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B.r kaç . j . 1 A . Jan g rı enı>er ._ma-

ltn vdc yaba.1cl ülkelerden ge
dir)j ~ · ~Yumfar Yunane!in;n iç 
ltın~ını.n hozulduğunu, savaş 
ttt• .'. e~nden bir hö1ümün isyan 

1~•nı b"td· ·· çala 1• ırdi. Once Plastiras-
iaya~n hır bozgunluğu sanılan 
tli aıt"~aşıldı ki Venizelistlerin 
tarih' 1d an çıkmıştır. Yunan 
ilin ık e ve cumhurluk rejimi
olan B Urulnıasında büyük ro!ü 
•ınd ~y V enizelos Girit ada
lllU!i:ta ır8 üçler komitesi kur-
d y ur u d·· .. . k ôkrn · . ovuşmemn ve an 
biraz e~~n .. anlamını kavramak 
dcnb &.uçtur. Yunanlinde öte-
ı_ crı t• k aı:a11 l par ı avgalarır.ın ar-
lllal gc mez. Fakat bu çatı~-
dcğ:r ıtb~sında rejim durumu 
böyı: . ır yer alırdı. Bu~ün 
kralc· blr şey yoktur. E<Jkiden 
•·ı .'. 0 an Bay Çaldari~ u 1uş 
:"I' trını ·· · 'iu11 uzenne aldıktan sonra 
duğ an rejiminin cumurluk ol
didi~nu l a~ı~ça söylemiş rejim 
l>ildi::.J e~m sona erdiğini 
'8Jıa111 fti: Son seçimde Yunan 
~d ll~n ınanını kazanan Bay 
hrijjl'la ••ait yukan bıitün 
lllt.r:k°I~ görüıcrek onlara da
~Ord ıç ve dıt siyasayı çeviri
lt0r1c u. Ortada rejim değiştirme 
dt•ir':u ~olmadıkça silahla uluş 
·~ı ege kalkışmak siyasal 
dtiild~a yakıtır bir davranış 
tiylaal ır. Bunun bir tek anlamı 
ltlllııı •ç gözlülükle ulusun 
ltitn bo dökmek, ıenel düzgün
blCt Zmak ve bu kargaşa
b11ti•n la!Jdalya kapmakbr.Cum
ı>arJİet~ı olduklarını ileri süren 
tan erın hiç birisine bu dav-
1ll11g ış Y•kıtmaz. Demokraside 
t&ndu~.erginliği her ıeyin üs
ta1111 e ır. O da seçim iılerinde 
kon ~n verdiği reylerle alana 
İ•le ~ur. ':anan ulusunun seçim 
"ir rııadekı titizliği ise bilinen 
liJ~kçektir. Alutculuk ( ihti
ile ) silah ve kan oyunlan 
lJı.a dkvl~t itlerini çevirmek, ele 
"'1~ ıatemek demokrasiye 
•d rıı olduğu gibi soysal 
it ~nılara yakııan bir davranış 
lalQ etiJdir. Bu bakımdan Yu
~ eli~~e olanlar yalnız Yunan 
de 11 ıçın bir acı değil bütün 
bizınckrat ulus'adçin bir acıdır. 
LU uınburiyetçi bir ulus o!arak 
k •cıyı duymakla kalın•yoruz. 
• kllıtumuz ve candan siyasal 
r adaıımız olan Yunan ulu-

:a:_un ula.ısa! birliğinin bozul
ından duyduğu acının da 

~eiiuıizi sızlattığını seziyo
diİ" Y a!nız hakka ve ulu~un 
. cklenne daya::ımıyan asıle
~ bozgunculuk çevresinden 
Qtr d ·ı . . ~. a. ım ı erı geçemıycce-
rn~ . ınanımız olduğu için 
u •tm de çok yakında bastı

~c:a~ını umuyoruz. Törü işle
nı ehnde tutan Çaldaris ulu

ftınun ~ürültüye papuç bırak
llıd ıyacaJ~nı bilen ve inananlar-
anız. Jf er •·I . . al·k d "usun ıç sayasasım 
T~ a ar eden işler üzerinde 

urk ulusunun hi b' - 1 dtün • ç ır oze u-
di- ~eaı olamaz.. Her ulus dile-
~ adamlara güvenerek onla-

rı ~ baıına aetirebilir. Demok
ratik Wkelerde bu ~İD yolu 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

<...ıwıJturiyetin Ve_ Cumluo·iyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Qıkar Siym'f Uazetcdiı Yeni Asır matbaasında basılmıtbr• - - ~ 

ı·matom Verildi 

Asilczrin Manevi Kuvvetleri Çok Sarsıldı -
Asilere Karşı Kullanılmak Üzere On 

iki Günde Tenkilleri Umuluyor - Atina 
Beş Bombardıman Tayyaresi Alıyor , 

'J (ı'kip filosuuu. 
Amiral Topafdis · 
İstanbul : 5 (Hususi} - Ati

na' dan glen son haberlere gö
re, duğu Makedonyasmdaki 
isilerin Selinik üzerine ilerile
meleri kat'i surette durdurul
du. Şimdi hükumet kuvvetle
rinin kat'i tenkil hareketi baş
lamıştır. Serez ve Drama ha
valisinde şiddetli muharebeler 
oluyor. 

24 Saathk Mühlet 
Kahire radyosunun Atina 

hü)lümet mehafilinden Yuna
nistan' daki son durum hakkın
da aldıiı nim resmi haberler 
şunlardır: 

Selinikte ahaliye hitaben bir 
beyannam~ neşrederek sükônet 
tavsıye eden ve isyanın hızla 

bastırılacağmı bildiren general 
Kondilis hükumet kuvvetlerinin 
başında olarak asilere karıı 
hareket etmiıtir. 

Hükumet kuvvetleri, Stnımca 
Karasu boyunca asi kuvvetlerle 
karşılaşmıştır. General Kond
dilis asilere haber göndererek 
kendilerine düıünmek için 24 
saat mühlet verdiğini bildir
miştir. ilaveten demiştir ki: 

- Askeri numusum üzerine 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
silahla değil ulus dileği olan 
seçimledir. Bundan ötürüdür ki 
Yunan e!inin aykırı düşünce
lerle kanlı kargaşalıklara uğra
ması dostlarımız payına bize 
acı vermiıtir. Yürekten dileji
miz artık kan döknlmeden Yu
nan ulusal birlij-inin kurulmasa, 
bozulan iç siyasadaki dirlip 
7oluna konulmasıdır. 

~- <>calıır.o*ıu. 

kil hareketi amansı~ca yapı
lacaktır. 
Atf na ~ Piro ~ Se!~nmet 

su•.ailat 
Bugün, güncR!i .. ?el bir 

hava altında, Atin~ .u~.:-:1 bü
yük şehir ır.anz~ ~ ııı oılmış
trr. Atina, Pire, S ·n:k~e tam 
bir t:"ilYlli hü~~ü:n s rr-' tcdir. 

Selanikte at.. ·li a y alay gö
nüllii yaz?Jmağa sit p e+rnek
tedi ·. 

Sadık K an Gamller 
Takibe Çduyoırl r 

FHonun hükümete sadık ka
lan parçalarmm t miri bit
miş~r. BunlP.r y r"' (!m~"n) 
asilere karşı hare!;.ete ge;e
ceklerdir. 

Atlna Bor~a~ı 
idm«~ edecek ohm isyan hereketı üzerine ka-

Yuna a Amirallm·rndatı biri panmıı olan Atina Bor-
sası henüz açılmamıştır. Vaziyet 

atJik dütünce mühleti geçtik- açılmayacaktır. 

1 

yemin ediyorum ki bu 24 sa- normal ıekle dönünceye kadar 

ten sonra, bir avuç tahrikat- Averof GUçlUklo İstifa eden Ba1ıri!ıe 1ıaz•rı Bahriye erla1m1ıarl.Jiııc•sıle bil' arada 
çıya kapılarak yanlış yola sa- Manevra Ediyor bomborduman eden Tayyare- rof'ın a-Gçlükle manevra etdiji· 
panlar inkıyad etmezlerse, ten- Grit sularında Asi gemilerine 1 ler dönmüşlerdir. Bunlar AYe- ni gördUklerini bildirmişlerdir. -- - -=-=-=-======-:=---=====:-========== Biitiln alınan haberlere 11-

Kalplerl• n Fatı•hı• • • re, Hükftmetin aldığı kat'i \et-
birler karıısında, Asilerin ma-
nevi kuvveti çok düşkündür. 
Yabancı Devlet Kim? 

1 t 1 .. .. v T R .. ru· A as iç· Atina, 5 (Hususi) - Gaze-
snıe 000U e • UŞ r 10 teler bay Venizelosu yabancı 

Bay Titülesko'nun Bir Nutku ~~y!;~
1

::.:::;:·:::: 
Bükreı S ( A.A ) - Rador Tenkil Edilecek 

ajans bildiriyor: Atina1 5 (Hususi} - Gaz..; 
ismet İnönü başbakan ve telerin verdikleri maliimata g6-

T evfik Rüştü" Arasın dışan iı- re Selinikte mühim kuvvetler 
leri bakanı olarak onuncu yıl- tehat1üt etınektıt ol•p asiler 
dönümleri. münasebetiyle bal- ~dl bulul\an doğu Makedon-
kan antantı başkanı B. Titü· yanın ve garbi Trakyanın te• 
lesko bugün dışan işleri ba- mizlenmesi en çok iki günde 
kanlığında bir öğle ziyafeti ikmal edilecektir. Hükümet 
vermiştir. Ziyafette hükumet kuvvetleri tenkil hareketinde 
izası, balkan antantı ve küçük tiddetle hareket edecek ve b&-
anlaşma memleketlerinin orta tün Makedonya ve garbi 
elçileri, Fransa ve Sovyetler Trakyada vaziyete hakim ola-
birliii orta elçileri, bu elçilik- cakbr. Giride karşı hava ta-
lerin ve dışarı işleri bakanlığı- artuzlannda bulunan hava fi-
nın yüksek memurları hazır bu- losu 22 harp tayyaresinden 
lunmuşlardır. B. Tituleıko aşa- müteıekkildir. 
ğıdaki nutku söylemiştir: idam Emrinin 

Bay Tltllleskonun Nutku . Ventzelos Verdi 
Beni balkan antantının ve lstanbul 5 (Hususi) _ Ati-

onun ihdası ve devamlı inki- na~~n ıe!en haberler Girit 
tafı için en ziyade teveccüh vahı umumısile bir generalın Ve-
ıröaterea memleketlerin mil- nizelosun emriyle kurşuna cli-
meuillerini bugiln daYet et- zild k 
mekliğime Mik olan ıey bir · i lerini teyit ediyor. Bu ha-
~~~~ ~~~~~ 
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Siifilfe z 

lskenderiye Piyasası 
Taze Ve Kuru Meyve Üzerinde iş 
Durgundur - Tütünlerimizin Vaziyeti . ' . 

Türkofis İskenderiye Şube
sinin haftalık piyasa raporu: 

GENEL DURUM 
İçinle bulunduiumuz ayın 

ilk haftasında İskenderiye pi
yasasında balkan tütünlerine 

fazla istek olmuştur. Memleke
timiz tütünlerinden bilhassa 
Samsun ve Trabzon malları 

aranmaktadır. 
Hükumetin buğday stoku 

azaldığından nazırlar heyeti 
10-2-1935 günlemecli bir ka
rarname ile Avusturalyadan 
250.000 ardcblik buğ-day alı
nacaktır. 

Son zamanlarda Mariyutta 
çok yağ-mur yağmıştır. Bu yağ
murlar yeni yıl arpa mahsulünü 
kurtarmıştır. Havadis piyasada 
tesirini göstermiş ve arpanın 
ardebi (120 kilo) 138 Mısır 

km·uıundan 130 kuruşa clüş
muştür. 

Taze meyve piyasası dur
gundur. Portakal, mandalina 
ve muz mevsiminde bulundu
ğumuzdan bu durgunluk de-

• • • • 
vam edecektir. 

Kuru meyve üzerindeki iş
ler de, mevsim icabı olarak 
durgun geçmiştir. 

Maden kömürlerimiz üzerin
de durum ümid vericidir. 

Muhtelif ihraç mallanmızm 

geçen ayın son haftası ile 
Şubatın ilk haftasmdaki mu
kayeseli fiatluı aşai'ıda ya
zılmıştır: 

CANLI HAYVANLAR 
Canlı hayvan piyasasında 

büyük bir. değişiklik olmamı~
tır, Yalnız koyun fiatJarı Türk 

Romen ve Bulgar malları 7,5-8, 
5 kuruşa çıkmıştır. Buna mu
kabil Sudan ve mmr koyun 
larının fiatlarında ise bir mık
tar düşüklük kaydedilmiştir. 

TAZE MEYVE 
Amasya elmalarının okkasi 

2 - 3 Mısır kuruşundan 2-2,5 
Mısır kuruşuna düşmüştür. Di
ğer taze meyve fiatlarınde ya
zılmağa dei"er de2'işiklik ol
mamıştır. 

Mektepler 1Almanyada 
••• 

Veremle Mücadele 
Teşkilatı Kurulacaktır 
Bilumum ilk ve orta okula

larile liselerde bililiahmerin 
gençlik teşkilatı (ibi veremle 
mücadele tcşkilib meydana 
..getirilecektir. BüNıı insanlık 
:kurumunu saran verem afetine 
karşı savaş açan veremle mü
cadele kurumuna ıenç mektep 
Jilerin iç isteiile sanlmaları 

- münasip ıörülmüttür. İşin bu 
yüzü talebelere anlatılacaktır. 

İlk Mekteplerde 

...... 
Ham Madde Faz

lalığı Vardır 
Alman ve lngiliz firmaları 

arasındaki taK.as işleri çok seri 
bir tarzde intaç olunduğundan 
bu usulün umumileşece2i. bek
lenmektedir. Gümrük maka
mab da bu işlerin layıkile gö
rülebilmesi için hususi tetbirler 
almışlardır. 

tam Görecek Okutanlar 

Sar hakkındaki Fransız -Al
man anlaşması mucibince Al
manya demiryollan ve sair~ gibi 
gayrimenkul malları geri alacak 
ve buna karşı 5 yıl müddetle 
muayyen miktar kömür vere
recektir. 

Maarif müdürlüğ-ü, 935 yılı 
bütçesinden kıdem zammı gö-
recek İlkmektep okutanlarının 
adlannı tesbite başlamıştır. 
Bunlar hafta sonunda maarif 
bakanlığına bildirilecektir. 

Dünkü duyumumuza iÖre 
143 ilk okula okutanı kıdem 
zammı görecektir. 

Bay Aşkı Eren 
Ziraat Bankası ~ehrimiz şu

besi müdürü Bay Aşkı Eren 
dün sabah Ankaraya gitmiştir. 

Ham maddeler için ersatz 
imalini teşvik etmek üzere 
Hitler bir kararname neşrede
rek Maliye nazırına istikraz 
akdetmek hakkını vermiştir. 
Ancak bu istikrazın miktarı 
Hitler tarafından tesbit oluna
çaktır. 

Almanyada bir müddet evvel 
pek bariz bir surette hissolu
nan ham madde ihtiyacı yerine 
bugün bir ham madde fazlalığı 
vardır. Almanya bu fazlaları ih
raç etmeyi düşünmektedir. 

Bu Akşam Saat 21. de 

ELHAMRA ı. ~~~~:~:ne 
Musabakaya koyduğumuz güzel filimler serisinin ikincisi, 

"BiTMEMiŞ SENFONİ ,, filminin dahi rejisörü WILLI 
FoRST'un ikinci büyük muzafferiyeti olan 

MASKELi KADIN 
Aşk - İhtıras ve şefkatla dolu; Baş döndüren Viyana 

valsleri, insam gaşyeden ilahi musiki ile süslenmiş görül
memiş bir güzellik ve mevzua malil nefis bir süper film 
takdim edilecektir. 

Dikkat . Kişemizden TENZiLATLI karneler ala
• rak her akşam 21 seansında yüzde 30 

45 tenzilattan istifade edebilirsiniz. 
MUSABAKA KUPONLARINI kişeden. biletle beraber 

isteyiniz. Programa ilave olarak : 
PARAMOUNT DUnya Havadlslerl Gazetesi 

,augün 15 ve 17 K } Ç • son defa olarak 
seanslarında : iZi arıçe gösterilecektir : 

Bu seanslarda: Fiyatlar salon 25, balkon 35 ve hususi 45 kr. 

• 
Y'enı Asır 

Trenler Daimi Encümen Bütçe 
Aktarma Suretile Tetkiklerini Sona erdirdi 

İşliyeceklerdir 
Son defa yağın~ olan şid

detli yağmurlar yüzünden Ay
dın demir yollarında iki mın
takada sellerden yıkdmış olan 
köprülerin ve bozulan yolların 
tamirine devam edilmektedir. 
Muhtelif yerlerdeki bozukluk
lar tamir adilrniştir. Dün akşa
ma kadar da Erbeyli ve Kara
pmar arasıAda bozuk iki bü
yük köprünün tamiri için çalı
şılmakta idi. 

Gece gelen malumata göre 
bu köprülerin tamirinin daha 
iki üç gün sürebileceği tahmin 
edilmektedir. Nafia baş müfet
tişi Bay İlmi dün Aydına git
miş ve bozuk yol ve köprüleri 
görmüştür. Bozukluk yalnız iki 
köprüye munhasır kaldığından 
bu köprülerin bulunduğu yerde 
aktarma yapılmak suretile bu
günden itibaren posta trenle
rinin muntazam bir şekilde iş

letilmesine başlanacaktır. Bo
zukluk 117 inci kilometrededir. 

lzmirde ..... -
Şubatta Kesilen 

Hayvanlar 
Şubat ayında İzmir mezbaha

sında 3840 koyun, 29 keçi, 
4953, kuzu, 40 oğlak, 61 manda 
405 öküz, 412 inek, 191 dana, 
29 malak, 2 deve 15 domuz 
olmak üzere 9977 hayvan ke
silmiştir. Dışarıda kesilmiş olan 
5 koyun, 61 kuzu, 733 oğlak 
ve 1 dana olmak üzere 800 
hayvan da mezbahada muayene 
edilmiş, hastalıksız oldukları 
görülerek sabşlarma müsaade 
olnnmuştur. 

Bornova mezbahasında da 
53 koyun, 23 keçi, 488 kuzu 
269 oğlak, 2 manda, 3 öküz, 
27 inek, 87 dana, 1 malak ol
mak üzere 934 hayvan kesil
miştir. 

Taliınatııaıne 
Ehemmlyetle T atblk 

Edilecek 
Orta okul ve lisebrde bu 

ders yılı sonunda yapılan yok
Jamalar, yeni talimatnameye 
uygun olacaktır. Bu hususta 
dün bakanlıktan mekteb mü
dürlüklerine bir buyrultu gel
miştir. 

Orta mektep ve liselerde yeni 

talim.ıtnameye göre yapılan bi
rinci yoklamadan iyi neticeler 

alınmıştır. İkinci yoklama Mayıs 
ayı başında yapılacaktır. 

Bakanlık yoklama talimatna
mesinin tamamen ve eksiksiz 
olarak tatbik edilmesini gönder
diği bildirimde bilhassa kay
detmektedir. 

Odada Toplantı 
Ticaret odası idare heyeti 

dün öyleden sonra odada bay 
Hakkı Balcı oilunun başkanlı
ğında toplanmış, biriken işleri 
neticelendirmistir. 

, 

1935 Yılı Bütçeleri Açığı Zorlukla 
190 Bin Liraya İndirilebildi 

Vilayet daimi encümeni dün 
saat sekizde vali general Kazım 
Diriğin başkanlığında toplan
mış, Martın onunda toplanacak 
olan vilayet umumi meclisine 
verilmek üzere masraf bütçe
leri üzerindeki tetkil<atmı bitir
miş , bütçeye son şeklini ver
miştir. 

Beş yüz bin lira açıkla daire 
müdürleri tarafından hazırlan

mış olan masraf bütçesinde 
varidatın azlığı nazarı dikkate 
almarak mümkin olan tenzilat 
yapılmıştır. Encümen bütçe 
üzerinde çok ince tetkikler 
yapmış ve nafia, maarif, mem-
leket ve Eşrcfpaşa hastahane
leri ile ziraat ve baytar bütçe
lerinde teklif edilmiş olan 
fazlalıklardan kabulünde zaru
ret \re ihtiyaç görülenleri tcs
bit etmiş ve onaylanmışbr. Bu 

Liman işleri -....... 
Yeni Tarif eler 
Hazırlanıyor 
Liman işleri umum müdürlü

ğü, ökonomi bakanlığının em
ri üzerine tahmil ve tahliye 
isleri için yeni bir tarife ha
zırlamaktadır. Liman tarife 
komisyonu bu günlerde mesa
isini bitirecek ve tarifeyi tas
dik edilmek üzeze bakanlığa 
gönderecektir. 

Yeni tarife için Türkiyenin 
bütün limanlarında tatbik t-di
lccck tarifelerin ne şekilde 
hazırlanması lazımgeldiğine da
ir bakanlıktan bir formul gel
miştir. Mahalli ihtiyaçlarda göz 
önüne alınarak tarife bu for
müle göre hazırlanmaktadır. 

Haber aldığımıza göre yeni 
tarif ede eskisine göre fazla 
değişiklikler olmıyacaktır. -
Cinayet Davası 

Karar 12 Marta Kaldı 
Küçük Kardiçalı hanı içinde 

Gazeteler bayii bay Hamdi 
Bekirin yazıhanesi önünde mü
vezzi T evfiki yaralı yarak ölü
müne sebebiyet vermekten suçlu 
gazete satıcısı Hasanm muha
kemesine, dün aiır cezada de
vam edilmiştir. 

Mahkeme neticelenmiş, ka
rarı 12 Mart salı gününe bı
rakılmışbr. 

Halkevinde 
Konferans 
Frkek muallim mektebi 

müdürü bay Refet tarafın
dan önümüzdeki Perşembe 
günü Halkevinde (Bugünkü 
içtimai cereyanlar ) mevzuu 
üzerinde bir konferans ve
recektir. Okurlarımıza tav
sıye ederiz. 

1 
suretle kabul edilen fazlalığın 
tutarı varidat bütçesine göre 
190,000 liradır. 

Vilayet daimi encümeni bu 
·yıl masraf bütçesini bu şekilde 

muvazenesiz o]arak tesbitini bir 
zaruret şeklinde kabul etmiştir. 
Bütçe dün akşam son ve kat'i 

şeklini almıştır. Bütçe 190 bin 
lira açıkla vilayet umumi mec
lisine sevkedilecektir. 

Muhasebei hususiye, s:ınat 

mektebi ve sıhhat müdürlükle
ri bütçelerindeki fazlalıklar ka-
bul edilmemiştir. Hayır cemi
yetlerine ve muhtelif işlere yar
dım masraflarını ihtiva eden 
muhtelif faslılarda geçen yıl büt
çesine göre oldukça fazlalık 
vardır. Encümenin teshit ettiği 
bütçe bugün başkan ve üyeler 
tarafından imzalanacaktır. 

Menderes 
••••• 

Taşan Sular Mü
him Tahribat 

Yaptı 
Dün vilayete gelen malumata 

göre Küçük Menderes nehri 
son yağ-murlar yüzünden taş

mıştır. Ödemiş ve Tire kaza-

larında bu taşkın yüzünden 
mühim miktarda arazi sular 
altında kalmış, bazı ekilmiş tar
ları sular örtmüştür. Tirenin 
Subaşı köyünde zarar oldukça 
fazladır. Köy evlerinden bir 
kısmı da suların hücumuna uğ
ramıştır. Nüfusça zarar olma
mıştır, Fakat bazı yerlerde 
hayvan sürülerinin kaybolduğu 
tahmin edilmektedir. Sular çc
kilmeie başlamıştır. 

Hangi Maddelerin 
Takasa Tabi 

Oldukları Bildirildi 
Bakanlar Heyetince kabul 

edilmiş olan yeni takas tali
matnamesi dün vilayete gel
miştir. Bu talimatnameye göre 
takasa tabi maddeler; yine 
eski talimatnameye göre, ta
kasa tabi eski seneler mah
sulü tütün, zeytinyağı, pamak, 
hah, gülyaiı. palamut ve pa
lamut hulasası ~'ibi mahsulle~ 
rimizdir. Takas komisyonu bu
gün odada vali muavini Bay 
Sedad Erim'in başkanlığında 

toplanacak, yeni talimatname
ye göre yapılacak işleri tesbit 
edecelCtir. 

İdare Heyeti 
Vilayet idare heyeti dün 

öğleden sonra Vali muavini 
Bay Sedat Erimin başkanlı-
ğında toplanmış, memurin mu
hakematına ait biriken evrakı 
neticelendirmiştir. 

6 Marı 

KÖŞEMDEN ı 
mi ,, 

Garip Şeyler 
Tuhaf şeylerin hep Ameri

ka'da yapıldığına kanaat basıl 
olmuştur. Meşhur sözdür: Bir 
insanın adı çıkacağına, canı 

çıksın; veya: Bir şeyin şüyuu 
vukuundan beterdir derler. 

Amerika,dan başka her de•
letin, her miJletin İnsanları A
merikalılara rahmet okutacak 
acaiblikler, mantıksızlıklar ya
parlar da kimsenin gözüne· 
batmaz. İHa böyle olur olınaı 
işleri oradan gözleriz ve tefe 
alırız .. 

Amerika'nın acibeler diyar"! 
olduğuna dünyayı inandırarı 

kimdir, nedir, nasıl olmuştur 

bilmem '1mma; o zaman buun 
tuhaf görüpte dünyayı inan· 
dıranların kendi acaibJiklerinİ 
göz önüne almadığına şaşarım· 

Bunu aramak, bununla uğ
raşmak safsataya kıymet ver
mek demektir, Her ne ise beP 
sözü nereye getireceğim : Ha : 

Bizde, İzmirde-adı nemela
zım - birisi birisini telefonla, 
eli erdikçe tahkir eder durur
muş ve nihayet izzeti nehine 
sahip olan hakaret dinleyici zat 
işi adliyeye aksettirmiş. 

Bu işte her halde tahkir edi
lence de pek meçhul olmıyan 
bir kuyruk acısı olsa gerek. 

Gazetede bu havadisi oku
yunca : İşte dedim Amerikalı· 
ların tuhaflıklarına ibret olanı 

tuhaf insanlarına ders verec'!İ: 
bir acaiplik... İkinci ve esaslı 
fikrim de şu oldu, bilmem değ· 
ru mu?: 

Söz t.ğızdan çıkar, ağızdan 

çıkan söz havadır. Havanın bir 

tane, iki tane, üç tane, yüz 
tane, bin tane çeşit t:tremesi
dir, havayı ciğerimizden geçi· 
rip gırtlağımızda titretiyoru:ı. 

Sesi yapıyoruz. Gırtlağı ve ha· 
vayı meramımızı anlatmağa 
kahya ediyoruz. Peki amJJla 
telefon öyle değil mi, havanın 
titreyişini elektrik titreyişine 

alıyor. Onu bilemediğimiz mev· 
celer halinde öteki tarafa gö· 
türüyor, ahizeyi titretiyor ve 
o da havayı .. Nasıl bir ağızdan 
çıkan sözün; karşı karşıya kal-

dığımız zaman her savtım zapt
ediyor, kulaiımızda bu ihtizaz• 
y::şatıyorsak telefonda da hiç 
farksız aynı şey oluyor, ne var 
ki söyliyenin çehresini göremi
yoruz. Fakat onu da anlarsak 

bizim için başka mesele yok· 
tur. Hoş o da yakınlaşh. Tele· 
vizon şimdiki telefonların ye
rine geçerse her şey apaşikar, 
söyleşme de,hakaret te mertçe 
olacak, birbirini görecekler. 

Telefon da şu : Birisine ha· 
karet eden; yüreğinde, hakaret 
ettiğine ne acı taşırsa ta~Jsın 
bunu mertçe yapmalı idi .,e 
yahut en büyük hakareti sii' 
kuta, tabiate ve ahlakı vaziyete 
bırakarak kendisini ağ-ır çek' 
meli idi, insanlık ve ahlak bU 
idi. 

Böyle olmamış. Eğer bunun 
hükmünü bana bıraksaydılar, 
şahıs tayin edildikten sonra bil 
adama yüzyüze hakaret etme' 
nin i\inahını yükletirdim. f-lot 
bu işi adliye daha mükemmel 
yapacaktır. 

TOK DİL 
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Baron Astora bütün bu gö
rüşmeleri keserek bairrdı : 

- Mösyöler. Size Fransa 
asilzadelerinden Mösyö Şövalye 
Doragastanı tamtınm. Bu bü
yük adam, kılmcın nasıl kulla
nılacağını bize, hepimize öğ

retmek için İtalyaya gelmiştir. 
ilk dersi bana yani yeni1mcz 
Astorreye verdi. Öyle bir ders 
ki bunu dünyaya gözlerimi ka
payıncıya kadar unutamıyaca

iım. 
Bütün gözler Şövalyenin üze

rine çevrilmişti. Raıastan sinir
den olduğu yerde titredi. As

torrenin sözlerinden alay ma
nasını çıkarmıştı. Bununla be
raber soğuk kanhhğını elden 
bırakmadı. Hiç bir kimseye hiç 
bir şey sezdirmedi. .,, .... 

Baron Astorrenin Raga~tana 

bir az önce söylediii gibi Se
zar Borjiya babasının yanında 
idi. 

Papa altıncı Aleksandr yet
miş yaşında bir ihtıyardı. Bu
nunla beraber davramşlardaki 
durumlar çok değerli bir dip
lomat olduğunu da göstermcğe 
yeterdi. 

Bazan şaşılacak bir titreklik 
gösterir, kara gözlerinden acı
mak tanımıyan bir ate~ fışkı

rırdı. Sanki bir canavar gibi 
parlardı. Bazan da yaşının icabı 
gozunun sönük ziyalarile bir 
melaike tavn yaratırdı. 

Rodrik Borjiya diğer adiyle 
altmcı Aleksandr uzunca bo
yunun göğsüne bazan boynunu 
eğer bazan aimdik dururdu. 

Hulasa dakikası dakikasına 

uymıyan Papa bugün mnsum 
çehresiyle büyük bir kürsünün 
üzerine oturmuı karşısında he
nüz yirmi yaşlarında bir deli
kanlı vardı. 

Delikanlı Papamn önünde 
iki büklüm eğilmişti. Alek
sandır dıvara yeni asılmış tab
loya gözlerini dikerek gence 
takdirlerini anlatıyordu. 

- Bravo oilum Rafail ! (*) 
tablo hakikaten çok değerli .. 
Sen büyük bir ressam olacak
sın. Şimdiden senin yükaek 
sanabm, erqHmez meharcti
ni görüyorum. 

- Şuha1de meriyem ananın 
resminden çok boşland1Il1% ? 

Şüphesiz, takdirlerimi anlat
mak için söz bÜlamiyorum. 
Meriyemanayı ne canlılıkla baş
lamışsınız hele şu İsa !.. Ne 
güzel, ne güzel çocuk haydi 
şu kagadı hazineye götür hak
kını al.. Bütün kasalanmdaki 
A.ltunları versem yine hakkı

ıun değerini ödemiş olmam. 
Sen İtalyanın yüzünü ak ede
cek ismini acunda dolaştıra

caksın .. 
Büyük bir düşüncenin veya 

hastalığın (2) tesiri altında ezilen 
ressam yerlere kadar eğilerek 
Geri geri çekilirken bir iıaret 
onu yerinde alıkoydu : 

- Oğlum Rafail. Bu güzel 

[l J Acunca tanılan meşhur 
Ressam Rafaildir .. 

[2] Rafail 1483 tarihinde 
doğmuş ve 1520 de 37 yaşın
da ölmüşdü. Verem haatalıiı

DJR kw~ oldlli!ı aöıJeair. 

tabloları yaparken kimleri mo
del alıyorsun ? Her halde eşi 
bulunmıyan güzel kadmlar sa· 
na modellik yapıyor. Mesela 
bu Meryem ana tablosunu sa
na yarattıran i'Üzel kadın 

hangi kibar ailenin kızıdır .. 
- İzin verirseniz söyliyeyim 

ki, bu güzellik ve bu masum 
çehre kibar aile içinden çık
maz ... 

- Ya nerede bulunur ? 
- Fakirler arasında ... 
- Demek Meryem ana tab-

losunu yapmak i çin fakir bir 
kadım model aldın ? 

- Evet. Bir fırıncı kızını .. 
- Fırıncı kız ne demek? 
- Ekmek fırmmda çalışan 

bir kız ... 
Papa düşünceye da!dı. Göz

lerini yumdu : 
- Peki haydi oıtum git; 

dedi. 
Genç ressam şaşkın dü-

şünceli Papanın yanından çık

tı. Papaya gelince: Onun göz
leri Meryem ana tablosunun 
üzerine dikilip kalmıştı. 

Kendi kendine söyJenmiye 
başladı: 

- Bu fırıncı kızmı herhalde 
görmeliyim. Şu ihtiyar halimin 
son günlerinde belki kalbime 
bir iki sevgi kıvılcımı daha 
çaktırabilirim hayatımın son gün 
lerinde bir kerre daha sevmek. 

Hatta bir saat olsun şu kı
zın koynunda kalabilmek.. Ne 
büyük bahtiyarlık olacaktır. 

Şu tablo beni bu kadar ha

rekete getirirse acaba bunun 
canlısı neler yapma:ı?. 

Amma idi bir fırıncı kızı 

imiş. Ne çıkar: 
Onun için bir Dükalık yapar 

- ve kendisine Düşes adını 

veririm. Bu adi kadın hemen 

ıüzel Borjiyanın yatağına la

yık bir prenses oluverir. 

Papa kendi kendine böyle 

konuşurken kapı vuruldu. 

- Gir emrini verdi. 

Kapı açıldı. Sezar içeriye 

ıirdi. 

Papanın çehresi birdenbire 

deiişti. Başı göğsünün üzerine 

yattı, müthiş bir izdırap için

de bulunduğu anlaşılıyordu. 

Sezara işaretle otur dedi. 
- Sonu Var -. ....... . 

Londra - Zurih 
Arasında Tay

yare Hattı 
Londra, 5 (A.A) - Bir Ni

sanda Zurih ile Londra arasında 
bir tayyare hattı açılacak ve 
Londradan Zurih en kısa bir 
zamanda gidilecektir. Lil - Bal 
hattma bir de Bal - Paris hattı 
ilave olunacaktır. 

Lehistanda 
Nafia işleri 
V ARŞOV A, 5 (A.A) - Hü

kumet nafia İflerine ta.hıis 

edilmek üzere 200 milyon ıe
lotilik bir debili istikraz akdine 
mezuniyet veren kanun liyiha
._ kaltul et..-,. 

Teni Asır & Marı 193:5 

elerGörüşülecek lngi!~~!ede 
• ....................................... ~··················· .. ···:·····~·· .... ··:····......... Ordu Bütçesi 

Sır Con Saymenın Berhnı Zıyaretten Londra 4 (A.A)- orduy• 

M k d N d• ?( t• •• •• ı • ait bütçe tahminatı 45.500.000 a sa l e ır e zves ıyanın goruş erı ingiliz lirasıdır. Yani geçeP 
seneye nazaran 3.950.000 Ur• 
fazladır. 

~~~~~~~~~~~--1----------------------
Londra, 5 (A.A)- Bir meb'- yardım misakının bilahare bir demek olacağım yazmaktadır. 

us avam kamarasında Sir Con ademi tecavüz misakları silse- Alman diplomasisi de bu gazc-
Say.1Denden istizahta bulunarak lesi sayesinde bir tek istişari tenin mütalea.sından başka bir 

micıakı haline getirilebileceğini \ mütalaa değildir. Bütün bu ma-siyasal müzakerelere başlama
dan cvel İngiliz - Rus ticaret 
meselelerinin halli niyetinde 
olup olmadığını sormuştur. 

isbata çalışmışlardır: Mailim ol- nevraların netiç~si Almanyanın 
duğu veçbile İngiltere hükü- şarki Avrupada emniyetin tar-

Sir Con Saymen bu hu
susta hiçbir şey düşünmemiş 
oldu~nu söylemiştir. 

Moskova, 4 (A.A) - İz
vestiya gazetesi Sir Con Say
menin Berlini ziyareti arife
sinde, başlığı altında yazmış 
olduğu bir makalede, muma
ileybin Berline seyahatinin 
zeminini hazırlıyan İngiliz mnt
buatının neşretmiş oldukları 

dostane eduından dikkat ve 
nezaketinden bahsetmektedir. 
Bu gazete diyor ki: 

Taymis gazetesi A1manya
ya karşı o derece nezaket 
gösteriyor ki, adeta Fransa
ya karşı nezaketini kaybet
mişe benziyor. Bay Hitler 
Londra tebliğine verdiği ce
vapta evvela yalnız İngiltere 
ile hem de yalnız hava kuv
vetlerine ait mukavele hak
kında görüşmek temennisini 
izhar eylemektedir. Kendisi 
bunda muvaffak ta olmuştur. 
Bunun üzerine bay Hitler 3 Sil' Co>ı Saymen 
Şubat tarihli tebliğidne yalnız meti Fransa hükümeti ile 
bir hava misakı akti teklifini birlikte resmi bir vesika imza-
ihtiva etmeyip başka teklifleri lamıştir. Bu vesika bir Şark 
de muhtevi bulunduğunu hatır- misakı ile bir mütekabil yardım 
latmışhr. Berlin hükümetinin misakı akdı tatebirini muhtevi· 
Fransa İngiltere tekliflerinin dir. Sir Con Saymenin Berline 
heyeti mecmuasından bahset- başka teklifler hamil olduğu 
meye tenezzül eylemesi için halde gitmekte oldu~unu söy-
Fransarun tazyikte bulun- lemek kendisini Fransız arka-
ması lazımgelmiştir. Fakat daşlarınafkarşı ahlaksızlıkla itti-
o zaman İngiliz matbuabnın bir ham eylemek olar. 
kısmı Berlin hükumetinin ho- Franfort Çaytung İngiİiz mat-
şuna gitmiyen bir takım tek- buatmm makalelerini tahlil 
liflerin zikredilmesinden dolayı eden nim resmi bir makale-
rencide olacağını düşünerek sinde İngilterenin Şark misakı 
telaşe düşmüştü. Bu tehlikeyi ile şöyle böyle alakadar oldu-
bertaraf etmek için bu gazete- ğunu iddia etmenin hakiki vak-
ler şark misakı ile mütekabil aları kabaca tahrif eylemek 

sinine müteallik her türlü 
teşebbüse muhalefetini tak• 
viye etmek olacaktır. Alman 
diplomasisinin böyle bir 

hattı hareketi Şarki Avrupa
da vaziyeti vahimleştirmek 

ten başka bir netice vermiye
cektir. Sir Con Saymenin Ber-

lini ziyaretinden maksadı sul
hun tensiki işini takviye et
mek olduğuna inanmak isti
yoruz. Almanyanın arzularım 
anlamak içi1ı onun teveccühü
nü celbe çalışmak Şarki Av
rupadaki gergin vaziyeti daha 
ziyade vahimleştirmek demek
tir ki bu da çok fena netice-
ler verir. Evvela Baltık hüku
metleri Alman Faşizminin teh
didi altında ve her türlü mü
essir müdafaa ve himayeden 
mahrum kalır ve İngiliz tabi
yesi Avrupaya fena vaziyetler 
verir. Şu halde Almanya elin
de daha bir kaç yüz tane tay
yare geçirdi~i takdirde, hiç 
bir devlet kendisine şu ve ya 

bu hududu dokunmıyacaksın 

diyemecektir. Almanyanın tes
lihatı hakkında bu gibi müta
lealarda bulunan İngiltere di
ğer milletlere . şöyle böyle bir 
teklifte bulunuyor demektir. 

İstediiiniz kadar şilahlanınız, 
fakat menfaatleriniz o nisbet-
te nazarı itibare alınacaktır. 

Bu dünya faşizmi için hakiki 
bir tahriktir. Fakat bir İngiliz 
diplomasisinin ve şeyden ev
vel İngiliz başvekili bay Mak 
Donald silahları tahdit ıçın 

mücadele etmekt~ olduklarına 

kaniiz Ancak insan aldanabi
lir ve biz hatamızı kabul ve 
teslim etmiye amadeyiz. 

Ordu mevcudu da 152.200 
dır. Geçen sene 149.500 idi. 
Bu tezayütlere rağmen, bütçe 
tahminleri on sene ev-Yelki 

tahminlere nisbeten bir milyOll 
noksan bu seneki ordu me\f· 

cudunun 1925 senesi mevcu· 

duna nazaran 4.400 kişi eksiL 

oldu~unu beyan etmiştir. 

Sir Con Say en 
Berlinde Otelde Kalacak 

Berlin, 4 (A.A) - Havas A
jansı muhabirindean: 

Sir Con Saymcn kendisine 
Mareşal Hindenburgun daire .. 

sini tahsis etmiş olan Almaıı 

hükömetine teşekkür etmiş 'le 

fakat bu tekliften istifade ede· 
miyerek adeti olduğu veçhüe 

bir otele inecegini bildirmiştir· 

Berlin - Tokyo 
Arasında Telef oıı 

Bertin 5 (A.A) - 12 Mart
tan itibaı en Berlin ile Tokyo 

arasınd" telefon görüşmeleri 
başlıya.caktır. Mesafe 9 bill 
kilometredir. 

Leh 1 alebeleri Berlinde 
Bcrlin 5 (A.A) - Leh tale· 

besi bir kaç gün kalmak üzere 

buraya gelmişlerdir. Belli başlı 
Alman sanayi merkezlerini ge• 
zecektir. 

İngiliz Lirası 
Oynıyor 
Paris 5 (A.A)- Kambiyoda 

kaydedilen temevv~çler ve bil .. 
hasu İngiliz lirasının kuvvetli 
reak~iyonu borsa üzerinde 

gayri müsait tesirler yapınıf 
ve birçok eshamda mühim te .. 
nezzül olmuştur. . ....... ........ 

Yeni Macar Kahinesindeljaponya Çine Elkoymak 
Üç Bakan Değişmiştir.. Üzere Mi Bulunuyor? -· ....... - -·-·-·· 
Hükumet intihap Sistemi ile Tedris Ve Japonların Lavransı General 
Mathııat Sahalarında Islahat Yapacak.. Dohara Çine Ayak Bash 
Budapeştc, 4 (A.A) - Ma- sı.l endişe ile bu durumun ne- Paris, 5 (H.R) - Nankinden dım esasına müstenit buluoall 

car Telgraf ajansı resmen bil- ticesi olan ve yurdun dahili ve l h b l ç· l J bı"r 
diriyor: harici menfaaatlerini murir bir ge en d a er er b ın e apodya dostane münasebetlerin 

Hükiı.met azası bu sabah sa- surette müteessir eden siyasal a~.asın. ~ münase ahn y gün ~n işareti sayılıyor. Avrupa mah• .. 
aat 10 buçukta batbakan bay kararsıdığa nihayet vermek ar- gd~ı;ıe ıyıÇle~mebktebokldurunu bbı!- fili bu deiişikliği büyük dik .. 

d K h k k ırıyor. ın at a anı son ır k tl t ki d' l z· Ge' 
Gömböşün başkanlağında ba- zusu ur. eza Ü fımet teşe - nutkunda bu durumu teyit et- a e a p e ıyor ar .. ıra ı. 
kanlar meclisi halinde toplana- kül edecek yeni devlet reisini mittir. Çin ıazetelerine göre neral Doharanın Çme ayat 
rak hükumetin müıterek isti- itimadına malik olarak . harici Japonların Lavransı adım ta- baıaıaın bütün yabancı iılab• 

ve dahili meselelerin halline h ti ç d ki tı" fasına karar vermiştir. Bay · ııvan General Dohara Çine eye erinin in en uza aş 
amaçlarına daima müdrik olması " · Gömböş bu karan derhal nai- hareket etmiştir. Bu :ziyaret nlarak yerine Japon heyetle .. 
icap eden siyasal idarede mem- d k ldı 

be bildirmii ve naip te istifayı leketin nefi namına çok lüzum- iki ülke arasın a arplı yar- rinin geçmesi demek olacaktıf.-;. 
kabul ederek ayni zamanda ....................... ••••••••••••••••••••••••••••••11••••• •••• ••••••••• .. ••••••••• 

lu olan sükunu temin edebil- lesini halledecek, naibin sali- esasıdır. . 
yeni kabinenin teşkiline bay mesi isteniyor. hiyetlerinin geniılemuini, inti· Budapeşte, 4 (A.A) - Yeo• 
Gömböşü memur eylemiştir. Budapeıte, 4 (A.A) - Bay bap sistemi ile · tedris ve mat- Gömböt kabinesi eskisinin •Y"' 
Bay Gömböş derhal istişarele- Gömböt yeni hükômet siyasa- buat sahalannda ıslahat yapı· nidir. Yalmz dalailiyeye baf 
rine başlamıştır. Hükumetin iı- stnı izah ederek demittir ki: lacakhr. Terakkipe"er muha- Kozma, ticarete bay. Bo~e: 
tifaıı sebebi son aylar zarfında Hükumet ulusal it proaramı- fazakirhk ve tetkillb eauiye- misz• Y• maliyeJe bay f abı01' 
sun'i olarak. tevlit edilen siya- m tatbi~•- ziraat bol'~I.n mue- _ ~ .. la~met 8'yual -.ı,ili.mia . ~tir. 
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SEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES-

k LE O PAT R A 
MISlR KRALİÇESİ 

· .Antuvan bir kurban kesmek 
ıçın b ı . ar b oru ses.en arasında zafer 

a asından indi. 
Büt" ı araba un_ a .~Y esnasında, zafer 

• 51 onunde, zavallı Erme-
llistan k l ·ı ları ra ı ı e karısı, çocuk-
b ' nazır ve hazinedarları, 
d o~unlarında altın zincirler ol
,~~ . h.aldc yürümüşlerdi. Bu 

l r crın terleri yüzlerini kap-
1Yan t ki oz toprağa karışmıştı. 

8
- copatranın önünde yere yüz 
Urın -n· cgeınccbur edildiler.Erme-

b~stan kralı okumuş hassas 
ır d ' 

dana a~dı halkın posaların-
ın~ ve uzerlerine ahlan çürü-
oluş nıeyvelerden çok mütesir 
zc~~ştu. Kraliçenin önünde 
lef' ana secde etmekten istin
lıa etti. Askerler, yere yıkı-
li:~~a kadar onu dövdüler. 

l<I ta posaya tuttu. 

1
-

1 
eopatra bir krala reva gö

u en b . k k d· u ış cnceye acıdı. Bu 
a ann k·fi • ti ı a gördü. Ade-

cd sonununa kadar takıp 
Ctek -ı- d ıst 0 um en daha çok 

Öld~ap çekmiş olan bir adamı 
\> urınek neye yarardı. Antu-
ltıa dönerek· 
-E Onu batııla, dedi. 
tın . k enıstan kralı böylece 

UrtuJ b'ld' cq a ı ı. Akıam Jül Sezarın 
):fu Sezaryon ,erefine bir z.i
la,. ~çekildi ve çocuia kral-

1)· alı namı verildi. 
OJd •ger tetviç merasimi de 
aa ~ Antuvan'ın oğlu Alek
L" n t·Helyos Ermenistan kral-
,.~: al~ı. Yeni kral alb ya
~eı· a ~ır çocuktu. İkiz kız kar
Çt ~ Bınıazi ve T rablus krali
A •ı ilan edildi. Kleopatra ile 
ntuv•-ın .. .. .. .. 1 iki h """ uçuncu çocup o an 

de F?~uk yaşındaki Ptolemeye 
kr Ilı ~e, Killkya ve Sürye 
tin~ fi verildi. Nihayet gözle
\>e 'ıc0~uran bütün bu kral 

raliçelcr yataia yabnldı. 
l<ı Şarap BoAusu 

d d
eopatra Antuvana ekseriya 

tr i ki: 

11 
- Böyle içkiye dalma}da fe

ria ediyorsun. Birkaç aydanbe-
çok defa dirayetini, hatta 

b:ıuvazeneni kaybettin. Bilmi
Y~r nıuaun ki z&vallı 'babam da 
tq . 

enya bu hale düterdi? Büt .. 
i U.U çocukluğum bunun kederi 
Ç•;de geçti. Ondan çektiğim k: ~yı timdi de senden mi çe
Ylaı? Bu aayı benden esir

fenıez miıtin? 

tu - Ruhumun rubu, derdi An-
. Yan, eyi bil ki Samos şarabı 
fıteden çıkarken, bütün bir sa
rayı kaplamaia kafi nefis me
nekşe, gül ve leylak kokulan 
neşreder. 

Kraliçe biraz istihza ile : 

k
-- Oh, bu ne kadar sanat .. 
arlık böyle ... 
- Zaten içeceğim kupaların 

sayısını bayin ede b d -il' k' k n en eg ım 
ı, ar adaşlarımla oynadığımız 

. zaman en k k ' ço azanan en çok 
~e en nefi ı h k k s şarap ardan içmeğe 

b~ .azanır. T annların emri 
oyledır. Diınek •~·ı t l 

k K ''°" anm utlulıyorlar .. 

- Hiç olmazsa içmezden 

- 29- YAZAN: PAUL REBOULT 

evvel, biraz lahana tohumu iç 
ki sarhoş olmıyasm. 

Antuvan işi alaya bozardı: 
- Haydi canım! Senin kile

rinden çıkan ilahi şaraplar için 
böyle soysuz bir yoldaşlığı bana 
teklif eden, senin gibi inceliği 
bütün Akdenize yayılmış bir ka
dın mıdır? s~n yüksek filosof
lara arkadaş olarak köleler verir 
misin?.. Şarap kendi kendine 
biter. 

- Daha az içersen, sanat
karların teveccühüne daha çok 
liyakat kazanırsın. Bir hayat 
ahenkli olmak gerektir. 

- Ben her Tanriçe şerefine 
bir kupa yuvarladım mı insan 
cinsinin ilham perilerine saygı 

· ödemiş olurum. Eğer periler
den birini unuham, o zaman 
beni kaba bir adam sayarlar. 

- Bu lüzumundan fazla iç
meğe bir sebeb mi? 

- Ben kendi sıhhatım için 
ve sana saygım dolayiıiyle içe
rim. İçtiiim şarab seni kollarım 
arasında sıkmak için bana daha 
çok güç verir. 

Kleopatra, nefsini de din
lemek için yavaşca onu iterdi: 

. - En büyük feylesoflar yal
nız su içmişlerdir. Sen de 
öyle yapsan daha akilane olur 
belki ... 

Antuvan o vakıt kahkaha
larla gülerdi! 

- Bütün hayatlarında su 
mu içmişler! Fakat onların te-
ri o kadar kötü kokardı ki 
hamamda herkes muhakkak 
onlardan kaçardı. 

Zaten şarabın ilk derecesi 

sıhhat için, ikincisi aşk için, 
üçüncüsü uyku içindir. Demek 
ki sıhhate aykırı birşey yap
mıyorum. Ve senin mem
leketine hizmet ediyorum. 
Mısırın, Suriyenin Venüs 
südü denmeie .seza şaraplarını 
içs.m bir saygısı:dık olmaz mı? 

Kleopatra kederle başını sal
lıyarak ondan ayrılırdı. 

Gurur Dumanı 
Antuvan, Romaya saygı bes

lerdi. Senatoya elçiler göndcr
meğc ara vermemişti. Orada, 
nufuzlu fırkaların gözünden 
düşmekten korkardı. Kleopatra 
ise bu hürmetten kızar du
rurdu .. 

Bunu yenmek için Antuvanı 
ıcururle deli ctmeğe, içine bü
yüklük hülyalan sokma&"a ça
lışb .• 

V atanmı, adını, milletini, va
zifesini unutturmak için onu 
lüks ve debdebe içine daldır
dı. Başına bir taç giydirdi. 
OturduK"u odanın dıvarlanm 
albn bayraklarla kaplattı. En 
kıymetli taşlarla sfuJJedi. 

Antuvanın tahbna varmaz
dan evci, fildişi, mozayik, se
def taşlardan geçmek lazımdı 
ve bunlar iki taraftan yanan 
meşalelerin alhnda ışıklı bir 
şehirc benzerdi. 

Antuvana bir tann gibi hör· 
met edilmesini emretti. Böyle 
bir taabbut havası içinde An
tuvan yavaş yavaş hakikat duy
gusunu kaybetti. Artık insan
ların üstünde bir şey aanıyor
du kendini. 

- Sotıu Var -
...... 1 •• 4• 

Loid Corcun Teklifi 
Bir lngiliz Nazırının Moskovaya Gitmesi 

Prensip itibariyle Kabul Edilmiştir 
Londra 5 (A.A) - B.Loyd Londra 5 (A.A) - Havas 

Corca vaki olan doğrudan doğ- ajansından: 
ruya teşriki mesai teklifi bazı Kabine azasından bir kaç 
parlamento azalannca ulusal kişinin iıtirakiyle akdedilen 
hükumete iştirak hususunda bir içtimada lngiliz nazırlann-
d h .. 't b" t klifin b dan birinin Moskovaya gitmesi 

a a musaı ır e aş- · 't'b · ı k b ı d'I · . . prensıp ı ı arıy e a u e ı mış 

!angıcı sayılıyor. Eskı başvekil ve fakat bu kararın Sir Con 
kendisinden istenilen ökonomik Saymenin Lord Eden ile avde-
kalkınma planlarını hararetle tinden sonra yani gelecek hafta 
hazırlamaktadır. Böylece fiilen başında ilin edılmesi muhtemel 
değilse bile zahiren kahine ol- bulunmuştur. 
dokça ileri bir zihniyetin mü- Esasen bunlardan hangisinin 
mesaillne dayanmış olacak ve Moskovaya gideceii kararlaşb-
üzerindeki ulusal sıfabnı yeni- rıJmamıştır. İhtimaJki Lord 
den ispat etmekle beraber Eden gönderilecektir. İngilte-
aynı zamanda tehlikeli bir has- renin Sovyet Rusya ile Fransız 
mı da bertaraf etmiş buJuna- Sovye.t ?1.ünas4:~atı. kada; mü-
cakbr M b L d C tekabil ıtimat uzerıne muesses 

. . · . a aza oy orcun münasebat tesisi hususund·a 
y~m ~ti~apta~ ~vvel kabineye i'Ünden güne artan arzusu 
gırmesı şuphelıdır. memnuniyetle kaydolunuyor. 

GAFFAR ZADE OTELİ 
Otel baştan başa yeniden boyablınış ve mobilyası lecdit 

edilıniştir. Sıhhi temizliğe ~on derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce miisteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muh~erem müşterilerimden rica ederim. 

ABDütLAH MOLALIÇ 
s 8 (2-13) (317) 

Kesik Bacakların Esrarı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kanlı Müslin Parçası Bir Çift Ayak .. 
kabı iç Çamaşırları Ve Bir De Kuşak .. 

Londra, 1 Mart - "Kesik -
bacaklar,, işi üzerindeki tahki
kat düncen beri hiç ileri gide
memiştir. 

Skoflandyard. Sir Bcrnard 
Pilsburi tarafından yapılan 

otopsi neticelerini merakla bek
lenmektedir. Elde bulunan ba
cakların tctkikile bu bilgin, 
yavaş yavaş parçalanan vücu-
dun eşkilini ortaya atmaktadır. 
Uzun ve ince hesaplardan son-
ra, ilk önce vücudun müte
hammil boyu ve sikleti anlaşıla-
caktır. Sonra saçlarln rengı 
meydana çıkacakhr. Nihayet 
kesik bacaklar da tam otopsi 
yapılarak oldürülen adamın sıh
hi vaziyeti anlaşılacaktir. 

Derinin çok beyaz olması 

ilkönce uzun müddet yatakta 
kalmak neticesi farzedilerek 
Hadisenin bir bp talebesi tara
fından oynanmış bir oyun olması 
zannını uyandırmıştı. Simdi bu
na pek ihtimal verilmiyor. Ba
caklar üzerinde yapılan tetki
kattan, maktulün vaziyeti ve 
yapbiı iş hakkında da bazı ne
ticeler istihraç edilecektir. 
Kaybolduğu bildirilen bütün 

adamlar araşhrılıyor. Bunlar da 
yüzlercedir. Kızıl saçlı adama 
gelince, bir türlü bulunama-
mışbr: Şu da var ki lngiltere
de saçlan kırmızı olanlar pek 

Keb-ik Bc,caJ;laı·ı 

çoktur. 
Trenlerde bulunan bir çok 

eıya mütemadiyen polise geti
rilmektedir. Bunlann arasında 
kanlı bir Muslin parçası, iç el-
biseleri, bir çift ayakkabı ve 
birde kemer vardır. Dün keş-. ....... 

f edilen eldivenler de tetkilr. 
ediliyor. Bu eldivenlerin sahibi, 
ellcrile kanb bir hançer tutm111 
olmalıdır. Zira bütün kan el-
divenlerin 
eldivenin 
mışbr. 

iç tarafındadır Ye 

parmaklan kıvnl-

Fransa Afyon Kaçakçılığı 
.. 

Uluslararası Bir Çete Ele Geçirildi 
Bir Yunan Vapuru Afyon Balyala-

rını Denize Döküyordu 
Paris, 1 Mart - Bir kaç gün 

evvel, Akdenizde hüküm süren 
fırbnaya göğüs geren bir Yu
nan vapuru Marsilya açıklann
da, stop etmişti. Deniz kudur
muştu, her dakika dağ gibi 
dalgalar vapurun güvertesini 
yalıyordu. Buna rağmen ıremi
·iler esrarıengiı: bir işe faali
yetle sanlmıılardı. 

Su geçmez bir beze özenerek 
sarılmılJ büyük balyalar denize 
fırlatılıyor ve dalgalar üzerinde 
yüzüyordu. 

Hamuleyi çıkaruıak için ne 
tuhat usul 1 Bu balyaların 
içinde üç bin kilo afyon var
dı... Hususi tertibat balyaların 
dalgalar tarafından sürüklen
mesine mani oluyordu.Zaten az 
sonra, onar onbeıer birbirine 
bağlanmış olan balyalar kuv
vetli motörler tarafından sahi
le doiru çekildi. 

Bununla beraber geçen ilk 
kinundan beri, uyuşturucu 

madde satıcıları bin müşkülata 
uğramaktadırlar. İptida Ro
caaserra ismindeki . kaçakçı 
ile suç ortaklan yakalandı. 
Sonra bir müsademe netice
sinde Stefadi kardaflardan bi
risi öldürüldü. 

Monmorb faciası üzerine açı
lan tahkikat şu Stefani'nin 
:kurnaz ' bir "iı adamı olauğuntı 
ıneydana çıkardı. Uyuşturucu 

-maddeleri ticaret mevkiine ko
yan Stefani arayıcıfardan kur
tulmak istiyordu. Bunun için 
malını kencliai yapmaia karar 
verdi. Kokain, Heroin yapmak 
için fazla makinelere lüzum 
yoktur. Fakat bu it büyük 
sermaye ister. Paris batakha
nelerinde bu sermaye çrbuk 
toplandı. Akaiyonlann ue ye
ldin tuttujunu tabü hiç bir 
zaman öğrenemiyeceğiz. Zira 
bu biçin işler sicili ticaretten 
şüphesiz geçmezler! 

Parayı bulunca, Jan Stefani 
Pariı yakınında G ... meukiinde 
bir ev tuttu. Garajı, büyük 
bahçesi, her konforu olan 
bir ev. 

Kimyagerin MarlfeU 
Uyuşturucu maddeleri yap

mak için Stefani bir kimyageri 
hizmetine almııb. Bu herif bir 
taraftan kokain, heroin yapıyor, 
diier taraftan da... Müşterile
rini ele veriyordu. Fransada 
uyuşturucu madde tedarik eden 
Amerikalıların Amerika zabıta
sile muhakkak başlan belaya 
giriyordu. 
Şunu söylemek gerektir ki 

Aınerikalılarm Fransada sayısız 
gizli polisleri vardır. Bunlar 
kokain, heroin meraklısı Ame
rika tabasını ~akip ederler ve 
uyuşturucu maddeleri bunlara 
verenleri de araştınrlar. Her 

mühim müsadere kar11hğı ola
rak Amerika polisi "muhbİ.J'e. 
mühim mükafat verdiği için, 
kimyaierin ne düşünceye tibi 
olduğu kolayca anlaşılır. 

Müşterilerin muntazamen elt 
2'eçtiğini gören kokainciler bir 
müddet imalib durdurdular Te 

bir kaç ay Pariste afyon 
bulunmaz oldu. Yeni bir kay
nak bulmak lizımdı.Kaçakçılar 
yeniden işe sanldılar. Marsilya 
açıiına bırakılan ve sahile çe
kilen afyon hamulesi bunların 

hesabına idi. Fakat jandarma
lar Moret kasabasında çetenin 
üç elebaşısım yakaladılar. 

Müsadere edilen mal ham 
afyondu. Demek ki Fransada 
gizlice çahşan fabrikalardan bi-
rine aitti. Acaba bu hamuleyi 
bekliyen G ... fabrikası mı idi, 
yoksa gizli diier bir müessese
mi? 

Zabıta bu sabah de Çinden 
gelen Rosenbaum adb bir Leh-
liyi yakalamışhr. Bu da ul~lar
arası bir afyon haydududur. 
Fransaya ispanyadan gcçmiş-
~ir. ~caba ~ine gizli nasıl bir 
ış gormck ıçin? .. 

Kr~l Ve Kralıça 
lngilterede 

Londra 5 ( A.A ) - Belç!lu 
kral ve kraliçesi dün kısa biı 
ziyaretten sonra Folkeston'dan. 
ayrılmışlardır. Kralın çenesin
de küçük bİI' ameliyata maruz 
kaldıiı bildirilmektedir. 



•• 

<enı Asır s Mart 1s3::t ,,. 
._._...... . ...--... _... 

Giridde Büyük Hava Taarruzu Yapılırken · Doğu 
Makedonyada Asiler Tenkil Ediliyor 

Hanyada Venizelosun Evi Uçuruldu - Bir General Ve Vali öldürüldü 225 
• 

Kişi Kurşuna Dizilerek Denize Atıldı - Averof a iki ·Bomba Daha Düştü 
Hükiin1et Kuvvetleri Serez Ve 

Yunanistana Hareket Etmiş 
Dramadaki 
Bulunµyor -

Asileri 
Bay 

Muhasara Ettiler. Plastiras 
Zaimisin Beyannamesi 

Bay Maksimosun istifası 
Atina 4 (A.A) - Havas 

Ajansının Hususi :muhabiri 
bildiriyor: 

Bay Maksimosun istifasına 
siyasal mahiyet atfedilmemek
tedir. 

Zira Bay Maksimos sıhhi 

sebepler dolayisile istifasını 
birkaç hafta evvel vermiştir. 

Hay Zaimis 
Bay Zalmlsln Beyanatı 

Atina, 4 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Resicumhur Bay Zaimis ulu
sa hitaben aşağulaki beyan
nameyi neşretmiştir: 

Dört gündenberi Yunanistan 
çetin bir zıddiyetin neticesi 
ohrak vukuu oldukça nadir 
b r mücadele sahasına dön
müştür. Bu vaziyetten dolayı, 
yurdun az vakıt içerisinde müş
terek vatanımızın nihayet kur
ban gideceii dahili bir ceri
haya sahne olması müstebat 
değildir. Önümüzde cereyan 
eden hadiseleri görmek rieisi
cumhur sıfatiyle tefriksiz bütün 
Elenlerin dikkatini önümüzde 
beliren tehlikeye celbetmeyi 
ve gayri kanuni fiillere sürük
lenmiş olan kimseleri vatanse· 
99rliğin sesini dinlemcğe, bü
tün şahsi ve siyasal ihtırasları 
unutmağa, vatanın kanunlarına 
itaata ve bu suretle yurdu teh
did eden müthiş felaketin önü
ne ieçmeğe davet etmeii va
zife addediyorum. Siyasal re
jimimiz için hiç bir tehlike 

mevcut deiildir ve memleket 
pek ziyade muhtuç olduğu nor 
mal siyasal hayata bir an önce 
girmelidir. 

Atina 4 Mart 1935 
ZAİM İS 

Fransız Gazetelerl 
Ne Diyorlar ? 

Paris 4 ( A.A ) - Gazete
ler Yunanistan hadiselerinden 
uzun uzun bahsetmektedirler. 
Bazıları dahili buhranın dıf si
yasa ya tesiri olacağını yazmak
ta bay Venizelosun katiyetle 
müdafii olduğu balkan anlaş
masına şiddetli hücumlar yap
tıf[ını hatırlatmaktadırlar. 

Seferber Edilen 
Sınlflar 

Pöti Parizien gazetesi di
yor ki: 

Vaziyet çok ağırdır ve git
tikçe de ağırlaşmaktadır. Fakat 
hükumet hareketi bastırmağa 

kat'i surette azmetmiştir. Hü
kumet orduda üç bahriyede iki 
sınıf askeri seferber etmiştir. 

Balkan Andlaşması 
Üzerinde Akisler 

Maten gazetesi, isyanın dış 

manzarası üzerinde israr edi
yor ve diyor ki : 

Uluslar arası bakımdan Yu
nan hadiseleri bütün uluslar 
tarafından dikkıttle takib edil
mektedir. Çünkü dışarıca bu 
arada Balkan anlaşması üze
rinde akisleri olabilir. Bay Ve
nizelos'un bu anlaşmaya karşı 
şiddetli hareketlerde bulundu
ğunu unutmamalıdır. 

Uluslar Arası 
Mesele Çıkmıyacak 

Övr gazetesi, bu isyanın her 
1 hangi uluslar arası bir mesele 

çıkaracağını z:mnetmcmektedir. 
Bugün için tahakkukuna imkan 
olmamakla beraber kırallığm 
tekrar ihya edileceği farzedil
se bile İngiliz kıral ailesiyle 
akrabalığı bulunan Yugoslavya 
naibi prens Polun ve Romanya 
kraliçesi Marinin yeğeni olan 
Konstantin gibi genç bir kralın 
idaresi ile Yunanistan dış si
yasasmın değişmiyeceği mu
hakkaktır. Uluslar arası yegane 
akis coğrafi vaziyett çok mü
him olan bu ulusun tamamen 
zayıflaması olacaktır. 

isyan iyi Bir Yol 
Olamaz 

Figaro gazetesi de şunları 
yazıyor: 

Bay Venizelos büyük bir 
adamdır. Fran~anın şah9lnda 
bir dost bulunduğunu unutmı

yacaiız. Fakat Yunanistanın 

hayatını derin bir şekilde ka
rıştıracak gibi olan bu isyanı 
yapmakla iyi mi etti? Yunanis-
tanın dış siyasasına karışmak 
istemiyoruz. Fakat Yunanis-
tanı seven bütün Fransızlar 
bütün Yunanistanın süratle sü-
kfmc dönmesini şiddet~e iste
mektedirler. 

Venlzelosun Evi 
Tahrlb Edlld 1 

Atina, 4 ( A.A ) - Röyter 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hükumet bütün hava ve de
diz kuvvetlerini eğer bilakay-
düşart teslim olmazlarsa Girid 
asileri üzerine sevketmeğe ha
zırlanmaktadır. Tayyareler Gi
rid sulanndaki asi gemileri bir 
çok defalar bombarduman et
mişlerdir. Hükümete sadık iki 
torpito muhribi k~~~f kolu ola
rak Giride hareket etmişlerdir. 

Venizelosun Hanyadaki evi 
hava bombardımanı ile tahrib 
edilmiştir. 

Glrid U. Valisi ile Bir 
General ÖldUrilldU 

Asilere karşı mukavemete 

Yalmlrrnrrn .Asilenfrn J/i,· (; rup 

teşebbüs etmiş ol:.ın bir gene
ral ile sabık Girid valisi asiler 
tarafından öldürülmüşlerdir. Ti· 
pos gazetesinin istihbarma göre 
Averof mürettebatından İsyana 
nihayet vermek istiyen 225 
kişi kurşuna dizildikten sonra 
cesedleri denize atılmıştır. 

Bir Harp Sefinesi 
Alevler içinde 

Ay;:ıi gazete Milos adasile 
Girid adasından alevler içeri
sinde bir harb sefinesi görül
düğünü yazmaktadır. Divanı 
harblar yarın faaliyete başhya
caklardır. Asilerle münasebet
tar görülen bir çok şahsiyetler 
muhakeme edileceklerdir. 

Makedonyada laller 
Kaçıyorlar 

Makedonya asilerinin hükii· 
met kuvvetleri karşısında ricat 
ettikleri bildirilmektedir. 

Averofa iki Bomba DUştU 
Atina, 4 (A.A) - Royter 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Girid adasındaki gemileri 

bombardırean etmiş olan tay
yareler bu akşam avdet et
miştir. Pi!ot!oır Averof kruva
zörüne iki dane 112 kiloluk 
bomba isabet ettiğini ve ge
minin arka tarafında yangın 

çıktığını bildirmişlerdir. Bu 
bombalar kruvazörü batırmak
tan ziyade biraz hasar vermek 
suretile mürettebatı koı·kutmak 
için atılmıştır. 
Serez Ve Kavala Asi

lea'in EEindedir 
Belgrnd, 4 (A.A) - Avala 

Ajansı muhabirinin verdiği ma
lumata göre doğu Makedon
yasındaki Serez ve Kavala 
garnizonları hükumet kıtaatıle 

şiddetli bir muharebeden sonra 
asilerin eline geçmiştir. 

BUyUk Hava 
Taarruzu Basladı . 

Atina, 4 (A.A) - Asi gemi-
lere karşı büyük hava taarruzu 

bu saoah tekrar başlamıştır. 

Bu gemiler Girit adasına ııiın
mışlardır. Kısmi seferberlik 

normal bir şekilde · devam et
mektedir. Bir çok gönüllüler 

askerlik Şübelerine müracaat 
etmektedirler. 

Makedonya 
Sahlllerlnde 

Selanik, 4 ( A.A ) - Röyter 
Ajansından: 

Makedonya sahillerindeki bü- '. 
tün· fenerler geçen rrece asi-

lerin muhtemel hareketlerini 
şaşırtmak için söndürülmüştür. 

Selanik limanı gece bütün ge
milere kapalı kalmıştır. 

lnglllz Harp Gemllerl 
Malta, 4 (A.A) - Deniz ma

kamatı İngiliz harp gemilerinin 
isyanla alakadar olarak Yuna
nistana gitmekte olduğu hak-

kındaki hab~rleri tel.zip edi-
yor. 

Makedonyada Kat'i 
Taarruz Bczşhyor 

Selanik, 4 (A.A) - Genral 
Kondilis tenkil harekei:inin ku
mandasını deruhte etmek üzere 
geldi. Neşrettiği bir beyanna
mede seferber edilen kara kıta
atının Selanikte tahşidini miite-

Bay Çaldad:; 

akip kat'i büyük t:ıa. ruzun 
haşlıyacağını bildirrni _tir. 

Pl~stlras Yunani•" 
tana Gitti 

Kan, 4 ( A.A. ) - General 
Plastiras otele henüz dönme"' 
miştir. Nerede olduğu belli de
ğildir. Gazetecilerden kurtul" 
mak için dağlara kaçtığı zanne"' 
dilmektedir. 

Kan, 4 (A.A) - İyi bir meoı· 
badan alınan malumata göre 
plastiras Fransadan Yuna· 
ni5tana hareket etmiştir. 
layanın ll•erkezl Doğu 

Makedonyadar 
Belgrat, 4 ( A.A) - Av•~ 

Ajansının Atina muhabirine 
·göre isyan hareketinin rnerkez1 

şimdi Doğu Makedonyasıdır· 
Ve orada muharebeler olmaL· 
tadır. 

Serez Ve Dramad&J Asl· 
lsr Muhasara Edildi 

Atina, 4 ( A.A ) - Havas 
Ajansının hususi muhabiri hü· 
kiimet kıtaatının Serez ve Dra· 
mada asileri muhasara ettiği 
ve bu şehirlerin bugün istirdadı 
ümit edilmakte olduğunu bildi· 
riyor. Bundan başka bir ha,,.. 
filosu istikşafta bulunmak üz~ 
G!ride hareket etmiştir. 

••••ııı•••••••••••••••••••••~&aaı1sıaıaaaaı113~eaııııııaıııaıaaııııııııııııaıa111ıı•• 1 

S ~e b tru.mcalı .:ı,,,a:rasu oyunca 
Oı-dust! A~:lerle Hükumet Karşı-... 

laştı 
Ba::: taı·af ı bi
rind sahifedf• 
2aı. Saati~ 
TeeHm IEdH-

- u(anlı 

molX Üzere 
Atina hilkii

meH Girit asile- ' 
rine karşı ten
Kil hareketinin 
bi-r an evvel mu-
vaffakıyetle ne
ticelenmesi için 
24 saatta teslim 
edilmek şartile 
15 bombardıman 
tayyaresi almak 
üzere muhtelif 
fobr:kalara mü-
racaat etti. Bu 
tayyar e l e r de 
mevcut hava 

. kuvvetlerini tak
viye ederek is-
yanın hakkın

dan gelecekler
dir. 

Bay Kondl
lls Atinade 

r İstanbul,S(Hu
susi ) - Atina
dan bildiriliyor : 

Vtur-u~malar 

Yunan oadu ba- .Atiııadaki e/.zoıı 1.·1.'jıw;ı 

kanı bay Kondilis doğu Ma- metin elinde kalmış olılıı iiı. 
kedonyasına karşı tenkil hare- torpido muhribi söylendiğİll' 
ketini hazırladıktan ve asilere göre, Girit adasına hareke\ 
24 saatlık bir mühlet verildikten etmişlerdir. Bu gemiler tayya· 
sonra hükumetle görüşmek reler ile birlikte asi gemiler' 
üzere Atinaya dönmüştür. karşı yapılacak harekete işti· 

A TİNA 5 ( A.A ) - Hükii- rak edeceklerdir. 



•Mart 1939 
-.:;;;;-~~ Yeni Asır 

Ölüm Şuaı Bir Hakikat Mı ?IArabistanın Taçsız Kralı 
• ~ Kolonel Lavrens 

Lehli Mucid Elektrik Cereyanını Bir Kenara Çekilecek mi 

Sabite 7 
-=ı 

Küçük Haberler: 

Vilayet U, Meclisi 
Yeni vilayet uumui ~clisi 

bu ayın onunucu Pazar günü 
mesaisine başhyacaktır • 

Telsizle Nakledebiliyormuş! 
----------------------------... 1~ •• !'"'-------------------------

Bu lcad Doğru ise Olüm Şuaı Uzaktan 
Memleketleri Y aknp Mahvedecek 

San Remo, (Mart) - Altın 1 
Yavan adam, Duniskovski bu- 1 fi 
'•da b .. t~ . . 

" un gazetecilenn me-
rakın .. . 

ı uzerıne toplamakta de-
vanı ediyor. 
liararetll Bir MUnaka,a 
Dunı'ko k'' · ·· · hı vs ı nın az once sessız 

0 
kn salonu, şimdi elektri~ 

Yü ı "d'' ha u u,. • Bütün gtın, müte-
Jt ssıs Bonn ve gazeteciler, 
~ ın çıkarmak için toprağı 
ru VUrup yıkamakla utraşır du
. rken, beri tarafta Lehli mu

eıt r h 
. a atça koltuğuna yerleş-

llıış bu.. "k . b" ki ' yu ve acaıp ır ma-
" na, nın çok kanşık parcalarını 
,ere ti A ş rmekle meşgul. 
. vukat Jan-Şarl Legrand 
lÇerj girerek sordu: 

•~? Busabah iş bitecek mi, 

bir - Bilmiyorum üstad ... Kat'i 
ili cevap vermeğe cesaret ede-

Yorunı. 

Jçi .._ .~ ermelisiniz! Müdafaanız 
~l'O. sızın bir yalancı bir hile
--~nıadığınızı ve altın yap
Ilı n başka bir şey keşfet
ı:?e de muvaffak olduiunuzu 

8ternıek lazım. 
iti ~ sırada bir batkası daha 
-..: Ve şimdiye kadar yapılan 
d._ il bambaşka bir tecrübe
~ haberdar olunca, derin bir 
-.....t~uzluk rösterdi. 
ı; İıııkinı yok. Bu tecrübe
~ ea biiyük mahzurlar doğa-

Öt Bu icat gizli kalmalıdır. 
8 Uın Saçan Makine 

llid ll zat, Dunikovski'ye ye
l>ir en sermaye ted4rik eden 
la bankerdir. Henüz delikan
l ~Yılabilecek bir adam ki 
il~ •~d~ beri kimyaker ile 
a11~1~1D açlıktan ölmesinin 
İçi Ulıu ve çalıımasına devam 
ll 11 ınuhtaç olduğu pahalı 
J) e~ri ona temin etmıştir. 
b:ı,. dün 500 franklık bir 

1 
lJı Yanmıştı... Sonr, başka 

ey de vardı. 
:- Hayır ustad, inanınız bana! 
4''1akat işrar etti: 

Ilı.._ Bu tecrqbelerin yapıl-
aaa faydalıdır. 
lehli şimdi izahat veriyordu! 

.. - Bu önllmdeki makine, al
~ çıkaran bir m•kine değil~ 
nt • Başka bir ale • .• Birkaç 
•• evci gtzet 'n ahsettik-
~~ fakat ne ôlautunu bir Cla
.._ laiç ~edikleri .. Ôlim 
:;a•nıı, hatımyor mQaunuz?Ben 

ıuaı ke~ zannedi
Ponaaı. Bu makinenin ortasın· 
~ bir ampul içinde, benim 

rotoa,, deci.itim madde var 
~ l>Uam ,.._,. madenler Gzıe
~ tem ediyor. Bu uapulun 
~pmıda, diğer bir 1'mba 
ıçilide, tıç radyo&tiv taş var• 
dar. Bunlardan çıkan bir şua 
da elektrik cereyanını havada 
baldetJMk llaHasma maliktir. 

8'I iki Pilatin uç arasından 
çakan Elektrik ceryapı için 
lltlecliiim Pl'iOton f8aı nakil 
•azifeliai rlfllr. 
eııt!ke Tayyare Parladı 

Hakikaten Mwiaadaa bir 

Alim ııe öWm şuaı ya.ptığını iddia eden Dumikofsku ile 
e1.·sr>er Botıtı ve Jean Charles Legranil 

kaç kilometre mesafedeki bir sayılabilirdi. Tayyarenin motörü 
iskemle üzerine, Domikovski kur - sirküi ye uğramış olacağı 
bir ark lambası birleştirdi ve için bu, hakiki bir tayyare ol-
toprakla kontak yapmak için saydı, pilotsuz ve motörsüz 
bir telle odanın pençerelerine kalarak, ilevle içinde yere yu-
bağladı. Bir dümeyi çevirdi. varlanacaktı. Şimdi, çocukca 

Dnmikofski ailesile biraı·aıla 

Makina gümbürdedi. Ampiller
den tutduk bir ışık çıktı. Bir 
menşiiri çevirerek lehli şuaı 

arkın iki kömür parçası arası
na sevk etdi ve hemen bir 
kıvılcım sıçradı. 
Duni Kovski kızına seslendi : 

- Luşka, getir tayyareyi. 
Bu bir liretlik karışık renkli 

teneke )>ir oyuncaktı. Kızcağı-
zın aıütehayyir bakışı albnda, 
Lelili küçük pilotun vücudu et
rafına bır J>&muk sardı, üzeri
ne beaıin cllkttı ve oyuncağı 
bir sicimle dıvara asb. Tayya
recinin batına değen ve top
raia silrünen bir tel ta ~dı. 

Bayan l)u,ıikovski pancurla
n çekti. Makine tekrar güm· 
bürdedi. Yarı karanhk içinde, 
donuk flla, " 61üın şuaı ,, biraz 
daha hararetli bir renk almış
b. Bir lihze bu şua dıvar iize
rinde dolaıarak asılı olan oyun
cağı aradı. Onu buldu. Tene
ke tayyarecinin baıı üzerine 
ıtık serpti ve ayni saniyede 
kımcım çakb. Bir iki saniye 
~tınladı, sonra bir alev yük
seldi. Muhayyel benzin de
posu ateş almıştı. Şimdi pilot 
yılclınmla vurulmuş gibi olmuş 

bir koşuya bağlı olarak, baştan 
başa yanıyordu. Küçllk Lüş
kanın hıçkınklannı boğazında 
boğazında boğmağa çalıştığı 
duyuldu ... 

Mukavemet Edllemez 
Bir Şua 

Pançorlar açıldı, Bir türlG 
sanmek istemiyen tayyare çö
züldii ve tekrar ışıklanan oda 
Dunikovski anlatmağa devam 
etti: 

- Makinem büyük mikyasta 
yapıldığı zaman hiç bir şey, 
işitiyor musunuz, hiç bir şey ve 
hiç bir kimse benim şuaına 
mukavemet edemiyecektir. Ma
deni parçası olmıyan bir tay
yare yapılamaz. Askerlerin tü
fenkleri de, çelik aamlıhdır. 
Yatmur, çamur bile elektriii 
nakleder. Benim burada kul
landığım idi cereyan yerine 
yüksek taksiyonlu bir cereyan 
olsun öliim şuaı hemen hare
kete geçmiş olur. Bunu elinde 
tutacak memlekete hava filo
ları gece gündüz istedikleri 
kadar saldırsınlar, geçemiye
ceklerdir. 

Gak yllzllnde onlan takib 
edecek olan göze görülmez 
projektör, onla:ı kanatlı bir 
hayvan parçası lbi yakacak
caktır. Bu şua orduları mitral
yözler.den daha fazla emniyetle 
doğrayıp biçecektir. Şuaın ta
kip edeceği hat boyunca, baş
tanbaşa yangınlar çıkacaktır. 
Bir memleketin üzerinden bu 
şuaı geçirmekle onu, hiç bir 
kurşun atmadan, harap etmiş 
olursunuz. Havada serbestçe 
dolaşan llç fazlı bir cereyana 
karşı mücerrid bir lahın imkanı 
da yoktur. 

* • • 
Ar,ımed Ve Roma 

Filosu 
Şeytanı şuaların ilk tecrü-

Zamanımızın En Büyük Sergüzeştçisi 
Bir Mektubunda Bunu Temin Ediyor 

Paris (Mart) - lngilterede 
Royal Air F orce"da st~jını 
yapmış olan M. T. B. Shav, 
bugün Brinlingtondaki tayyare 
alayını terkedecekti:-. Kolonel 
Lavrenstc19başkası olmıyan M. 
T. B. Shav, bütün vaktini bu
rada dalgalı ve milteharrik 
hedef daireleri üzerinde atış 
talimleri yapmalda geçirmiştir. 
Son zamanJara kadar emri al
bnda çalışan Y orkşirli bir dos
tuna artık istirahkta çekilece
ğini bildirmiştir.Eğer Shav adı 
arkasında A~·abistanın taçsız 
kralı, ve zamanımızın en büyük 
sergüzeştçisi olan Lavrensin 
saklandığı bilinmeseydi bu ha
bere kimse ehemmiyet bile 

vermezdi. General Rejinlad J\olmıel La ııreus 
Storun "taçsız Kral,, adına ver-

M kk lranı karış karış gezerek tanı-digıv' bu adam artık e e 
lan 1 mıştır. Casusların başı cidden prenslerinin maşlah nı, a tın 

ailihhklannı taıunıyor. Fakat istirahata çekiliyor mu? Yoksa 
ölüm yatağında olduğundan yeni fesatlar arkasında koşmak 
çok defalar bahsedilditi halde ivin mi bir kenara çekildiğini 
hali turp gibi sağlam bulunu- ilin ediyor 
yor. Mark Tiven gibi sağlıtın- Kaş'da Kasırga Oldu 
dan merakta olaillara"öldOğüm KAŞ. 4 (A.A) - ıki gündür 
haberi milbalagahdır,, cevabım sahillerimizde on yıldanberi 
verebilir.1916 da araplan ayak· görülmemiş deniz ve fırtına 
landıran, 1925 te Riflileri Fran- devam etmektedir. Dün saat 
sa aleyhine kıyama tetvik eden 12 de garptan bir dakika ka-
entelijens servisin bu akade- dar devam eden ani bir kasır-
misyen casusu ne kadar kur- ga olmuşsa da hiç bir zarar 
baıdar verdirmİftİİ'. Lavrens 26 vermeden geçmiştir. Da1gala-
yaşında iken entelijens ser- nn hücumundan belediyeye ait 
viste vazife alınışhr. Bütün iskelenin bir kısmı ve deniz 
Şarb gezmİf; Tlıkiye, Süriye kenanndaki evlerden birinin 
Filistin, Arabiatill, ltak ve nhtımı hasara uğramıştır. 

• Bay Fuat 
Tire kazasına gitmİf olan 

vilayet hukuk işleri müdlrii 
Bay Fuat şehrimize dönmiiftür. 

Bay Esad 
Vilayet idare heyeti üyesin

den Bay Esad hastalandığın
dan vazifesi başına geleme
mektedir. 

A 

Bay Adil 
Vilayet baytar müdürü bay 

Adil Y ergök dün Mersine git
miştir. Oradan Kıbrısa geçerek 
vilayet köyleri için 19 eıek 
aygın satın alacaktır. 

L=maıida Bir Kaza 
Limanda Felemenk bandıralı 

Ganimides vapurunda amele 
Arif oğlu İsmailin ambarda 
balyalan istif ettiği sırada üze-
rine düşen bir balya yüzünden 
kolu kırılmış ve yüzü de yara-
lanmıştır. Yaralı tedavi için 
memleket hastahanesine kal-
dınlmıştır. 

______ ...... 
Isparta Vilayet U. Meclisi 

ISPARTA, 4 (A.A) - Vili· 
yet umumi meclisi bugün saat 
14 de beşinci toplanbsmı yap-
mıştır. Btıtçede verimli olmıyan 
masrafların en asgari bir mad
de indiri mesini kararalaşbnl
mış,tır. 

Kiralık Ev 
Halit Ziya bey sokağında 

Kız enstitüıll karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa-
natoryom gibi havadardır. 

içindekilere müracaat edil
melidir. 

3-10 (S 7) 

. ...•......... , .................................................................................................................... . 
besi bu asırda bqlar. Vakıa, yada tayyareleri dmdUl"acak lemetini temin edeceğinden 
3000 sene evvel, ihtiyar Arti· bir vasıta bulunduğu zannedildi. eminim. Şu sıralarda Fransacla 
met te sıaJiba buna benzer Bu da doğru ~eğildi. mühim bir ziyaret bekleyorum 
bir şey yapmışb. Milattan ev- 1924 te bir lngiliz mühendis Daha fazla izahat vere-
vel 287 ve 212 eeneleri ara- B. Malefs, bir ölüm şuaı keşf mem. İsmi ve memuriyeti 
sında Siraküzanin resmi bilgi- ettiğini Dunikovski gibi bildirdi. herkesce tanınmış olan bu 
ni olan Arşimed, Romalılar ta- O da, keşfettiği bir şua vası- şahsiyet karşısında nim resmi 
rafından bu limanın muhasara tasile, yüksek taksiyonlu elek- mahiyette tecrübeler yapatak 
sı esnasmda fenni silahlan ida- trik cereyanını havada nakle- makinamın bütün kabillyetleri-
reye memur edilmişti. Güneşi debileceğini iddia ediyordu. Bu ni isbat edec~iim: . , 
kendisine mllttefik yaptı, ve icat çok gürültü yaptı. Dukuz Yalnız Dunıkovıski italya da 
sıüzelce hesap edilmiş aynalar Fransız mucidi de bunun ken- olduiu için bir noktayı unut-
vasitasiyle, sıünntin ıOalanı dilerine ait olduğunu iddia maması liz~.d~r : l~alyan k-:· 
limanı muhasara eden gemiler ettiler. nunu m denısınm bır maddem, 
üzerine çevirdi. Rivayete gö- Daha sonra Amerikada, John milli ~üdafaayı ~ikadar e~en 
re, Roma zabitleri gözlerini Stanul, Vilyam Piyer ~orkunç her. ıcadın, mucıde . t~zmınat 
kamaştıran bu şuaın tehlikesini şualar yaptılar. Halbukı Nev- v~r~erek v:~a. verilmıyer~k, 

1 akıt bulmadan Ro- yorktaki bir temizleme miies- hükumetce ıatimlik " edile-
an amıya v bil v• • b'ldirir 
manın yelkenleri alevler içinde sesesi, bir çok yıllardanberi ecegım • ı • . 
kal b evlerdeki giiveleri aldürmek Şu takdırde Lehli yalnız 1-

lmış . k.. "d bu için bu sistemi kullandıgı" nı ve lüm ıuaının aırnnı deiil, ayna nsan ze asının ıfCDI en 'b da 
1 

-L 

. 'k ah tıv - k "ölüm ıuaınm en kuvvetli bir prensı e yanır atın yapm11& ısti amette ç ş gını gorme " '.L li d ka 
· · 1900 h "' •· B _ ha•~:e öldürücüsü olduğunu şuaının sırnnı WI e n en. Çl• 
ıçın yı nı ve aıun ran .,. bili" T b"" rtad hakikaten 
· · · etti Telsiz bildirdi! ra r. a ıı o a liyı ~~kle~ek ıcap . • 1929 da Amerikada 1932 de sır v...-sa herhalde makine mey-
mucıdı, bukaç santimetre me- R d ~ yıl Ki dandadır 

b · f · us ya a aynı son nu· · 
saf~de d~ran mlduumdü ır Farekyı, nundaAvusturyacla "ölüm şuaı" ÖIUın ŞWll ÖldllreblllMI? 
telsız şuade ö ür • a at . ta kt B' t af Dunikovski alelide bir ada· . .. yıne or ya çı ı. ır ar -
Katolik enstıtilsli profesorü d b kaimi d F k t mın yapamıyacağı bir makin, 

b t t .. 1 • ta uru yor u. a a 
ola~ u zat şey ane a e~ın: 1934 Amerika hiildimeti ço1' yapmıştır. Gösterdiii laburatu. 
d~kı a~aştırmalarını daha ılerı tehlikeli görlilen diğer bir şua- var oyuplan belki ondan C9-

surmedi. . . • velden de yapılmışbr. Fakat 
Harpten Sonraki ın tecrilbesını menetti. t tb'k t h d b d a ı a sa asın a un an daha 

TecrUbeler Şuaı. Kim salın Alacak? ileri sıeçilmem!ştir. Daha ileri 
Muharebe ayni mahiyette Bu ıcadın tahakkukunu te- geçilmesi tcmenn· dilm li '? 

. li .1 D "k ki ı e e mı birçok tecrübelere vesile oldu mennı etme mı um ovs Barı• ha tl . . 
,.. .. . d' k' "' rp şeamc erınc mı ise de hiçbiri katı gözukmedı. ıyor ı: bağlıdır. 

Fakat bundan bir miiddet soi&a - Şuaımı Fransaya tek Torpiller 42 l'k t lar 
· k · tm ki ulh b" .. k b' ' ı op ' ze-Fransız-Romen ili' etine men- e e e, s a uyu ır yar rli gazla karan 

sup bir çok tayyareler Alman- dımda bulunacağımı zannedi- abombalar, ~e::: :akiaa-
ya üzerinde motor sakatlıkla- yorum. Fransanın elinde böyle lar görilldG. Fakat bunlana 
nna ''tradılc:larından, Alman- müthi, bir silahın dünya müsa- hiç biri harbı öldiremedi r 



En m;jşl.ülpcsend gözler bu 
re""k ve nurdan yaratılmış gö
rün ... n vücudlarda bir tek ku
sur, küçük bir ek.sikJik bula
maz a:-dı. Bunlar kim,bilir hangi 
d'yarın müstesna gülleri veya 
biı1 bülleri idi, şüphe yok ki 
yetiştikleri, alıştıkları bağ baş

ka başka idi. Fak at göklerin 
ucubucağı görünmiyen derin
Jilderinde tek başına dolaşır

larken meçhul bir cazibeye ka
pılıb da birleşiveren yıldızlar 

ıtibi yanyana gelmelerinde bir 
yakışıklık, gönül avlıyan bir 
tenasüh vardı. Üç güzel kız, 
berrak bir müseJles teşkil edi
yorlar gibi idi. Harun yan göz
le arkadaşlarına baktı. 

Şimdi onların yüzünde de 
tebessüm belirmişti ve hayret
lerini gizliyemiyorlardı.Harunür
reşid'in kendilerini gözetledi
&"ini sezen Cafer, Tarana ya
vaş bir dirsek dokundurdu : 

- Sakallıya hak dedi. iyi 
malı gördü de yılışıyor. 

·- Yahu bu adam bizim 
6ç kişi olacajımızı bilmiş gi
bi.. Mürettep bir şey olmasın. 

Zannetmem. İsmailin sözle
rinden bu anlaşılmıyor. Fakat 
olsada, olmasa da bize göre 
bava bot- Söyle bakalım Bi
zansta böyle güzeller var mı? 

- Orası başka bir alemdir. 
ve her alem gibi onunda ken
dine mahsus peykleri, yıldız

ları ve güneşleri vardır. 
Nasır söyleniyordu: 
- Bunlar, dedi, üç renkli 

bir çiçektir. Renklerden ne bi
rini, ne ikisini ayırmak müm
kün deiildir. Oldujıı gibi taşı
mak ve koklamak lazım ve ls
maile döne~ek sordu: 

- Çiçeklerimi nasıl buldu
nuz? Kendilerini gördükten 
sonra arbk mücevher kelimesi
ni kullanmıyalım. Çünkü bir el
mas ve ya inci nihayet göze 
cila ve ziya verir. Lakin bu 
kızlarda kan var, ses var, duy
gu var, ıtır var ! Kendilerine 
bülbülleri içlerinde saklı güller, 
yahut gülleri dudaklannda ya
şıyan bülbüller diyebiliriz. 

İsmail Nasırın " zatülhal " 
diye takdim ettiği ziyanın yü
ıüne baktı: 

Reıe Leili malalıatuhu 
Halletet dünya minelfiten (1) 
Dedi ve müteakiben gözle-

rini Zatülcemalin göz kamaş

ôran yüzüne çevirerek okudu: 
Hiye Zehrae misli lü'lüetülgav 

Vasim talea min cevherin 
meknunin (2) 

Ve en sonra Zatülvisalin, nu
rani bir sütun gibi gönüllere 
heyecan veren yüksc:k enda
mını gözden geçirerek haykırdı: 

Ma Hazelbeşer, illa mele-

(1) Bu bir ahuki güzelliğ'i 
olmasaydı dünya fitm~siz ka
lırdı. 

(2) Öyle beyaz, guzel, par
lak bir kızdır . ki en kıymetli 
inciye benzer. 

Yazan: 
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kün kerim. bu söz malum ol
duğu üzere ayetdir. Harunuşit 
amucasının kızlar hakkındaki 

takdirlerine iştirak ettiğini gös
termek için ayetinin okunması
nı fırsat bildi. Ve büyük bir 
heycan ile amucasına cevap 
verdi. 

Sadaka11ahülazim 
Nasır, üç güzel kızın bir 

lahzada temaşası için bile üc
ret istiyecek kadar densizdi. 
Müşterilerinin dudak dudağa 
verip bir şeyler fısıldadıklarını 
görünce sinirlendi: 

- Burası, dedi, esir pazarı 
değil, Nasırın evidir. Bedava 
kız seyrine gelenler pişman 
olurlar. 

İsmail para düşkünü terbi
yesiz herife iyi bir cevap ver
mek için ağzmı açmak isterken 
ve Harun ise, yanındaki uşağa 
küstah ev sahibini dövdürmeii 
kurarkek içeri bir kız girip, 
esir tacirinin kulaiına bir kaç 
kelime söyledi. Nasır, bu keli
meler üzerine şaşırdı, müşte
rilerine döndü: 

- Affedersiniz, dedi, mühim 
bir zatın evime geldiğini ha
ber aldım. kendisile görüşmek 
mecburiyetindeyim Arzu 
ederseniz salona geçiniz, beni 
bekleyiniz. Y ahud bu gecelik 

pazarlığı bırakalım, Yarın gö
rüşelim. 

• 
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kıymetli ise biz bekleyelim, 
değilse bizim iş:mizi bitirin, o 
beklesin. 

Esir taciri " Hey g~filler ,, 
der ~ibi topuk!armm üsfönde 
yük:;cle yüksele müşterilerinin 

yüzüne bakb. Ve şu cevabı 
verdi. 

- Beklemek maa esef size 
düşüyor. Çünki gelen zat öm
ründe l imseyi bekietmemistir 1 

V c müteakiben emir verd:: 
Efendileri s~lona götür. 

İsmail,mütehayyır Harun haşin
di,mescleyi tercümandan haber 
alan Cafer ile Taran ise hala işin 
alayında idiler.Ömründe kimse
yi beklemediği yüzlerine karşı 
haykırılan adanı,acaba kim olabi 
lirdi. Bu hak, herkesi bekleme· 
mek hakkı,kürre üzerinde ancak 
Harunüreşidin idi. O hakka 
Baf{datta tesahup edebilecek 
kim vardı?.. İsmail hayret
le ve Hurun hiddetle kahra
manlarımızda a1ayla bu ciheti 
düşünerek ilkin oturdukları sa
lona dönerlerken Nasır, ken
dilerinden ayrılmış ve merdi
venleri paldır küldür inerek 
kapıya koşmuştu. 

Dünyada yalnız para tanıyan 
\'e para kıymetinden başka hiç 
bir kuvvete hörmet etmiyen 
bu şöhretli esir tacirini bu ka
dar telaşa düşüren misafir, eve 
girmiye lüzum görmemişti. So
kak kapısının eşiği önünde du-

Harun bir esir tacirinin ken- ruyordu. Yüzü, gözü sanlı olup 
dilerini mühimsememesinden üstünde geniş bir maşlah var-
huylandı haşın bir sesle tacire dı. Fakat o cakah halile yine 
baktı: tuhaf bir heybet ve kendisini 

- Kalacağız ve bu kızları görenlere hörnıet telkin edici 
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alacağız. Yeni gelen misafiriniz, bir hususiyet taşıyordu. 
bizim vereceiimiz paradan - .~onu Var-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova Ziyareti 
Deyli Herald gazetesi ,, Mos

kova ziyareti ., başlığı altında 

şu başmakaleyi yazmaktadır : 
,, Yakın bir gelecekte Sir 

Con Saymen'in Moskova'ya bir 
ziyaret yapacağı eyi bir haber
dir. 

Genel olarak uzun zaman
dan beri, lngiltere'nin öteki 
Avrupa devletleriyle olduğu 

gibi Rusya ile de dostça mü
nasebatta bulunduğunu göste
recek böyle bir ziyaretin yapıl-
ması özlenmekte idi. 

Bugünkü du ı um karıısında 

ise bu ziyaret özlenilen bir iş 
olmaktan çıkmış, gereken bir 
iş haline girmiştir. 

Bay Litvinof'un söylemiş ol
duğu "barış, bölünemez,. sözü-
nün bugünkü kadar gerçekleş· 
tiği görülmemiştir. 

Gerçekten barış, ne sadece 
doğu andlaşması ile ne de sa
dece batı andlaşmasiy!e temin 
olunamaz. 

Bu, tecrid etmek veya ablo-
ka etmekle, birleşmeler ve 
anlaşmalarla da temin edilemez 
Bu iş, bütün mıntaka andlaş
mafannı kavramak üzere genel 
bir sistem iç.inde, uluslar der
neğinin çerçevesi içinde deiil 

de onun esas ruhu ile yapıla.

bilir. 
Ruslar, batı taraflarının, men

faatlarmı korumak için doğu 
taraflarının kurban edileceğin-

den korkuyorlar. Bu kaygı or
tadan kaldırılmalıdır. 

Bu kaygıyı sadece teminat 
vermekle de kaldırmak kafi 
değildir: bunu sağlam esaslara 
bağlamak gerektir. Doğu ~m
niyeti meselesini tamamiyle 
halletmek icabediyor. 

Almanlar, Ruslar ve Lehliler 
açıktan açığa konuşacak ve 
aralannda bir anlaşma zemini 
hazırlamak istiyecek bir İngiliz 
bak::mının bu gerekli ifi başar
mak yolunda büyük hizmetleri 
olacağı şüphesizdir. 

Bunun için Berlin ile Mos
kova arasında Lir köprü kur
mak lazımdır. 

Geçen yıl doğu andlaşması 
görüşme!eri tamarnilc syua 
düşmüştü. Bunun suçunu şunun 
veya bunun üzerine yüklemek 
doğru ve mümkün değildir. 

Bugünkü vazifemiz, bunu ye
niden ele almak ve her tara
fın kabul edebileceği bir şe-
kilde bir andlaşma hazırlamak
tadır. 

Habeş Yollarında 
ıt~iy;~···f~hŞiJ;ı;;~~····x;k;.sı 

Kesilmedi Japonya Ve Habeşistan 
Flornns, 4 (A.A) - Kral Af

rikaya hareket edecek olan 
Gainona fırkasını gözden ge
çirdikten sonra topçu kıtaabuın 

resmi geçidinde hazır bulun
muştur. 

Roma, 4 (A.A) - İçinde bir 
piyade taburu beş hafif topçu 

bataryası ve ağır topçu leva
zımı bulunan üç gemi bugün 
;ıarki Afrikaya gitmek üzere 
Napoliden kalkacaktır. Afrika
ya ilk kuvvetleri götürmüş olan 
Ganj gemisi dönmüştür. Yann 
iOO piynde mitralyözcüsü ile 
yeniden Afrikaya doğru kalka
cakbr, 

JapoEıya Sefirinin 
Beyanatı 

Roma, (Mart) - japonyanın 
Roma büyük elçisi B. lotaro 
Sugiıı:ura, Japonyanın Habeşis
tan meselesindeki vaziyeti hak
kında "Tribuna,, gazetesine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Bütün yabancı milletlerin 
iıtihsalitımıza kapılarını kapa
dıkları, yığın yıiJn mallarımızın 

geri çevrildiii bir sırada çoğu 
yahudi olmak üzere bazı ara
cılar Kobe'ye gelerek Habeşis
tana iönderilmek üzere müba
yaatta bulundular. 

Habeş lmp<uatorıı Bir .ı'llit ı Ol!Jo:. Ha~rnda 
Buirün de istihsalatımız bu beşistanla dostane münasebet .. 

mütevassıtlann elile Cibutiden ı · · ld v d v d fa .. 
erımız o ugu ugru ur. 

Adis Ababaya sevkediliyor. Biz k t b H b . . l . ~ 
H b 

. v • a u a eşıstan ış erme oı..-
a eşıstana doirudan sevkı- d h 1 . . . tt• . a a enıızı ıcap e ıremez.,. 

yatta bulunmıyoruz bıle ... Ja- B • k. 1 · h "k r 
H b . ..k .k a..ı ımse erın ta rı e ç 

ponyanın a eşıstanı o onomı el 
bakımdan avuçlan içine aldıiı lıştıkları japonyanın evrens ·o 
hakkında ortaya atılan garip siyasadaki rolü daha derı 
ve uydurma haberlerin haki- köklere dayanmakta olup dab• 
katı işte bundan ibarettir. Ha- çok vahim bir mahiyettedir. 

Fransa Almanya'dan Ürküyor Hava Vaziyeti 

Askerlik Müddeti iki 
Yıla Çıkarılacak Mı? 

Alman Ordusu 450.000 den 
600.000 Nefere ÇıkanJıyor 

Paris, 1 Mart - Umumi sa
vaıta Fransız ordusunun baş 
kumandanı ve ieçen kabinede 
de ordu bakanı olan mareşal 
Peten"Revue de deu mond~s" 
aylıiJnda Fransız ordusunun 
durumu hakkında mühim bir 
makale neıretmiştir. Fransada 
çok tesir uyandıran bu yazı, 
Fransız ordusunda şimdilik bir 
yıldan ibaret olan mecburi 
askerlik meselesinin iki yıla 
çıkarılmasını ortaya atmakta
dır. Mareşal Peten diyor ki: 

" Ancak iki yılhk mecburi 
hizmet, ordumuzun düzeltilme
sine ve hazer mevcudu mesele
sile ihtiyatların talim ve ıslahı 
işinin halline yarayabilir. Yani 
hem kemiyet, hem keyfiyet 
itıbarile bu tedbire lüzum var
dır. ,, 

Şimdi F ransada bütün askeri 
ve siyasi muhafıl bu meseleyi 
münakaşe etmektedirler. Ge
neral Veygaind'de, Erkan 
harbiye bakanlığından çekil
mezden evci, bu husustaki dü
şüncesini yazı ile hükumete bil
dirmişti. Mecburi hizmet müd-
detinin bir yıldan iki yıla çı
karılmasına neden lüzum görü-
lüyor? 

Ordu Mevcudu 
Yarıya DUşUyor 

İlk önce, hazcr ordusunun 
mevcudunu olduğu gibi tutmak 
ihtiyacı vardır. Çünkü 1936 yı
lından itibaren, 4 yıl için Fransa 

askeri tabirle " oyuk sınıflar " 
devresine girecektir. Yani 
1936 - 1940 arasında askere 
çajınlacaklar, a-enel savaş 
içinde doimut çocuklardır. 
Halbuki savaş yıllarında Fran
ıada do&-tım sayısı çok azal
mıştır. 

1912 den 1914 yılına kadar, 
vasati doium sayısı 230,000 
iken 1915 ten 1918 kadar bu 
sayı 124 bin kişiye düşüyor. Ya
ni bu doğumlu olan Fransız 

ıınıflarının mevcudu geçmiş yıl
lara iöre 106,000 asker noksan 
çıkacaktır. Bu boşluiu gönüllü 
askerlerle doldurmaia imkan 
a-örülmiyor. 

Alman Ordusu ise Artıyor 
Fakat diğer bir sebep te Al

manlann hazırlanmalarıdır. 
Fransız askeri mahafilinin id-
dialanna ıöre, şimdiki halde 
mevcudu 450,000 nefer olan 
Almanyanın Hazer ordusu 
önümüzdeki Nisanda 600,000 
kiıiye çıkarılacakbr ki bunun 
da seksen bini meslekten ye
tişme askerler olacaktır. 
Şu halde Fransanın da buna 

kar$ı bir tedbir alacağı mu
hakkak sayılıyor. Amma on 
sekiz ay mı, yirmi dört ay mı 
olacak, bu henüz belli değil. 
Bir de, bu tedbirin tatbikine 
ne zaman başlanacak? 

Müddet Ne Zaman 
Arttırllacak? 

Mareşal Peten diyor ki: "1915 

Ankara, 4 (A.A)-Ziraat .,,e· 
kaleti meteoroloji enstitüsün• 
den alınan malumata göre, soll 
24 saat içinde Edirnenin Trak· 
ya çevresile doğu AnadolusU 
hariç olmak üzere yurdun diğer 
yerleri tamamile yağışlı ieç· 
miştir. En fazia yaimur So" 
mada 33 milimetre ölçülmüştür• 

Hava suhunetinde bir iiill 
evveline nazaran Trakya mıo· 
takasında 1 Ege ve Orta An•· 
dolu mıntakasında 3 Karadeoi• 
kıyılarında 4 derece düşükliik 
kaydedilmistir. En yüksek 11· 

caklık Trabzonda 24 Samsull 
ve Dörtyolda 21, Antalya, Si
lifke, Adana ve Rizede yirJllİ 
derecedir. Bugün Annkarad• 
saat on dörtte hava sıcakbi' 
sekiz derece kaydedilmiştir. 
·········································' 
doğumlulanndan ibaret olaJl 
ilk açıklı sınıf 1936 Nisanında 
silah altına çağrılacaktır. 193' 
yılında ordu mevcudunu yeter 
derecede tutmak için, zaruri 
olarak 1935 te silah albna ça .. 
iınlanlara fazla hizmet mükel" 
lefiyetini yüklemek lazımdır· 
Yani Nisanda çaiınlanlar 18 
ay, Sonteşrin 1935 te çağıl'I" 
lanlar da iki yıl hizmet gönn•· 
lidirler." 

Fransız asker alma kanunu· 
nun 40 ıncı maddesi, hükil" 
mete silah altında bulunan bİl' 
sınıfı, lüzum görürse, vadesill• 
de terhis etmemek ve dalı• 
bir müddet silah altında tut• 
mak selihiyetini vermiflir: 
Buna göre, şimdiden aakc~ 
hizmetin arbrılması için bil 
kanun yapılmasa bile, bükir 
met icabında ordu mevcudu· 
nu muhafaza için bu tedbir• 
müracaat edecektir. Şu kayd 
ile ki, bu tedbiri sekiz ~ 
içinde parlementoya ta..-
ettirmek mecbunvetinderir. • ·.r ,; 1 



Delirince Kalplerin Fatihi .. 
Isnıet lnönü Ve T. Rüştü A-ras için 

Bay Titülesko'nun Bir Nutku 
~ Ra~t ınrı bımrci s11llırtde -

~~tlı b~r zarurettir. İsmet 
,....: Tevfik Rüttü Aru on 
.___ •atanlarımn ye soysal 
;;.;'ın b6yik ne6ae olarak 
. ~- ba,bakanlak •e daşan 
tıra bakanlığını ifa etmekte
~ Eğer her tarafta Kamil 
fe 1.a.... e tarilate misli olmıyan 

UUQlft bir miHeti deiiftir-
-~ onun eaki ~tlannın 
~ .beıeriyetia buf6n itti
ler . edındip ea Jiksek ülkil· 

1kaaae etmek Ye her an 
,
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ldiçiik t~baa kacbf 
0t:-1 hayata& nezaret etmek 
t, • eıeri için en laararetli, 
~ lilaler ifa edilmı•it olsaydı 
... ~ tarafmdaa tem. edi-

. iltibar on• eserİllİD Y1I 

'ltİlle en ~ f&laittir derdim. 
"-lpı ..... Ell .. ,. 

U F.Uhl 
111 

._ Iİyaal laayatuada her 
~leyi ani olarak tah•in ye 
I.. .. ~--- ~~~nı ismet lnöllnl 
~.-iz bir adama tesadüf 
~ 1933 ilk tefl'İnİlıde 
0~ ilk defa olarak müliki 
derı..la k naübalai olduğum vakıt 
~ endisini daimi surette 
bn;Y~r ~bi old111B. Bir kelime 
~eati etmed• be11ey lıak-
IİJatna •~bık oldujumuz bis
ki 1_ ela idim. Banun içindir 
bG ._et lniaüyl kalplerin en 
-:1~ fatihi olarak tavsif et
hlaa . teredclit etmedim. Şa
•-~t birpJ, zaferini ka· 
-~ için bil bir zahmet 
-or . B• aferler kea-
~den ıelmiyorlar. Ruhu-

ıeffaflı;ıu ne büyük 
~ Ona ilk clefa olarak 
fi~ll - ~!atmı11 hakkındaki 
~ı ızah ettijia zamu 
...... fU N...:., L- ....____.! 
il ~ ., ceftVI TcnD1 

Iİlli her feJ .&Jleclijiaiz 
~ -.,.. edecebe •ata· 
ee, " Buit fakat mlthit bir 
b• ap. Her fe1 slylecfiiim ri.:.u cere,_ etti. Fakat ae zala
li.te.er bahasıaa. Neticeye re
..._ ' ~ aetice t..et la&ıı
?"" ~ii lletİce oldu. 
~-~sleti tatbik .., ....... 
. --.atık hale selwiftir. 
T~ .. kllllfd Ara• 
~ R&tcla Arasa geJiace 
b . ea ayn, fakat ce•her iti-
ıaı'd:le dijerinia ae kadar ay
~ ·yHareket.a laay•t yok
~ eriaclen kumldamadan 

~·~ .. 8:.:-b:~ t!:· Bu b1J1e omaca Temk 
ı .. _T"' Aru kıyuetia diiatur-
~dan birini dejiflirmittir 
.. liiç bir zamu nerede olda-
=u d&f&nmez, d•im• nereye 
61-~etim•&fln• ..... hakh 
-....._ ıerektir. 7Jm hiç bir 
~ aldaa- Jbr. Fakat Q:: nereye zitmek istedipü 
d.....a_ ... bea oa• blbinin barm
t..._. ... wefkat lauiaclerİllİ 
-.Uyan bea, onun uk .. z dar-

beleri kaydetmekten kendisini 
llaeıaeden prunaau ta..yaa ben, 

T°"" ıu auretJe tarif eclecejia, 
eyflk Rlttl Aaruı 011UD doat: 

~ .. ~ak üzere ilin ettiii adam
..._ yanı bapada llalmaaca_jı-
~ dai .. eaai• • lisdir. Fa
~.~· keacüi dD ... •a adde
-..ena Jaai bqmda buluaa-
dCllıl• ...... ~ - .... emia 
etiWnızdar. Zira o kalbiacle 

dttmaa ta..-... Ne kadar 
...... .. . •. - tecrlbe 

, laıe.ko ,. , .... 
Mtı..._ı .... ye 41e-

miştir ki: 
lnsanlann kendilerini yan 

illhlar derecesine çıkaran oto
rite olmadıkça bu kadar ezici 
vazifeleri Jiizumu veçhile ifa 
edemiyecekleri kanaabnda bu-
hınan Atatürk kendisini hiç bir 
vakıt aldatnuyu görüşü ile 
kendi ikamet yeri ve Türkiye 
cumhuriyeti bakanlannın kendi 
reisliii albnda içtima mahalli 
olarak Ankaranm en yüksek 
tepesiai Çaakayaya HÇmeje 
karar verdL Ben Jıiç bir uman 

limp illhlarmın davetlisi ol-
dun. Fakat bana makabil 

Cankaya ililu•• daYetlUi ol
dma. Ve orada sönlüpm 
•utulma laabralan bitiiıa ha
yatımca muhafaza edecejim. 
Türk b•k•nlar meclisi bir aile
dir. Onu bir tek kanun idare 
eder. Karfllıldı sevgi orada bir 
tek usul tatbik edilir. {Sadelik) 
bir şey ona tamamen meçhul
dür. ( entrika ) 

B. TllUlesko TU.-klye 
Elflslne Hltab Ederek 
Dem .. Urkl: 

Siz ki, Türk kabinesinde iza 
idiniz. Dedijimi tamamen an
byorsunuz. Atatürk ulusun ba
bası diye çainlmak istemekle 
yaşayan bir realiteyi bir keli
aede huliaa etmiştir. Türkiye
nin ve onun müttefik ve dost-
lannın bu ıenlik glnilnde bir 
devletin kuvveti her fcyden 
evvel siyasal adamlarımn seci
yeıinde mllndemiç oldujunu 
mbat edea bu tabloyu babr
latmakhtnna lMf P.n müsaade 
buyuruaaz. 

Memleketiaiz içia Amimi bir 
1evgi ve ODllD siyual ad•mlan 
için derin bir lailrmetle kade
laiaai Atatiirk&a ve l..aet ı.a.a 
ile Tevfik Rtitıtü Ara.. mhlia
bna kaldınyorm, n uil Tilrk 
aluaaa• refahma içiyorum. 

a., Suphlnln Cev•ı 
Tlrkiye orta elçisi B. Suphi, 

bay 'Titeleakoaan nutk_. ce
vap vererek evelemirde 3S yıl 
içinde beş barbın dehşetlerini 
sGrmlf olan Türkiyenin mazi
IİDİ babrlabmf ve mllteakıben 
istildAl harbı devreainden, Tiirk 
mkdlbmdan ve bitin mmta
kalan temsil eden mob'ualan 
Ankarada topbyarak yeni Türk 
devletinin te•elini atan ulusal 
•eclisia 23 Ni11a11 1920 celse
ünden bahsetmiıtir. 

Bay Suphi bundan sonra 
Atattırki tanif ederek ulusua 
yolu herine u~larca yıiılan 
ve onu daha iyi bir istikbale 
yükselmekten meneden engel
lere ve ecnebi imtiyazlara 
kartı açmaya mec:bv olcluiu 
••••sız mllcadeleyi habrlat
mlfbr. 

Etrafmda ismet İıaönll ve 
Tevfik Riittii Aras pi doıt
lannm sonsuz 1evgi hissiyatı 
olan Atatürk tam bir hezimeti 
bitin istikamet ve b8t&n sa
halarda kaz-'"·ı ta. bir 
1B11Vaffakıyete tWml etmeji 
bilmiftir. itte- eMri haclar. ................ 

B. Suplaı Taano•er yeni Ttlr-
kiyenİ11 rejiaiadea halaseclerek 
demiftir iri: 

Bitin pyretleria Tirk ala-
RDUB nzila bir ~tte tekar
rlr ettirilmit la.dutlar içiade 
Jlksehaaine laaueclilme.i ya
laa •e uzak k ........ la b6t&a 
il •llak ••• ı.•.n. halli, da
.... • ft 1 1 "yet ft ... 

tün devletlerle dostluk tesisi. 
işte yeni rejimin vasıflan. Bu 
kadar açık ve realist hir siya-
sadır ki, emin bir el ve yorul
mak bilmez bir gayretle sevk
edildiği için Türkiyenin sizin 
iteşin teşebbüsleriniz neticesi 
olarak burada mazhar olduğu 
kıymetli dostluğu muazzam bir 
tezahür haline çıkarmıfbr.Buna 
karşı mealektqlannız olan İs
met lnöaünün ve Tevfik Rüştü 
Arasın pek derin bir surette 
mlltehassis olacaklanna emin 
olabilirsiniz. 

Önderimiz ve eseri ve onun 
iki büyiik ve kıymetli mesai 
arkadaşı hakkında aevgi, bağ
hbk, takdir ve hayranlık icazı 
teıkil eden sözlerinizden dolayı 
zatı devletlerine nasd teşekkür 
edebilirim. Müdafaa ettiğiniz 
kimselere ve davalara dostluk 

ive miizaheretiniz vermek mev
zuu babsolunca nelere mukte-
dir olduğunuza herkes bilir. 
Bu dostluk daima faal, daima 
hazırhkh, daima uyanık, ve 
en cömert kuvvet ve hamle
leriyle daima zengindir. Kede
himi bapnetlı kral ikinci Karol 
hazretlerinin, zab devJ~tlerinin 
ve bugün etrafımzda müşterek 
bir illküye malik büyük bir 
aile halinde toplanmış olan 
bittün dost memleketler mü
meuillerinin sıhhatına kaldır
makbğıma mllsaadenizi rica 
ederim. 

k::mt 
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büyük mali müesseselerinden 
birine eyi maaıla memur ola
rak ahnmıtbr. Bol para ihtiya
n ıqırtmıf, zavallı adam aklı
nı kaçırmıştır. Gregori 16zle
rinde 61lim , ... , oldu;mau, 
gözlerine bakanın ileceğini 

söylemeğe başlamıştır. Delinin 
feveran halinde bulunduj'U bir 
sırada 6nüne çıkarak gözleri
ne bakan bir çifçi derhal kalp 
sektesinden ölmuttlr Hadise 
ağızdan agıza ıifirilmif, Gre
ıori günün beyt!canh mevzuu 
olmUfhır. Bu ihtiyar şimdi bir 
timarhaneye konulmqtur. 

MM 

Tap - (ziya man) 1.Işık Annaklamak 6. Beklemek 7. 
2. Panltı 3.Parlıyan,parlatan Depemek 8. Denetlemek 

Tapb -(etmek)Pifinnek 9. Denetmek, denitmek 10 . 
Tar - (iplik mu) 1. Ai Dezenlemek 11. G6zetlemek 

2. Ant, Uf 3. Erit 4. iplik 12. Gkleniek 13. Heyilde
Tel mek 14. Keptem~k ıs. Ka-

Tar - (Karanbk man) 1. r&amek 16 .. K~yme~ (Yan
Kara 2. Karajıı 3. Karanhk mak, nan ıntizar ile kav

Taraç - 1. Baranta 2. nılmak man) 17. Malara-
Bul a'" (alelbıum k aşa- mak 18. Maraaak 19 . 

1 1 
3 Ç ul 4arrT 1 Maranmak 20. Ônmek 21. 

lık man) . ap . a an T hl k 22 u· •-- e eme • ~-yın 
S. T araç 6. Y agma bakmak 23. Yiyildemek 

Taraç etmek - 1.Almak Tuarrutıih, ...,._ mahalli 
2. Balaam•k, bulunlamak 3. 1. Bek yeri 2. Beldeme 3. 
Dağıtmak, darmadaian et- Beklenti 4. Öneze S. Ônezi 
mek Taravet - 1. Gençlik 2. 

Taraf - 1. Al 2. Baı 3. Körpe&k 3. Yenilki 
Bulun, bulun; 4. Cu S.Cün Taravetli - Salav 
6. Dit 7. Eyep 8. Geçe 9. Tarave:ti f."tmek - 1.Ba-
Kaptal 10. Kat 11. Kıran 12. yatlamak • Eıünek 3. 
Kin 13. Kınk 14. Pulun Onakmak 4. Ôneleamek 
15. Sal 16. Salan 17. Salı T ara•etsiz - 1. Ôl21a 
18. San 10. Sanı 20. Tlı- ~-kPSS:. 3nkPnGmiif 4.So-
tlif 21. Tut 22. Uç 23. Yak u T~rh !_ t. Andal (Balı-
24. Yaka 25. Yan 26. Yana ta h ) 2 Abt atma 
27 Y 

.. 
28 

y k 1111111 çe r ı man. • , 
• anas · ua 1.

7
• (H ---!• b d t el 

Yef 30. Yln 31. Yare 52. e:- tca&U, em e em 
Yüz vaz ı mu.) 3. Bııakıt. bı-

rakma (Eldekini bıralUnak, 
Tarafı mukabil - 1. A- • dirmek ve temel bırakmak 

nan 2. Gik yaka, kik yaka :.n.) 4. Çıkant. çıkarma 
3. Karpyaka (Tenzil man.) 7. Kanq, ku

Taraf taraf - 1. Bucak rulut (Tesis, taazi•, •az'ı 
bucak 2. Yer yer esas man.) 

Taraftarlık etmek -1. Tarhetaek - 1 • .Afatı 
BolUflD&k 2• Yan çıkmak nrmak, qa;aya nrmak 

Tarap - 1. Se'riaç 2. (Tendi mu.) 2. Atmak(Ten
Seviaç coıkunlaju 3. Şe.lik zil, temel atmak, •az'ı esu 

Tarunt - 1. AaclllY 2. mu.) 3. Bınlaaak (Teadl 
Annak 3. Dikiz 4. Heldeme n ... , esas .an.) S. lndir
S. He,ik aek (Tenzil man.) 6. Kon

Taruaut ed• -1.Giı- aak (TmDI .... ) 7. Koy.-
el, pzliyen 2. Klllıaç mak (V erri tulu .... ) 8. 

y.,..... et.ek - 1. A- K....k (Taama, telis, .... , 
aaklı•ık 2. Aadımak 3. em aan.) 9. S.wak (V .. 
Aaıtmak 4. Aalakla .. k S. ıi tarln .... ) 

Rusya' da 

verilmiştir. 

'ii?ZL :mı: i!& g 

Hoover 
• • •• • 

Albn Esasına Dönüt ... 
mesini istiyor 

Eski Reisicumhur Hoover, 
dolana tekrar itimat kazau
ltilmesi için altla uuınıa der
hal kabul olua .. mnıa elıem 
oldupnu ve dolana 59 ahm 
çent eaa11 üzerinclea kabili tala
vil olup albn kllçeleriae kU'fl 
tebdil oluaabilaeai ffizam
ileri dnalfti\r. 

R-1 eksperler iM dolana. 
eski altm kıymeti keriadea 
Jbde 59.06 olarak atabUiae 
edilclip " fakat hlkGmetia 
yüzde 50 ye kadar lapaett.ı 
dü9Qrmek hakkım laaiı oldap
nu bildirmektedirler. 

Recoastructioa Finuce Gor
poratioDan Niai birletik Ame· 
rikaam, krbİll en mtitldil W• 
resiai atlatmlf olclapaa beru 
etmiflir • 

••••••••• 
Evi Bot Bulmuflar 

Bir aydan beri miufirhkdo 
bulunan Neıim otlu bay Sal· 
va tor barkiain Karantina T ,.... 

vay Caddesinde ki 893 •um&· 
rah Evinden bir çok .,.,.. 

çalınmıfbr. Abdurrahma• otha 
Suphi ye Nazif otlu Ahmetlt 
Hasandan tlphe edilmektedir. 
Za&itaca tahkikata baılanmıştır 

Saterk.,. Yakalandı 
Namazglta Karaman soka· 

ğıncla Ômer otfu A&; Şükri 
karısı bayan fatmanın e-.inden 
bir bohça eıya çalmlf, •atar
ken tahri memurlan tarafandu 
tutulmuştur. 

*' #:!""" q4p • a 

Öz Türkçe !w]ılıklar 
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Somnamak 18. Temetmek Taktir (etmek) -1.Dam• 
19. Unı11mak 20. Uydurmak d!nnak 2. Damıtmak 3. 
(Sahtesini yapmak mu.) 21. Damlatmak 4. Damamak 5. 
Uykunmak 22. Yapdamak Damzırmak 6. Dam.......U 
23. Yansılamak 24. Ywı- 7. T•mdınaak 8. T•m•..-k 
mak 25. Yanalemü 26. 9. TaUtll'IB&k 
Yavplamak 27. Yo..kt.. Taktirlwae - S.ıak 
mak Tak.im - 1. 61Bek 2. 

Takrib (etmek) - Ya- Gnngea 
ğutmak 2. YakJaıtırmak 3. TakTIJe (etmek) - L 
Y anaıbrmak 4. Ya.utmak Beldinnek 2. Berkitmek J. 

Takriben - 1. Af-it yu- Kadatmak 4. Kiplemek S. 
kan 2. Beren ana 3. Çi- Pekittirmek 6. Pekitmek 7. 
namlay Pekmek 8. Peldemek 9.Pek• 

Takrir - 1. Biti, bitik temek 10. Perkitmek 11. 
2. Yazgı, yazı Sajlamak 12. Satlqbnaak 

Takrir etmek-Anlatmak 13. Tatratmak 14. Yetile
Takıim - 1. Aynç 2. mek lS. Ylireldendirmek 

Aynı 3. 86lgtl 4. Bilme S. {Kalbini takviye etmek, ce
Böhik 6. 8ll6m 7. Blllltn saret vermek mu.) 15. 7.at-
8. 86161 9. Oleştiriti 10.016- lamak 
me 11. Ollt 12. Yant 13. Tallkat - 1. Açıklak, 
Y avta açulduk 2. Çeçealik 3. Dil 

Taksim etmek - 1.Ayır- açıkhğı 
mak (8616mlere tefrik mu.) Talebe - 1. Boısuthsi 
2. Bileklemek 3. Bilmek 4. (Bo,pt: Den, talim, teclria) 
Bölüımek (Mukaseme man.) 2. Ôirenecek 3. Öirenclk 
5. Da;.mlapıak (lnkııam 4. Ôrilncek 
man.) 6. lslermek 7. Paylaş- Taleb - 1. Dilek 2. in. 
mak (Mukueme man.) 8. 3. latek 4. Kolgu S. K&a. 
Pelitmek 9. Olemek14.0leı· küvün 6. Tilek 7. Umdu 
mek 11. Oleftirmek T aleb etmek - 1, Alık· 

Talaıimi imal - ft ba- sımak 2. Aramak 3. Dile-
Jam& mek 4. Gereklemek (T alet. 

Taksim terazisi - Tak- ve taharri etmek man.) S. 
sim yeri (Su hakkmda) 1. ltdemek 6. lrt~mek 7. Iste
Salaryan, saluvan 2. Savak mek 8. lzdemek 9. lzlemelc 
3. Olefik 10. Karvınmak 11. Kolamak 

Takair - 1. Eksiklik kolmak 12. Köıemek 1! 
(Kusur, aksan mu.) 2. Kı- Ummak 14. Owemek 15. V~ 
saltma 3. Kısarma 4. Kısır- demek 

y ~· (KSaç (Kusur man.) 6. Taleb ettirmek - K.-
aza usur man.) Yatmak 

K ~akaicl - 1. Kere& 2. Tali (TaliJa) -- 1. Ls 2. e... Irk 3. irs 4. K.. S. K.t 6. 
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lngiliz Siyaseti 
Matbuata Verilen Beyanat Iııgilteren~n 
Ulusal korunması hakkında bir vesikadır 

LONDRA. 5 (A.A) - Dün 
matbuata bildirilen beyanat 
Ingilterenin imparatorluk ve 
ulusal korunma•ı hakkında 

naslı bir vesika teşkil etmek
tedir. Bu beyanat kullanılan 

siyasanın maksatlannı bildir
mekte ve lnğiltere tarafından 
Kellog andlaımasına, Vaşing

ton, ve Lokamo muahedeleri 
' ve üç Şubat Fransız ve lngiliz 

teklifleriyle banş işine muhte
lif yardımlarını göstermektedir. 
Bu beyanat uluslar arası sis
teminin mutarrıza karşı artık 

müessir bir korunma olarak 
aayılamıyacagıni bildirmektedir. 

Bundan sonra muhtelif ulus
lar v~ bilhassa Almanyanın 

silahlarının artması kaydolun
maktadır. Ulus.al korunmanın 
yeniden tanzimi ile imparator
luk yollarının himayesi için 
bu vesika büyük Britanyanın 

bugün deniz yollannı ister.ildiği 
kadar müessir bir tekilde Ko
ruyacak vaziyette olmadığını 

söylemektedir. imparatorluk ve 
ulusal korunmanın kuvvetlendi
rilmesi sebeplerini böylece tes
bit eden vesika ihtiyaçlann 
vusatını tesbit ve bunları ye
rine getirmek için takıbi lazım 
gelen umumi hareketi şöyle 

anlatıyor: 

Saffıharb gemisi bahri sev
külceyşimizin esas uzvu olarak 
kalmalıdır. Kötü ve eski kru-

vazörlerimizin yerine yakın za
manda başkaları konacaktır. 

Orduya gelince, istenilen kre
diler de tayyarele karşı korun
ma tertibatı büyük bir inkişaf 
göstermektedir. Ordu techiza
tının yenilenmesi suretile asri
leştirilmelidir. Nihayet bava 
korunmasına karşı da şunlar 

söylenmektedir: 
Havacılıkta elde edilen tek

nik terakkiler sahillerimiz için 
hava müdafaası bakımından 

bir tehlike teşkil etmektedir. 
Ve Manş denizinin öte tara
tında bulunan bazı toprakların 
tamamiyeti memleketimiz için 
her zaman olduğundan daha 
fazla hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. 

• 11 ••• 11 .... 

Japonya İngiltere 
Radyo Telgrafları 

LONDRA 5 (A.A) - İngil
tere ile Japonya arasındaki 
radyo teli'raf hattı bu sabah 
saat 9-da açılacaktır. Telgraf 
kabulüne ayın 13-ünde baıla
nacaktır. 

ı...-. -
Kavganın Sonu 

lkiçeşmelikte Kız Hasan so
kağında Ali Osman oilu Meh
met ile Osman oğlu Muammer 
arasında kavga çıkmış, Mehmet 
Muammeri muhtelif yerlerinden 
hafif surette yaraladıiından 
zabıtaca tutulmuştur. 
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Kutluluk 7. Mut 8. Oiur 9. Talib olmak - 1. Dile
Pirıce 10. Suğur 11. Sur 12. mek 2. İsteyen 3. Edirmek 
Süğür 13. Süyür 14. Uğur 4. İstemek 5. Taşkıt 
15. Uraz 16. Ülüi 17. Ya· Talk - 1. Evren pulu 
dık lô. Yazı 19. Yur 2. Yer yıldızı 

Talili - 1. Kıvlığ 2. Taltif (etmek) - 1. Gö-
Kutlu 3. Kutluğ 4. Nutlu 5. nül almak 2. İyilik etmek 3. 
Olcav 6. Uğru açık 7.Ülüi- Kayraldamak 4. Ohşamak 5. 
lü 8. Yazgılı Okşamak 6. Y epelemek, ye-

Talisiz - 1. Cığay (Fa- pellemek 
kir, yoksul man.) 2. Kutsuz Tam - 1. Bitevi 2. Bü-

Talia - 1. İleri kol 2. tün 3. Cink 4. Çak 5. Çin 
Karağcı 3. Karavul 4. Şalış 6. Dökel 7. Düküz 8. Ek-
5. Tulsıak 6. Yezek 6. Yi- siksiz 9. Kip 10. Püdün 11. 
zek Pütkül 12. Som 13. Tuy-

TaJik (etmek) -1. As- ağ 14. Tüien 15. Tükel 16. 
mak 2. Bağdamak (Bağla- Tüketi 17. Tüküs 18. Yeiik, 
mak, bağlı bulundurmak Yetiz 19. Yonat, yonatça 
man.) 3. Bailı iÖstermek, (Kemaliyle tevafuk eden man) 
bailı tutmak 4. Elmek 5. Tama - (Tamah) 1. Aç 
Geri bırakmak 6. İrtelemek gözlülük 2. Doymazlık 3. 
7. Sunkamak 8. Takmak Komsözluk 4. Sok 5. Sokluk 

Talik mahalli - Asnı 6. Umdu 7. Umtı 
Talim - 1. Alıştırış 2. Tama etmek - 1. Baz-

B~lletiş 3. Bild"riş 4. Boşgut mak 2. Göz dikmek 3. Sok
(Ders, tedris man.) 5. Oku- lamak 4. Ummak 5. Umsun-
tuş 6. Öğredik mak 6. Yarsımak 

Talimat - 1. Bellenti 2. Tama ettirmek - Yar-
Nom 3 Söylev tısmak 

Talimatname - Bildirt- Tamakir - 1. Aç gözlü 
kiç 2. Cimri 3. Çağmar 4. Doy-

T alim etmek - 1. Alış- maz, gözü doymaz 5. İzgar 
brmak 2. Ardakalmak 3. 6. Karçınak 7. Kıvırkak 8. 
Asramak (Talim ve terbiye Pinti 9. Sakur 10. Sıkı, eli 
man.) 4. Baş ö&"retmek (At sıkı, sıkı elli 
için) 5. Beletmek 6. Bışrun- Tamakarlık - l. Açgöz-
mak, boşgunmak 7. Buşgurt- lülük 2. Soğumsuzluk 
mak 8. İkitmek 9. Kuldur- Tamam - 1. Anuk (ha
mak 10. Okutmak 11.Öğret- zır man) 2. Bitmiş 3. Bötön 
mek 12. Yasanlamak 13.Ya- bötövü 4. Bütük, bitik 5. 
vasbrmak 14. Yetiştirmek Bütün 6. Dökel 7. Dökeli 8. 

TaJim1i - 1. Bavlı 2. Düz 9. Saylı 10. Tas 11.T op 
Öğrenmiş 12. Tükel 13. Tüm 14. Uy-

Talib - 1. Dilekçi 2. pn, (Kimil,mükemmel man) 
fatekl Tamamlamak - Etmek. 

Tenı Asır 

Zabıta Haf.erleri: 
Tabancala Kabadayllar 

Kemerde Mehmet oğlu İzzet 
ile sabıkalılardan esrarkeş V ey
selde birer tabanca bulunmuş, 
zabıtaca alınmıştır. 

Serklsof Ahmet Aranıyor 

Borsa llaherleri 
Dün Borsada 

Yapllan Salatlar 
~ 

Uz Um 

Bono 
Satanların Nazarı 

· J)ikkati ne 
Çu. Alıcı Fiat Mübadil, birinci, ikinci, 
27 M ve j Taran 15 15 üçüncü tertip bonolarla gayri 
12 Akhi T bank 12 50 13 mübadil bonosu alır ve sa-

Talebe 
İlk ve orta mekteplerde oku• 

yan ve her hangi bir derstell 
geri kalmış çocuklara ders ve

rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde yerir. ıı· 
tiyenlerin gazetemiz idare ,.ıni1; 
düriydine müracaatları. 2«>Keçecilerde geçmişi bozuk

lardan Serkisof Ahmet; arabacı 
Halil oğlu Ahmedin arabasın

dan altı tane boş çuval çalmış 
ve kaçmıştır. Zabıtaca Ahmet 
aranmaktadır~ 

6 jiro ve Şü. 13 75 13 75 tarım. Doktor 
45 Yek\ın Halil Kara Gülle 

~'*>-=+0F 

Elblselerlnl Kapbrdı 
Peştemalcılarbaşında yeni bat 

pazarında Hayim oilu Arona 
ait bir takım elbi!e bilinmiyen 
bir hırsız tarafından çalınmış

tır. Zabıtaca hırsız aranmak
tadır. 

Kilo :ı:~tlnyağıFiat tütün ~:~;oni:çi~~~ A Bı'za u· ·nıe 
39500 Muh. Alıcı 22 75 23 50 1-6 s. 10 1 1 

Afyon ;::;;:::::::;::::::;;::;:;:;J 
Kilo Alıcı Fiat Muayenehane Nakli 1 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza t.ınlell 
DOGUM VE CERRAHI 1 
KADIN HASTALIKLARI 

1 

141,900 Uy.Mad.in. 657 657 Doktor 
Zahire Borsası 

MU,terlye Yapllan 
Muamele 

Güzelyalı tramvay caddesin
de şoför Hakkı oğlu Kemal 
polis karakolune müracaat ede-
rek şoför Şükrü ue fahri tara
findan dövüldüğünü ve yaralan-
dığını iddia etmiştir. Zabıtaca 
tahkikata başlanmıştır 

Yatak Çar,afları Bulundu 
İkiçeşmelikte Kestelli cad

desinde Hamidiye hanında 

Osman oğlu Ali, aynı handa 
Şakir kızı bayan Hafızaya ait 
üç yatak çarşafını çalmış ve 
satarken zabitaca tutulmuştur. 

Bu Kadar lçlllr MI? 
Namazgahta Gündüz soka

ğında kendisini idare edemiye
cek derecede sarhoş olduğu 
görülen Mehmet oğlu Y akup 
zabıtaca tutulmuş, karakola gö
türülmüştür. 

Çu. Cinsi Fi at 
625 Buğday 

40 ton " 
20 Fasulya 
10 Nohut 

4 10 5 

8 8 
6 6 

1000 P. çekirdeği 2 50 2 50 
4 50 

425 
31 Mısırdarı 4 50 

532 K Palamut 200 
384 balye pamuk 45 47 

Para Piyasası 

Mark 
lsterlin 

5-3-1935 
Alış 

50 25 
590 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 81 10 
Belga 29 35 
İtalyan lireti 10 40 
İsviçre F ran. 40 7 5 
Florin 84 95 
Kr.Çekoslov 5 20 

Sabş 

50 75 
595 

8 30 
80 60 
29 50 
10 45 
41 
85 20 
5 22 
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1. Bitirmek 2. Bütünlemek muvakkat tamir man) 10. 
3. Eksi&"ini doldurmak 4. E- Pütündömek 11. Selimek 12. 
pitmek 5. Tüğenlemek 6. Piplemek 13. Tüzetmek 14. 
Tükelmek 7. Tümlemek Ulnatmak 15. Yamalamak 

Tamam olmak - 1. Bit- 16. Yapmak 17. Yömömck 
mek 2. Davufmak 3. Sofra- Tanin - 1. Caran 2.Çın
mvk, Savramak 4. Tükelmek lamak 3. Çinerme 4. Şınğ 5. 
5. Tükemek 6. Tükenmek 7. Tınlama 6. Tirink 
Tümmek Taninendaz olmak - 1. 

Tamamen - ıyle - 1. Çınlamak 2. Çinermek 3. 
Basa 2. Bitevi 3. Büsbütün Ötmek 4. Şıngiramak 5. 
4. Bütün bütün, bütün bü- Tınlamak 
tüne 5. Bütünce 6. Bütünley Tannan - Gür (gür ses) 
7. Bütünleyin 8. Cıplayı Tansif - (etmek) 1. Ca-
cıblayı, cibli, cible 9. Cilis rımlamak, carblamak 2. Ya-
10. Cip 11. Çığla, çıkla, çıh- rılamak, yarıya bölmek 
la 12. Çum 13. Dibelik 14. Tantana - 1. Gösteriş 
Diblik 15. Dökeli 16. Döm 2. OJam, ulam 3. Süygün 
17. Dükel 18. Düp 19.Düp- Tanzif - (etmek) 1. A
düz 20. Esrü 21. Eyiden eyi rılamak 2. Arıtmak 3. Aru
iyiden iyi 22. Gilen 23. Ka- lamak 4. Temizlemek 5. U
hsız 24. Kilen 25. Pann 26. varmak 
Pütrü 27. Salta 28. Sürk29. Tanzim - (etmek) 1.Bar
T ap 30. Torı 31. Tözü 32. lamak 2. Dizmek 3. Düzelt
Tüğelçe 33. Tüketi 34. Yen- mek 4. Düzen vermek 5. 
dek 35. Y ctrü Düzmek 6. Gezenlemek 7. 

Tamamen ifa etmek - Koşmak 8. Onarmak 9. 
Yctirlemek, yetirmek Ovarmak 10. Örelemek 11. 

Tamamı tamamına- Ba- Sıralamak 12. Şeylemck 13. 
şabaş Tirgeşmek 14. Turalamak 

Tamamiyet - 1. Bütün- türelemek 15. Tüzümek 16. 
lük 2. Tümlük Uğarmak 17. Unarmak 18. 

Tamik - (etmek) 1. De- Unaylamak 19. Üreklemek 
rinleştirmek 2. Derinletmek 20. Üreleroek 21. Yasamak 
3. Dcşiştirmek 4. Endelemek 22. Yasanlamak 23. Yerleş-
5. Eşelemek 6. lndalamak 7. tirmek, yerli yerine koymak 
İrdelemek 8. İrdemek 9. İy- 24. yoluna koymak 
demek 10. Kurcalamak 11. Tanzimat - 1. Kurum 
Örcelemek 12. Üründüle- ~:;~ilat man) 2· Tüzük 3· 

mek Tanzir - 1. Benzerini 
Tamir - (etmek) 1. Dü- yapma 2. Benzetme 3.Eşleme 

zeltmek 2. Gözemek 3. Ka- 4. Karşılama 
damak 4. Oltarmak 6.0nar- Tap - (Kuvvet man) 1. 
mak 7. Ovannak 8. Örekle- Çekin 2. Güç (gücü yeten= 
mek 9. Örelemek (Kaba ve tabaver) 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

14-26 (229) 

Doktor 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Liburatuvar Şefi 

2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

MUTEHASSISI 

İzmir Belediyesinden: 
1- 100-80 lira bedeli kr 

şifli Maltızlarda 15, 17 numarala 
dükkanların yıkılacak kısınıl•'" 

1 rının enkazları açık arttırııa' 
ışı belediye başkatipliğindeki 
keşifname ve şartnamesi ve9* 
hile 12-3-935 Salı günü saat 
16 temdit edilmiştir. İştirak 
için 8 lira muvakkat teminatlı 
söylenen gün ve saate kadat 
komisyona gelinir. 

2- 139,02 lira bedeli ke'" 
şifli Tilkilik caddesinde 23' 
numaralı fırının yıkılacak kı" 
sımlarının enkazının açık art
tırma ışı başkatiplikteki ke"' 
şifname ve şartnamesi veçbil• 
12-3-935 Salı günü saat 16 Y1 

temdit edilmiştir. İştirak içİll 
11 lira muvakkat teminat!• 
söylenen gün ve saate kadat 
komisyona gelinir, • 

3- 20, 12 lira bedeli keşifli 
Mısırlı caddesinde Bayramyerİ 
pazarı karıısındaki polis kara"' 
kolu yanındaki kulübenin -yı
kılmak üzere enkazının açık 
arttırma işi belediye başkatiP"' 
liğindeki şartname ve keşifn•• 
mesi veçhile 12-3-935 Salı gii
nü saat 16 ya temdit edilnıİf"' 

hastalarını kabul eder 1 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 I 

tir. İştirak için 2 lira muvak"' 
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir• 

(2-13) 300 , _______ , 
........ ~ ........... .. 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı alb odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 3- 1 O 

........................ d 

~------------~ 
Bayanlar 

Daima ve katiyen bozul
maz ondüle!eri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Bütiin Izmir 

Güzellerinin 
-----------------SITKI bayın salonuna 

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

Teldon: 3101 
4-26 (193) -

4- 101 lira bedeli muhalll'" 
meneli Namazgah Misakı Milli 
mektebi yanındaki 44,46,~ 
numaralı dükkanların seneh1' 
kirası belediye başkatipliğiıı"' 
deki şartnamesi veçhile pazar" 
lıkla 21-3-935 Perşembe günil 
saat 16 da ihale edilecektir• 
İştirak ıçin 8 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa• 
ate kadar komisyona gelinir. 

692 (322) 
- 3500 lira bedeli keşifli 

karşıyaka suyu için 175 adet 
Piston Rotatif ekilibre veyahut 
250 adet Turbin sisteminden 
alınacak olan su saatlarınıll 

açık eksiltme işi belediye baŞ"' 
katipliğindeki şartr.ame ve ke .. 
şifnamesi veçhile 14-3-935 Per
şembe günü saat 16 ya temdit 
edilmiştir. 

İştirak için 264 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saat• 
kadar komisyona gelinir. 

703 (323) 
- 853,13 lira muhammell 

bedelli doktor Mustafa cadde'" 
sinin yan sokağında 63 adanın 
18 sayılı arsasına ilave olunall 
682,50 metre murabbaıodakİ 
kısmın satışı belediye başki'" 
tipliiindeki şartnamesi veçbile 
pazarlıkla 7 /3/935 PcrşeDlbe 
hiınü saat 16 da ihale edile'" 
cektir. İştirak için 64 lira JJlU'" 

vakkat teminatla söylenen gilJI 
ve saate kadar komisyona g~·) 
linir. 702 (32 .. 



• 

lzmir Memurları lstihlat~ 
Kooperatifi Bal,kali,·e~: 

k Her aile reisi evinin ı:rzakını satın almadan ö~ce bir defa 
ooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı

nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 
Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün l<ilosu ( 4 ) 

kuruştur. Nefis Urfa yağlan peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
a~Jar her yerden ucuzdur. Toptan alanların mallan adresle
rıne kadar gönderilir. 

Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokağı 
11-26 (157) (Eski jğdeli Kahve) 

Telefon 3435 

lngiliz Kı:' NZUK Eczanesinin 
iiksürük Pastilleri 

Pil' sti Antiseptik 
.~ernleketimiz.de mümasil Avrupa müstahzerabnı aratmıyacak 

111~C~:neliyette yegane müessir pastillerdir. 
b astıJ Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 
.d~stalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
ı ır. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapab 
~erlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
astahklannın önüne geçer. 

-
Müjde 

Tecrübesi Parasız!. 
DONy ANIN EN BİRİNCİ 

TIRAŞ BIÇAGI 

l<ı rm ızı Ay 
gelmiştir 

1 O defa tıraş edeceği 
H· garantidir 

ır defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

İ ~ürkiyc umum deposu: 
ırnır Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı Sait hurdavet mazası 

-- 2-13 (316) 
r-.......... iiiiiii .. ; ... ~ ... ~, 

DENİZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gül~ihal Vapuru 
Band_r ~ladan 1 

6 Mart çarşamba günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

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

~---...... 2..-2 ...... c•3•os•>• .. 

Acele Satılı' 
. BayrakJı, Muradiye cadde
sınde 68 numaralı ev acele 
satılıktır. Dört odasile koridor 
Ve traçnsı ve her türlü konforu 
haiz mutbahı ile çamaşırhanesi 
ve mükemmel bir bahçesi ile 
suy · ·ı· u ıçı ır bir kuyu ve tulum-
bası vardır. 

isti yenler Yeni Asır gazetesi 
b~~ mürettibi Bay Mehmede 

. ınuracaat olunur. 

Her Fiata Satış 
Azimet Dolayisiyle Ace
le Müzayede ile Satış 

Önümüzdeki cuma iÜnü 
yeni martın sekizinci gunu 
sabahleyin alafranga saat on 
buçukta Karataş tramvay cad
desinde Salhane makasını geçin
ce deniz kenarında 552 numa· 
rada birçok mobilyalar bilmü
zayede satılacaktır. 

Gerek: Tek ve çifte kanatlı 
aynalı dolaplar ipekli koltuk 
takımı, lavamanlar thvaletleriy
le, komodinolar, 2 adet 2 di
rekli karyolalar kesme bronz 
lrnryo!a, çocuk karyolası, be
yaz kısa karyola, Japon vazo
lar, mavun despenç, lüks jar
dinera, ceviz şemsiyelik, ter
mesifon ve banyo, ceviz say
bor, hasırlı takım, poker ta
kımı, 4 koltuk 1 masa 2 ko
lona, kuşlu aynalar, sarı ve 
bakır mangallar, sandalyalar, 
dört köş-: anahtarlı yemek 
muası,Banyu ayna, tuva!etler, 
bahçe kanapesi hah kilim ve 
seccadeler ve sair birçok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

SATIŞ PEŞİNDİR 
Büyük Kardiçab İbrahim bey • hanında emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti. 
1 - 2 

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

Satrlık 
ismet Paşa bulvarında Hali

Jiye Suzan sokağında 31 nu
maralı adada 28 numaralı altı 
mağza üstü ev satılıl tır. Talip 
olanlar gümrük karşı~ında Ban
ko di roma yanında Çatalkaya 
:kahvesine müracaat etsinler. 

Yenı Asır 

GRIPIN 
En şiddetli baş öğrılarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 
• <liş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessird\r. 

~ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 ~ kuru,tur 

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

' 

Viliyet Makamından: 
Vilayet genel meclisi bu ayın 10 ncu Pazar günü saat 14 de 

Vilayet salonunda açılacaktır. Üyelerin teşrifleri. 696 (325) 

lzmir Milli Emlak Müdürlüiüıİden: 

Bayraklı Burnova caddesinde 34 eski 28 taj No. ev 
Karşıyaka Y emişçipaşa " 32 numaralı dükkan 
Halkapınar Kağıthane ,, 250-2 No.lu ev 
Reşadiye Müstecabi sokağında 4 numaralı " 
Kadife kale dahilinde 13 ektcr 8309 metre mer'a 
Sinekli cadeesinde Profetilya kale altı mevkiinde 1 ekter 

3785 metre tarla 

Halkapınar sepetçi kuyu mevkiinde 3676 metre bahçe 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı müzayedeye konul

muştur. Taliplerin 21-3-935 Perşembe günü saat 14 te Milli 
Emlak müdürliiğüne müracaatları 6. 9, 13.17 704 (326) 

- ----................ ~ ....... 

Sahife 11 

f Anneler Ç~cuklarınız 
için ilk IV~amava 

A e 

l~AKTI~ 
lle baş1ayınız 

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

f 

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tın sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUT Fi KROM 
S* 

Ecza Deposu ~ 

Gripi önlemek için 

Kaıagrip 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T e-:namen Geçirir 

Isnıine .. Dikkat Ediniz 

2 adetlik kQtusu 7 ,s kuruştur 

'-------------------~' 

PLATT 
Makina Fabrika.sının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

~ 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adres : 

G. D. GIRAS 
• 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 
Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

· Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJifer Burada BuluşurJar , 

S!cak ve so~uk akar suyu, . banyolu odaları Marmaraya 
Hahce nazı~ güzel manzarası ıle .stanbulun en sevimli oteli 
Bris~oldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercıh ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan t ··b ı· 
ı · · k · · d ~ ecru e ı 
Lz.~tfı~.ınbço d" ıyı tanı ıgı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 

u u ey ır. 

Dikkat • Bütü~ Egelilere B • l ) Sirke-
• Beyoglunun rtS 0 cide 

Osmani e otelini ta~siye 
ederız 541 



Fratelli Sperco 
V aour Acentesi 

I . 

ROY AL.E NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

CERES vapuau 10 martta 
gelip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, V arna ve Köstence 
için yük alacaktı 

ORESTES vapuru lOmartta 
gel:p 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 ORİENT LİNİEN 

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

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasmda 

ayda bir muntazam sefer 
TAM ESIS vapuru 19 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 N İsar.da Malta. Bar
selon, MarsiJya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Ccz2're hareket edecektir. 

ıt~niaki hareket tarihlerinde 
ki <le§ "şikliklerden acenta mes
uli} et kabul etmez. . 

F ~zla tafsilat için ikinci kor-
ionda Tahmil Tahliye şirketi 

. ıinası ar kasında FRA TELLi 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

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

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 

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

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

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 3 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXECUTİVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 
· N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zce & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 
• 

A 

1 ·nan 
İkametkahını Birinci Kor· 

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

Evin Telefonu: 3053 
ı Muayenehane Telefonu: 3452 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DJ IE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu· 
batta Londra, HuH ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve HulJ için yük a!acakhr. 

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

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tah!iye<lc buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hu!I için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpoo~ ve Svan-

1 
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
j vapurların isimleri üze~·:nt! mes'u 

liyet kabul edilmez. 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti lzmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 

27 /2/935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 

20/3/935 S. S. BEOGRAD 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selanık, ve Dedeağaç 

)imanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ iÇi GAZLI 

La ~ bala.-ı Temin Eder 

Mehmet 
Elektrik, TcJefon 

PEŞTEJ\lALClLAlı 

Tevfik 
MHlzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 ! PERCO vapur acenteliğine 

n üracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 I ~ _ _J!S)~J-1~·3._..~ ~~~~~--------~~~~---~--------~ 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaiarı gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

~~ahri Hiza} 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

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

·····································································: 

SIHHAT BALIK 'AGI j 
Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SüzülmüftUr 
Yegane Deposu 

Baş durak 

Bamui Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUMcıal 

Türkiye' de en çok aranılan ve satılan da iste
nilen Aıgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işteyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
-Zaman- ecza depcsudur. 

KIS GEI~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonıluldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci ~alite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardtr 

M.DEP. S.FERIT ŞiF A 
ECZAHANESI 

Eczacı Kemal Aktaş 
~eza nesi Hilal 

KOLONYA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Albnruya, Fulya, Yasemin, Leylall., 
Menek,e, Sonbabra, Akşamgiincfİ, Amber. ___ 


