınm hayat, arka
it aşını intihapta zannedildiği 

adar müşkalata düşmiyeceğine 
~0ktan kanaat getirmiş. Çok 
1 • 
~ı. Ama !bir nokta var. Aca-

Pt1~ gönül istediğ~ni ~!~ir. mi ~i 
•ne <T5nlün iin ıstedıgını bıl-s· .... 

ın \re ona varsın. İşte babanın 
~lif b\raktığı ve benim acı doy
lliunı nokta. 
~iındinc yapacakS1n Mine? dü
~11 bir kere ne derin bir bo~Juk 
içinde ve ne müthiş biryalnızlık 
ortasındasın bin bir 

mana ifede den vaadkar na
zarları önünde acaba ne dü"Şü
nüyorsun. Hayat ortağını bu 
suretle intihap etmekle umıt
ma ki bu !husustaki bütün mes
uliyetleri de yüklenmiş o!uyor
sun. Doğrusu aşkolsun cesare
tine. Allah yardımcın olsun. 
yalnız çok rica ederim bu in
tihab~ nasıl yapacaksın? Daha 
doğrusu bu işde en ziyade ne
lere ehemmiyet vereceksin ? 
Derler ki: 

Kadınların hayatında dimağ
dan ziyade kalbin rolü vardır. 
Halbuki: Görüyorsun ya ha
yatta birçok işlere tesadüf 
ediliyor ki bunlar kalpten ziya
de dimağdan gelecek hüküm
lerle kıymet kazanır. 
Şu halde yekdiğerine zıd birçok 

tlıisler besliyen gönülün erkek
ler ile olan savaşta acaba aşk 
oyununu na.sil idare edecektir? 
Belki de bilirsin, gönül bizde 
biraz vefa ve biraz da gurur 
demek imiş, Kim bilir aşk 
ile gururun çarptşmasmdan 

kalbin ne kad:?.r yanacaktır. 
O zaman itidalini muhafaza 
edemezsen çok fena olur. Çün
ki muhakemesizli!der, karar
sızlıklar ve batta garabetler 
birbirini kovalar ... 

Yine dediklerine göre ka
dınlarda gönül şefkatm, guru
run, ve vekarın kaynağı imiş, 

babanın gösterdiği itimada gö
re anlıyorum ki sen parlak ze
kan ve temiz ruhunla bu dört 
unsuru pek ala idare edecek
sin ve bunun içindir ki hayat 
arkadaşını kendin seçmek iste
yişine ben de hak verdim. 

Y almz dikkat et ki : Karar
larında isabet ve hareketlerinde 

muvaffakıyetler kazandığını gös 
teren usta, dirayetli bir koca 
bulasm.Öyle bir koca ki: Hiç 
falso yapmasın. 

* ,,. . 
Ben, pek zeki erkeklerin çok 

basit kadınlara, en kıymettar 
kadınların da çok meziyetsiz 
erkeklere ram olduklarını gör
düğüm ıçın gözüm korkulu 
kaldı. 

Sana bu noktayı bilhassa 
işaret etmekteki maksadım da 
sırf bundan ileri geliyor. 

Dikkat Mine, çok dikkat .. 
A. M. Kaymak 

Bir Müracaat 
Kendire l akas İsteniyor 

Takasa tabi maddeler ara
sına Kendir'in de ilavesi için 
şehrimizdeki alakadarlara bir 
müracaat yapılmışbr. Kendir 
yetiştirenler, takas suretiyle 
mühim miktarda Kendir ihra-
cının mümkün olacağını, bu 
suretle Kendir mahsulünün 
önümüzdeki seneler için teşvik 
görerek daha fazla istihsalat 
yapacaklarım ileri sürmüşlerdir. 

Tirede Kesilen Hayvanlar 
Vilayet baytar müdürlüğüne 

gelen bir habere göre Tire 
kazası mesbahasıocla şubat 
ayında kesilen havan miktarı 

şudur: 
39 koyun, 12 keçi, 671 ku-

zu, 10 mand, 55 öküz, 9 inek 
84 dana, ve 5 deve olınak 
üzere 885 hayP1andan ibarettir. 

Edirnede 
Bir Resim Ser

gisi Açılıyor 
Edirne : (Hususi) - Halkevi 

müze ve sergi komitesi Edirne 
de bir resim sergisi açmağa 
karar vermiş ve bu maksadla 
geçen giin Halkevind~ bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıda 
idare heyetinden başka kız 
muallim mekt~bi resim hocası 
bayan Melahat, Kurtuluş mual
limlerinden Leman, Lise resim 
hocası bay Süleyman, Trakya 
genel müf cttişliğinde ressam 
Fuad ve mimar Seda.d haZlr 
bulunmuşlardır. 

Öğrendiğime göre, sergi IS 
Mayısda açılacak ve o:n\>eo;; aün . " 
devam edecektir. San'atkar ve 
heveskirların iştiraklariyle be
raber, S!erek Edirne'den ve 
gerekse diğer vilayetlerden ve 
hariçden eserlerini teşhir et- , 
mek istiyenlere sergi komitesi 
azami :kolaylıklar gösterecek~ 
tir. Müracaatların Mayısın 
onuncu gününe kadar yapıl

ması kararlaşbrılmışbr. Sergi
nin çok rağbet göreceği şim

diden tahmin edilmektedir. 
R. Yamaruh 

Trakya Genel 
Müfettişi 

Edirne, (Hususi) - On gün ı 
evvel yanında iskan mü~vir 

muavini Sadrettin olduğu halde 
Ankaraya giden genel müfetti
şimiz Tali Öngören An karadaki 
temaslarına devam etmektedir. 
Öğrendiğime göre genel mü· 
fettiş Martın ilk haftası içinde 
kentimize dönecektir. . 

Küçük bü-yUk herkesi 

alakadar edecek 

YENİ 

NEsTLE 
MÜSABAKASI 

Eğlenceli 1 Kotav ! ve size PARA olarak GOZEL hediveler kazandırabilir. 

Bakınız ... 

300. 150.100. 50. 40. 30. 25. 20. f5. iO. T. 1iraM 

tyi seçebilirseniz ve doğrusunu da bulursanız! kazanmak ihtimaliniz pek çoktur. Bire yalnız ~ 
iki sorgunun karşılığını bildirmek yeter: 

1) Sizce Nestle resimlerinden EN GOZELi hangisidir? 
2) Bu yeni musabakaya iştirak edenterin sayısı sizce KAÇ KİŞidir? 

Bu yenı musabaka, şimdi 100 para ve 5 kuruşa satılan Nestle çikolata tabletlerimizden çıkan. 
aşadaki serilerin resimlerine mahsustur. 

1) Uçkulaf' 
2) Sıcak ülkelerin yemişleri. 
3) Tabiatın hadiseleri 
4) Çabuk yollama ve taşıma devri. 

IVIUSABAKANIN ŞARTLARI: 

a) 48 resımden en glızeıı, musabakaya ıştırak edenlerden gelecek cevap arda en çok kimse ıarafından be{Jenılecek 
resım olacaktır. Kazan:ınıar grubu bu cevap sahıpleri arasından teşekkUI edecektır 

bl Yuk<ırıda vazıh on nıukalat, bu grubu teşkıl edenlerden, yenı Nest ı e musatıakasına ıştırak edenıerın kaç kışı olduğı.ınu, 
doğru sayıya en çok yaklaşacak sıırelte, en eyı tahmin edeceklere dagıtılacaktır. 
Böylece, el\ yutel ve en kıymetlı nıukafatı kazanan: Nestle resımlennın en guzelı Olduğuna daır en fazla ~ey 11 m"'i 
resımı seçenıeun ıçınden, aynı zamanda, yenı musabakaya ıştırak edenlerın sayısını da EN EVi tanmın eden olacak
tır. İkıncı mukafatı yıne, Nesne resımlennden en güzı;lı olduguna daır en çok rey atmış resımi seçenıerın •Çındcn, 

musabakaya ıştırak edenıerın sayısını tahmınde ıkıncı gelen kazanacak ve oteki kazananlar da böylece seçıtecektır. 
c) Aşada ılışık pusulayı doldurup kesınız ve Nestle musabakası posta kutusu No. 10, Pangattı lstanbut adresıne goncie· 

rınız. Cevabın okuna~lı ve adresın111n do1:1ru, tam ve açık olması gerektır 
Dıkkat ! Doldurup göndereceğinız pusuıanın bızce kaydedılmesı ve musabakaya ı~tırak edebılmesıçün tnına ya 
100 paralık tan 40 tane veya 5 kuı uşıuktan 20 tane Nestıe çıkolatası dış etıketlennı ılıştırmek llzımdır. (Her hangı 
boydan 100 kuruşluk Nestle çıkol<ıtası ettketi de {londerılebıtırı 
MUSABAKAYA İŞTİRAK EDEN HERKESiN YALNIZ BiR PUSULA GÖNDERMEYE HAKKI YARDIR. PUSULALAR EN GEÇ 
25 MA VISA KADAR BiZE GELMiŞ OLMAUOIR 
Kazan.ıcak on kışirıin ıasnıfı önümuzdekı 31 Mayıs 1935 te, noter onuncıe yapılacaktır. 

NESTLE MUSABAKASI 

Posta kutusu No. ıo. Pangaltı 1.stanbut 

M usabakaya iştirak edenin ıs mı --------~-----;.,.._...-.; ____ _ 

Doğru ve fam adresı -..._--~ 
~-

Ne~~,_e reslmlenndeıi s z-ce eh 'Qih.ell hatıt;ı s dır~ Seri Mo~--'--

Pusula No,...__ __ _ 
Bu yenı musabakaya ıştırak c<lenlerırı şayısı s ;zce knç kışıdır? 

(Şırk'!~ koyacaktır.) 

,<X-i4~VZ--~~"5~~ıl 
B _!• • l . ~1 Dikkat: Bu müsabakaya istirak edenler, ister~erse, pusulalarızı istenilen P.tiket· 

o~ı:=~s:::er erı ~j ~·.:.'.':..~~~~~~!~.~~~~.~~-~~.~.?.~.!~~!~~~. ~~~?.~!~~~-~~~.~~~~~ .. ~.~.~~~~~~.~~.~~~~~~~!~~~~ 
~ŞllJr ~ Sultanhisarla Or·taklar Kültür 

UzUm 32 inCl sayısı çıktı. Bu sayı-
Çu. Alıcı 
301 Koo ittihat 

25 D Arditi 
12 

Fi at 
ıs 
12 50 

Aras~ nda Hat Bozuktur da çok fikri, ilmi v~ edebi ya-.a zıl.arla doludur. Dr. N. Kip 

------·-·-...------
18 Şınlak Z bi. 
16 M Afi 

360 Yekun 

12 12 
12 7S 
16 U 75j istasyonlar Arasında Muvasala Ak-

ı tarma V.e Motokarla Yapılıyor .• 

'' Kadın Problemi " makalesin
de erkeklik kadınlık meseJesi
ni çok ilmi bir su~tte, çok 
yeni bir görüşle tetkik et
miştir. Afyon 

Kilo Alıcı Fiat 
454,300 Uy.Mad.İn. 79!l 828 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

2248 Buğday 4 20 4 68 
10 25 
7 25 

47 

90 Susam 10 25 
8 Fasulya 7 25 

93 balye pamuk 45 
, ____ CIBm..:EJtlılııııı. 

Para Piyasası 
4-3-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 587 50 592 

Fr. frangı 8 28 
Dolar 81 10 
BeJga 29 35 
İtalyan lireti 10 52 
İsviçre F ran. 40 6S 
Florin 84 9S 
Kr.Çekoslov S 20 

8 30 
80 50 
29 50 
10 57 
40 90 
85 20 
s 22 

Birbirlerini Varallyanlar 
Eşrefpaşada Yusufdede cad

desinde Bekir oğlu Kadri ile 
Arif oğlu Ahmed arasında 
kavga çıkmış, Kadri Ahmedi 
ba.şıııdan ve Ahmed de çakı 
ile Kadriyi sol kasığından ya
ralamışbr. Zabıtaca vaka hak-
kında talıkikata devam edil-

Aydın, 4 (A.A) - Akşam
danberi yağan yağmurlar se-

bebile şimendifer hattının bazı 
yerleri su baskınmdan harap 

olmuştur. Sultanbisardan Or
taklar istasyonuna kadar olan 
kısımın muhtelif yerlerinde bo-

zukluk vardır. Denizli postası 
Aydına 4 buçuk saatlik bir 
geçikmeden sonra gelmiştir. 
ızmir postası hala ortaklar is-
tasyonunda beklemektedir. Bu 
istasyonlar arasındaki muvasala 
motokarla ve aktarma suretile 
yapılın akta dır. ....... 

Loyd Corcu imtihan Mı 
Etmek istiyorlar? ... 

Hül{ômetin Loyd Corçtan Projelerini 
İstemesi Böyle Tefsir Ediliyor 1 

Londra, 3 (A.A) - •Ul~~:i • -:·~e dair geniş fakat gayet J 
hükumetin Bay Loyd Corcu umumi pJanlar teklif etmekte-

kendisiyle mesai iştirakine da

vet etmiş olması bu hareketi 
fevkalade manirlar gören İn-
giliz siyasal parlementer ma
hafilinde hararetJe tekzip edil
mektedir, Üç aydan beridir ki 
eski başvekil ökonomik mali 
ve soysal karışıklık aleyhinde 
şiddetli tarizlerde bulunmakta 
ve ökonominin devletçe idare-

dir, hükumetin müracaatı hem 
bir saygı eseri hem de isbatı 
müddeaya davet mahiyetinde 
görülüyor. 

Zira Loyd Corç u!usal kabine-

nin adaletine karşı acı tenkit
lerinden sonra şimdiye kadar 

muhalefet saflarında edegelen 
bir faaliyeti durdurmak için bu 
bir imtihan olabilir. 

KüJtür'ün tercümesine baş1a
dığı, ilmi eserlerden F erdid'in 
Şuuaraltı makalesi çok alakalı 
ve jstifadcJidir. N. İrihoE'un 
Köycülük maka!esi tamamen 
yeni bir görüş ve •zah damga
sını taşımaktadır. 

Asım Kültür'ün "İnkılap Ne
dir?,, Konferansının üçüncüsü, 
Yeni Ter biye Ülküsü, Çocuk 
mu Harika mı? yazısı ve Yeni 
Çoğrafya Telakkisi makalesi, 
edebiyat kısmında Deliler Ba
bası hikayesile çok heyecanlı 

bir safhaya giren " Bir Kon.
h'nm Dirimi,, tefrikası çok şa
yanı dikkat ve tavsiyedir. Bu 
ciddi Kültür mecmuasını, kendi 
kültürlerini yapmak istiyen 
okuyucularımıza bilhassa tav
siye ederiz. 

Btr Hırsızhk iddiası 
MaltW.rda Gül sokağında 

Andon oğlu Bay Hiratonun dö
kümhanesinde çah4':an Diyo . 
~ı y . 't rus 

og u erasımonun muhtelif ta-
rihlerde dükkandan eski b · 
t tuı b ır unç 4Um a ile 20 parça kü-
çük demir çalıp Hurdavatçı bay 
Ahmet, bay Recep ve bay Sa
lihiddine sattığı zabıtaya şika
yet cdilmiıtir. T ahkibta bat
lanmıştır. 



1'enl Asır 

Soyadı Adlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 

•• 

SUMER BANK 
Son yirmi dört saat içinde 

soyadı a]anları yazıyoruz. 

Tepecik Baydağ sokak 106 
numarada Recep kızı Hayriye 
ve kızı Naime Yaldıztaş, Mı

sırlı caddesi 312 numarada 
İsmail Unlüsoy, Aydın demir 
yolları kumpanyasında kantarcı 
Tahsin u;aştıran, Hasan hoca 
mahaliesi 13 numarada Tursun 
Uygaç, Tepecik mahallesi Se
vinç sokak 13 numarada Rüs
tem Bakış, Kahramanlar Leb
Jebici sokak 12 numarada Ah
met Baylan, Alsancak Türk 
kalbi sokak 11 nllmarada. Mu
harrem Dümenci, Faikpaşa ma
hallesi yokuşunda 10 numarada 
İbrahim ve efradı ailesi Dibağ, 
Aliağ mahallesi cami sokak 
22 numarada Mustafa ve ef
radı ailesi Gürevin, Birinci Azi· 
ziye mahallesi Meserret sokak 
2 numarada Mehmed Hamur, 
birinci Karantina şehit Nazmi 
bey sokak 3 numarada M. F e
rit Mertan, Karantina sanatlar 
mektebinde arabacı Ali Mete, 
Aydın demiryollarında Maki
nist Abdülbaki Montaşlar, Fa
tih mahallesi Mahmud ağa so
kak 14 numarada Eyib Oguz 
Söz, Eşrefpaşa Kamilpaşa cad
desi 64 numarada Süleyman 
Aytem, Abdullah efendi mahal
lesi 62 numarada Yusuf Olguç, 
Katiboğlu mahallesi 8 numara
da Mustafa Tüder, birinci Azi
riye mahallesi 188 numarada 
Ahmed Ton tırak,.Ali aia ma
hallesi cami sokak 4 numara
da Abdullah Sütoğlu, şehitler 

mahalJrsi köprü sokak 13 nu
marada Kemal Sunarlı, üçüncü 
karalaş Halil Rifat paşa cad-

Yangın 
İkiçeşmelikte Türkpazarmda 

Ahmet oğlu bay Kazımın kira 
ile tuttuğu fırında evelki i'ece 
saat ikide yangın çıkmıştır.Çı
kan duman görülünce bekçi 
tarafından etfaiyeye heber ve
rilmiş ve kısa bir zamanda 
yanııın söndürülmüştür. Yapı-

lan tahkikata ııöre yangın fırın 
kapandıktan sonra fırının içinde 
bulunan odunların ateş alması 
yüzünden çıkmıştır. Zarar az-
dır zabıtaca yangın hakkında 
tahkikata devam edilmetcdir. 

Geçmı, Olsun 

fi TR '!'J:l'l!ıö• 

Yl~RLi 1'1 A l~ l.1 ı\ R PAZAI~! 
desi 281 numarada Mahmud 
Sağlam er, İ!lmet paşa mahal
lesi birinci yüksek sokak 37 
numarada Ahmed Ôzçağlıyan, 
Alsancak Şehitler mahallesi 
Altın sokak 17 numarada Sa
fiye Özgüneş, Çiçek mahallesi 
Türbe sokak 89 numarada 
Mustafa Özannaç, Güneş ma
hallesi Berber zade sokak 35 
numarada Avram Öküz, Sala
tinoğlu mahallesi 31 numarada 
Ali Özbaşaran, Balhkuyu ma
hallesi hacı Ali efendi mahal
lesi 63 numaıada Cemal ve cf-. 
radı ailesi Özkaptan, Tepecik 
Yavru sokak 17 numarada H. 
Basri Ögünmüş, Pazaryeri ma
hallesi 67 numarada İbrahim 
ve efradı ailesi Özvardariı, 
Karşıy~ka Dedebaşı 223 nu
marada İbrahim Özkeskin, Bor
nova Işıklar köyünde Halil 
Özışık, Bornova yeni cami so
kak 255 numarada Nihad Öz 
Subaşı, F aikpaşa Dedebaşı so
kak 22 No. Mehmed Öztaşlar, 
Karşıyaka Hayricdin paşa cad
desi 22 numarada Mehmut Ka
raağaç, Orhani)'.e mahallesi 377 
numarada İbrahim, Kapanagı, 
Birinci Karantina tramvay cad
desi 401 numarada Hüseyin 
Karagürbüz, Esnaf şeyh mahal
lesi Medine sokak 36 numara
da mülazim M. Ziya Tinalp, 
Karataş hafız Salih evinde 126 
numarada Kamer Cankat, İki
çeşmelik büyük camgöz sokak-:: 
8 numarada Şevket Çamöz, 
Çiçek mahallesi Tamaşalık cad
desi 34 numarada Hüseyin Çö
her, Selatinoilu mahallesi 525 
numarada Halil ve efradı ailesi 
Çakran soyadım almışlardır. 

Odun Pazarı No. '11 - 12 (Eski Bayraklı mağazası) Telefon : 330$ 
•:f;-ı --...-----------

11~~1{ El(E ve FESI-1 AN)~ fabrikaların ınevsi~nlik 
SAGLA~1, ZARiF .. , UCUZ ve nıük<~nune! iitü tu

tar kuınaşı gelmeğe haşlanııştn·. 
AYRICA: Izmirin en usta makastan tarafınc~:1 büyüh 

bir itina ile dikilmek üzere 

24,5 27 ,5 30 5 34/5 
Liray;ı hadar ır.mat" E ~ım:a c~'1iııı;e ''as:tcLr,... . 

.~ -~~ ~~ 

rn Devlet ve hususi müessesat rr.emur:arma uzun taks:t:cr ile ~ 

İzmir Belediyesinden: 
1 - 1080 lira bedeli oıu-

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

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

K b d fi 2 - 1093, 75 lira bedeli 
Bir a a ayı.. muhammenli doktor Musfafa 

Doktor Margulisin caddesinde 62 adanın 437 ,50 
metre murabbaındaki 7 nu-

Kapısına Dayanmış! maralı arsa satışı belediye 
Alsancakta Birinci Kordon-

başkatipliiindeki şartnamesi da doktor Margulisin evınm 
kapısına giden ŞemsettiO: oğlu veçhile ve açık artırma ile 
Hüsamettin kapıya yumrukla 21 -3- 935 Perşembe gunu 
vurmak suretile taarruzda bu- saat 16 da ihale edilecektir. 
lunmuş ve doktorun manevi Jştirak için 83 lira muvakkat 
evladı Muiz kızı bayan Rozayı teminatla söylenen gün ve sa-
da öldüreceğini söyliyerek teh- ata kadar komisyona gelinir. 
ditte bulunmuştur. Hilsamettin 3 - 270 lira badeli keşifli 
zabıtaca tutulmuş, hakkında Basmahane parkına çıkan üç 
tahkikata başlanmıştır. yol ağzına açılacak olan yolun 

ipekleri Afırmıf • etrafına çekilecek kordon taş-
p eşte malcılar caddesinde ma-

ları işi belediye başkatipliğin-

mal 

kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 

için 42 Ura muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
Belediyedeki komisyonuna mü
racaat edilir. 

2 - 491,25 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda 59 ada
nın 398 metre murabbaındaki 

14 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve 
açık artırma ile 16 -3- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arttırma iş

tirak için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
sta kadar Belediyedeki komis
yonuna müracaat edilir. 

.,. 
ver11.:· il 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı ·MiNiK 
l\.adın Berberi SITKinın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Uiitün ]znıil· 

Güzellerinin 
SlTKI bayın salonuna 

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

Teldon: 3101 
4-26 (193) 

Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Artırmaya iş
tirak için 34 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyedeki komis
yonuna müracaat edilir. 

6 - 1093,75 lira hedeli mu
hammenli doktor Mustafa cad-

~ , ....................... -. 
Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İı 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 3- 10 ~ 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 
RW75 ;;:e;e ı ·- F'P3iELMô++ O' 

Doktor Bir müddettenberi rahatsız 
bulunan vilayet Maarif müdürü 
bay Hikmet Türk eyileşmiş, 
düntlen itibaren vazifesine baş
lamıştır. 

nifaturacı Mustafa ,oj"lu bay deki şartna~e ve keşifnamesi 
Mustafa Hikmetin maj"azası 

veçhile ve açık eksiltme ile 

3 - 3300 lira bedeli muham
menli Alsancak mevkıinin İz
mir bahçelerı ve Kahramanlar 
köşe!ıinde 79 sayılı adanın 1100 
metre murabbaındaki 2 sayılı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şart

namesi veçhile ve açık arttır
ma ile 16/3/935 Cumartesi gü
nü saat 16 da ihale edilecek
tir. Arttırmaya iştirak için 248 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar be
lediyedaki komisyonuna müra
caat edilir. 

desinde 62 adanm 437,50 ' Fahri Işık 

Salahiddini 
Eyyübi 

• ~'O 

HALKIN SESi 
Bu Tefrikaya Başlıyor 

· - ·· ··· .... y Halkın Sesi müdürlüğün
den gönderilmiştir : 

Cengaverlik ve dirayet 
menkabeleri şimdiye kadar 
Avrupa müverrih ve müellif
lerinin kalemleri ile birer 
şan ve şeref destanı haline 
sokulmuş büyük Türk kah
ramanı Salahiddini Eyyübinin 
savaş, medeniyet ve alice
naphk hayatını bugünden iti
baren " HALKIN SESİ ,, 
okurlarına parasız forma ha
linde dav ıtma va başlı or. 

önünden üç kilo ipek çalan 
21 -3- 935 perşembe gunu 

Hüseyin ojlu Mustafa zabıtaca saat 16 da ihale edilecektir. 
tutulmuş, adliyeye verilmiştir. l 
............................ ••••••• ....... ştirak 21 lira muvakkat te-

Satılık 
İsmet Paşa bulvarında Hali

liye Suzan sokağında 31 nu
maralı adada 28 numaralı altı 

mağza üstü ev satılıktır. Talip 
olanlar gümrük karşısında Ban
ko di roma yanında Çatalkaya 
kahvesine müracaat etsinler. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

14-26 (229) 

minatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 10 lira bedeli muham
menli Mareşal Fevzi bulvannın 
Kuzu oilu çarşısına bakan 
kısmında 5,50 metre murabba
lık yol fazlasının senelik kira
ya verilmesi belediye başka
tipliğ'indeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 21 -3-
935 Perşembe günü saat 16 
da ihale edilecektir. İştirak 
için 1 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona ııelinir. 691 (319) 

5 - 10 - 14 - 19 
§ 1 - 560 lira bedeli mu

hammenli Güodoğduda 59 nu
maralı adanın 448 metre mu
rabbaındaki 24 sayıla arsasının 
mülkiyeti Belediye başkatiplik 

4 - 552;50 lira bedeli mu
hammeneli Gündoiduda 59 
adanın 442 metre murabbaın
daki 23 sayılı arsasının mülki
yeti belediye batkitiplik kale
mindeki şartnamesi vechile ve 
açık artırma ile 16-3-935 Cu
martesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mü
racaat edilir. 

5 - 450,63 Lira bedeli mu
hammeneli Gündoğduda 59 
adanın 360,50 metre murabba
ındaki 15 sayılı arsanın mülki
yeti Belediye başkatiplik ka
lemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 16-3-935 

metre murabbaındaki 6 sayılı 
ar!lanın mülkiyeti Belediye baş
katiplik kalemindeki şartna
mesi veçhile ve açık artırma 

ile 16 -3- 935 cumartesi gü
nü saat 16 da ihale edilecek 
tir. Arttırmaya iştirak ıçın 

82 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mü
racaat olunur. 
28 - 5 - 8 - 13 636 (298) 

150 lira bedeli keşifli karşı
yaka branşmanları için 100 adet 
kesme musluğu satın alınması 

işi belediye başkatiplik kale
mindeki şartname ve keşifna
mesi veçhile ve açık eksiltme 
ile 12-3-935 Salı günü saat 
16 da ihale edilecektir. İştirak 
için 12 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki arttırma ve ek
siltme komisyonuna geliniz. 

584 (277) 25 ve 1-5-10 

İzmir Memleket Hastanesi 
Rontkcn mütehaassısı 

Her Nev i RONTKEN 
Muay eneleri 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 9-13 (218) 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku· 

yan ve her hangi bir dersten 

geri kalmış çocuklara ders "'e
rilir imtihana yetiştirilir. Mual· 
lim derslerini evlerde verir. ıs
tiyenlerin gazetemiz idare ınü-
d.. . t• •. ti 26-8 urıye ıne muracaa arı. 



• 

DENIZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

ülnihal Vapuru 
Bandırnıadan 

23 
6 Mart çarıamba günü saat 
de fstanbula hareket. 

"iü o:hal'in Bandırma'dan 
tarek t minleri hakkmda 

asyonla;dan ve lzmir acen
teli"" ıınden tafsilat ahnabilir. 

1-2 ,308\ 

Doktor 
Grip ve Romak\zma BQŞ ve Diş ağrda 

. Hiza Unlen 
Wevra.lj\ Siyatik iç;n en faydall ve ~c~1r1c.1 ilaç: 
ALG OPAN dır... " ' 

Bütün Eczanelerde Vardır. ISl~ARLA 

h-~~elli caddui No. 62 
~or Ali Riza \Jnlen 
~UM VE CERRAHI 

.A. L G O P .A. N" isteyiniz 
Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISINDA 

KADIN HA8TALIKLARI 
·~LM..MUTEHA88181 

Z.A.ıv.l:.A.~ Ecza Deposudur 

~ ra:w 

Balsamin 

Kanzuk 

Yegane ciddi 

ellık kremidir. 
Tenin· zin dai
mi tazeliğini 

yalnız KREM 
RALSAMIN 

Korursu· 

• 
İngiliz Kaazuk Eczanesi Mamulitmclan 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullaDIDIZ. 

. . "' ' _.,: .... .~:J.. . .. . . .. . : 

VALNll MIŞHUI 

POUf D PLAY 
TRA$ IİÇAILARI 

NULLAllNIZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü lJdemiş) 
.licarethanesidir. 

lzmir Tramvay Ve Elektrik 
Şirketinden: 
Şebekede yapılacak ameliyat dolayia::e cereyanın: 
1 _ Bu ayın 6 ncı Çaarşamba ,ano saat .s den 17 ye kadar 

'Cal'flyakada Muradiye - Faddbey • Fabrettinpqa - lsmetpaşa 
aokaldan ile mlicaYİr tokaklarda; 

2 _ Bu ayın 6 na Çarf&lllba, 7 nci Perıembe, 9 uncu Cu-
.......... · 10 P•••• ...anferi saat 7,30 tan 17 ye kadar 
-..-.:eıı ve uncu - •-
keıtelli _ İkiçeımelik • Çirkin - Morhane - Dolaplıkuyu so~k-
1-- il . k klarcla kesilecegı"" muhterem ha kın ma!umu -va e mllcavır ıo a 
~ oLaak llzere illa olunur. 

a c;rswww -5 az • 

GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz .. 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşam Birer Kate 

[iiJ riiJ 

1- 1 
ALINIZ 

G • • En ıidddetli baş ve dit ağnlannı, lişünmeden mü
rı pın : tevellit sinir, bel ve adale ağnlannı teskin eder. 

Gripin : Mideyi bozmaz, Kalbl yormaz. 

G • • Radyolin Dit macunu fabrikasının mutahauıs nptn : Kimyagerleri tarafından "imal edilmektedır. 
Her Eczanede Bdlunur. Flatt 7,S Kuruttur 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanm halis Morina balıkyağıdar 

iki Defa SUzOlmUttur 
Y eglııe Deposu 

Baş durak 

Bamal Ktüet; 
• 

Sıhhat Eczanesi ~ 
• • ...............................................................•..... .: 

lzmir P.T.T. Ba,müdüriyetinden: 
Oç y&z elli adet direğin Alsancaktaki depodan alınarak Bor

novadan itibaren 25 inci kilometreye kadar bat boJUD& nakil ve 
tevzii 4-3-935 tarihinden itibaren on bet a-ün miiddetle pazarhğa 
kounlmu~tur. Ta··:> o•anlann başmüdliriyete milracaatlan. 

686 (318) 

. .. 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk ~ amava 

A a 

l~AKTI~ ~ 
ile baş!ayınız 

Çocuk hastahklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huıusiyede hazırlanan 

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

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr . 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Ka1acrlp 
TABLETLERi 

Baş Agnsı, Nezle Ve Viicut Kırgınlığım 
T e"Damen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adelllk .kOtusu 7,s kuruftur 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber apğıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur • 

Adree: 

G.D.GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çaquı Saffet tokajı No. 3 

Telefon No. _.,. P. K. No. a3' IZMİR 

BrlMıoı 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada Buluşurlar 

· Sıcak ve toğuk akar suyu, banyolu odalan Marınaraya 
Halice nazır gtizel mamarası ile .stanbulun en sevimli t li 
~oldur. latirahat etmek istiyenler behemehal bu oteeli 
tercih ederler. o 

MUeleclrl : Kırk senedenberi otelcil"ık yapan t .. b li 
1 · · k • • dı" ecru e zmınn ço ıyı tanı gı sabık Askeri ot li - t . . Liltfü beydir. e mus ecınu mer 

Dikkat : BBütü~ Egelilere 8 • l 1 Sirke-
eyoglunun rıs o cide Osmani e otelini tavsiye 

ederiz 541 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuau 10 martta 

gelip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Köstence 
i~in yük alacaktı 

ORESTES vapuru 10 martta 
ıelip 14 martta Anvers. Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

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

SVENSKA OR1ENT LİNİEN 
HEDRUN vapuru Elyevm ]i

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

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

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINlE 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hambursr 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamhurg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 
batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkanp AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVER~, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 3 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 
EXECUTİVE vapuru 19 mart 

ta bekleniyor. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuJiyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

NATlONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ı zmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
. TAMESIS vapuru 19 Martta 
ızmirden (doğru) Nevyork için 
yük a lacaktır. 

r= 5 wa MMF w;w I' 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doö-rı.ı ) Nevyork İçin . yük 
a'acaktır. 

Yet , EXTRA 

SFRV. CE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

b"r muntazam sefer. 
P':L~S vapuru 6 nisanda 

ge ip 7 Nisanda Malta. Bar
se1on, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cc .. c:i.re hareket edecektir. 

, ı ~ndaki hareket tarihlerinde 
k

0 

değişikliklerden acenta mes
u!ivet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLt 
SPERCO vapur acenteliğine 1 

müracaat edilmesi rica olunur. 

B1çakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : M. 

Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

Telefon: 2004-2005 
1164) 31 - 78 ( H. 3 ) ,. , 

Emlak Ve Eytam Banl{aından: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi Pey akçesi 

578 Bayraklı sahil caddesi 5-10 kahvehane 9 
932 Keçeciler Hayrettin Pş. So. 13-11 Dükkan 8 
288 Bakır bedesteni 39 " 7 
857-1 Uruçreis mahallesi Çirkin So. 28 Hane 5 
226 Osmaniye Cad. kara Osman 

370 
A. 701-1 
701-2 

Oğlu hanında 
Osmaniye caddesi 
Karataş 9 Eyliıl S. 

" " " " 
1019-1020 Çoban oğ. Zeki B. caddesi 

Hükümet civarı 
B. 701-2 Karataş 9 Eylül sokağı 
1010 Kasap Hızır mahallesi 

727 
341 
602 
C.43 
C.44 
C.44-1 
C.45 
C.56-11 

Şeritciler sokak. 
Göztepe Mısırlı caddesi 
Yol bedesteni Selvili Han 
Bornova Kürt Ömer So. 
Manİ!ia Çaprazı S. mah .. .. .. .. .. 

.. .. .. 
lzmir BirinciKordon Mimar 

26-15 
16 

118 
126 

1 
124 

6 
428,258 

55-4 
37 
23 
25 
25-1 
22 

Mağaza 
Dükkan 

Ev 
•• 

Arsa 
Ev 

Dükkan 
Ev 

Mağaza 

Dükkan 
Ev 
Ev 

Dükkan 
Ev 

10 
12 

8 
18 

11 
5 

31 
20 

4 
4 

15 
10 
5 

11 

Kemalettin B. Caddesi 5 üst katın köşe K. 45 
Mevkii ve numaralan yukarda yazılı emlakin bir senelik kira

lan 6.3.935 Çarşamba günü saat onda ihale edilmek üzere 
arbrmaya konulmuştur. İstekli olan.arın hizalarında yazıh pey 
akçelerini Veznemize yatırarak müzayedesine iştirakleri lazıındır. 

28-5 578 (295) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LlNES L TD. 

MARONIAN v«puru 21 şu

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

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

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

FLAMlNlAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatin müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27121935 BEOGRAD 

6/3/935 S. S. BLED 
13/3/935 SRBilıJ 

20/3/935 S. S. BEOGRAD 
G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selanık, ve Dedea~aç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
I S I :K: 

Y ALNlz iÇi GAZLI 

Law baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, l~elef on 

PEŞ1~EMALClLAR 
~1H1zen1esi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Eczacı Kemal Aktaş 
Hi?il Eczanesi 

KOLONYA VE ESANSLARl 

~ 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak, 
Menekşe, Sonbatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

KIŞ GEI~DI 
Şimdiden -ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

M.DEP. S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsal:ırı gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri do !rultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule geıen kambur 
Juklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve M uTEHASSISI 

F a hri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
4 - 20 (355) S.7 

BAG, SEBZE, TÜTÜN FİDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
Baiınızdan yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, gürbüz fidanlar alabilmek 

Umumi Deposu : RAHMi HACIDA VUT 
' .. :· ·: :·: .. · .,zq •. 

için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yemi• Çarfısı 

1 Z Mı R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 


