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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Çankaya 
E lGü;İÔrnektir 1 

;)oğu uius,arı, batıyı ileri bir 
il ayışın .. v• 1 . ornegı saymağa a ış-

"ty bd~r. . ~atı dan gelen her 
( egenıhr. Güzel belgiler 

General Kondilisin kumandasındaki milli 
Ordu Stromayı geçti - Asiler kaçıyor .. 

Ağır topçular asileri dövüf orlar - Kafile kafile kaçanlar 
Bulgar sınırına sığınıyoı·lar - Bir deniz harbı muhtemel .. 

c~erJe ) . kinl'kl r yanında sokulan çır-
alt .ı d er .~ile ... Hakları ayaklar 
bi .n a çıgnenen uluslar, günün 
h:ındc, batıdan esen hürriyet 
lcş~·sına, kavuşunca orada yer
bpk ış buıunan rejimleri bpkı 
Yol ısına kopya etmeyi kurtuluş 
kusu s~ndılar. Sevilen varlıkların 
lar ur arı nasıl ı=-örülmezse bun
gö~~I da ~usurlu olan yerleri 
rıin u rncdı. Parlamento rejimi
cl ~8._afını yapan kötü kurallar 
ko:uldlrncz doğmalar biçimine 
dem u u. . Bu kurallar dışında 
si okras: olmaz denildi. Hele 
Yasaı te b" . . • 1 . olan 

1 
r ıyesını ınce tme!llış 

dar b~ u.~lar için bunun ne ka
dü •. ~Yuk korkular taşıdığı 
kav unlfrnedi. Demokrnsiyi parti 
c;ev~a .a~ı?ın kötürümeşlmiş 
Zira b31 ıçınde görmek yanlıştı. 
den abd~ 300 yıliık bir deneme
ltıiyc g ... ç._nıış olan bu rejim yürü
l>ilc n hır ınakina olunca, orada 
rind Parlamentarizmi kotü ükle
Ylt\ tn ;ıyıklamak gerekliği du
llln u tur. Don-u~ i ı,· bu duru 
bir kavrıyarak varlığım boğucu 
Ye ~enbcrden kurtaran 'fürki
İfliy: hıu~tur. Atatürk prüzsüz 
Yara n hır demokrası kurumu 
rına ~akla bütün doğu ulusla
dc bnderlik ediyor. Türkiyc
Kiiz 1 aşarılan işler bunun en 
~ir c blgesidir. Yüz yıllarca 
katak;ada . yaşı yan uluslarının 
Yakı 1 klcrı arasında büyük 
rasjt ~ !ar olan doiu demok
blltıdrı ıçin Çankaya, işkilsiz, 
letj . b~ ~aha sağlam, daha iler
b~ ~ ır ornektir. Atatürkün en 
,:: . b_clgisi (eseri) Türk demok-

p ısını bölük ayrılıklarından, 
arr k 

birl'k .. avgalarından koruyarak 
...... ~ ulküsüne kavuşturmasıdır. 
l\.lşıJ • 
t crın sağlıklarını bozan, 
ncr1'ilc . . .. k h k k rını tu eten ınç, ıs-

b ançlık uluslann da en büyük 
aşbclasıdır. Yurddaşlar ara

•ınd k "1n a arşılıklı sevgi yerine 
ı ç duygularının yer almış bu-
t:~rn_ası bir yılanın öidüriicü 
l k rınden aşağı kalmaz. Yakın 

dt adaşımız Yun ne inde n-örli v .. 

gurnüz ac ı d u:n bunu 
~östcrıneğe yeter... Partiler re-
Jınıin 'ın .. . h 1 b .. sonmıyen ınç an u 
:~zcl ülkeyi parç lamı~tır, di-
ıkicrniştir Y l n ~ · ,, n s ·ya

sa( birliğini yapnra o'gunluğu
~u göstermesi ülkü b"rli~ine 
k~vuşnıasına ba lıdır. Dileriz 
J 1• Elen u'usu bu yolu kolay
K~lii, hırpalanmadan geçsin. 
0tülüği.in ba~ı pa h kavgasın

~a olduğuanla,.ıls d ..• Onunda
~ıttığı zehirlerdir ki, yurdsevgi
sı çok sağlam olan Elen ulu unu 
bil "k• k e 1 1 arnpa ayrılmışt r. De-
~okrasi'erin verimli gücü u usun 
yrleşen sevgisinde toplanır. 

unanhlar elbette bunu anlı
Yacak kadar olgun bir ulu1tur
hlr. isyanı boğmalı, parti kav
gasına son vernıeJidirler. 

tilev&e~ :&:lJ.sbı 

ATİNA, 6 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Ultimatom müddeti bitmİs İr. 

(11.!11c,·<1 l Palasfras 
General Kondi1isin kumandası 
altında -bulunan hükümet kuv
vetlerinden 21 tayyare Make-

Ankara, 5 ( A.A ) - Başba
kanlığının 10 uncu yıldönümü 
münasebetile muhtelif hükümet 
reislerinden ve devlet adam
larından İsmet İnönüne gelen 
tel yazılarile başbakanımızın 
onlara gönderdikleri cevaplar 
aşağıdad r. 
General İsmet İnönü başbakan 

ANKARA 
Bugün bana zatı dt!vletlerini 

uzun seneler barışın genel 
menfaatı için komşu ve dost 
ulusu refah ve büyüklük yo
lunda sevk idare ettiğinizi 
görmek temennisile müteradif 
olarak kendilerine en samimi 
tebriklerimi arzctmek için açı
lan mesut fırsattan büyük bir 
memnuniyetle istifade ediyo · 
rum. 

ÇALDARİS 
Bay Çaldaris baıbakan: 

Atina 
Nazik telgrafınızdan dolayı 

hararetle teşekktir eder ve 
dost ve asil ulusun aaatleti 

].')yau çıl.cm mwtakalcl1"m lıaramu 

Başbakmı ismet Jnföı ii ve Dış 
işleri Bakanı. 1. IWşW. Aras 

için olan hararetli temennile
rimle birlikte sadık dostluk ve 
yüksek hürmet hislerimin ka
bulünü rica ederim. 

İSMET İNÖNfJ 
Başbakan İsmet İnönü: 

Ankara 
Dost Türkiye Cümhuriyeti 

hükümetinin şefi mevkiilMie 
devamlı ve muazzam faaliye
tinizin onuncu yıldönümü gi
nünde Sovyetler birliii komi
serler heyeti namına Ye kendi 
namına şahsınızda Türkiyeaİll 
ulusal istiklal müdafii; geael 
barışın sarsılmaz taraftarını ft 

Sovyetler birliğinin dostunu 
selamlamakla bahtiyarım. Size 
büyük Türk ulusunun saadet 
ve refahı için hararetle yeai 
muvaffakiyetler tememai ede-
nm. 

MOLOTOF 
Bay Molotof 

Moskova 
Tamam en Türk - Sovyet dOllt- l 

- Sonu 5 '"" ıa1ıifı& - , 

donyadaki asi kuvvetleri bom
bardıman etmiştır. Bu asi kuy
vetier ancak 3000 kişiden iba
rettir. ve general Kamenosun 
kumandası altındadır. 

Top Ateşi Bafhyacak 
General Kondilis a~iler der

hal teslim olmadıklan takdırde 

gemilerine dair hiç bir hareket 
yoktur. Asi donanmanın başında 
olan Amiral Demestihasın ge
neral Kamenosa çektiği bir 
telsiz telgraf eJde edilmiştir. 
Bunda Amiral Giriddeki asile
rin büyük müşküllerle karşılaş
tığını bildirmektedir. 

• .,,, ·!Jlllltllt lt<.!f cuuhı tak JJ 
ellerinde ancak bir kaç sahra 

' l t ~ 1 lJ l f ı lH , t 

Pzpa Anastasyo HUkO · 
metin Em!9lne Amade topa olan isilere k&J'fı •iır 

topçu ateşi!e yapılacak bir ta-
arruza derhal başhyacağını bil

dirmiştir, 
Ası Donanma MU,kUlltta 

Girid adasındaki asi harb 

Say1aıılm·ı1mz: Bayan '1'1iı 1.-tm 
Ba§buğ, Seııi1w Hızal, 

Nakiye, Htlriye 
ANKARA, 6 (Husui) - Bu 

sene büyük kamutayda çocuk
lan alakadar eden bir çok 
kanunlar çıkacakbr. Bunlar 
arasında çocuklann sağlık ve 
terbiyelerine taalluk eden mü-
ı.im kanunlar vardır. Çocukla
nn sinema ve tiyatrolara gi\
melerini yuak eden • 

Venizelos taraftarlarından 

Papanastasyo hükümetin emri
ne amade olduğunu bildirmiş

tir. Zannedildiğine göre, mak-
- Sonu 8 iller , alti(ede 

Saylav Baymı Hs111a ..ı.Yayma 
hazırlanmıştır. Çocuk tiyatro

ları genelleştirilecek, Çocuklar 
için sinemalarda ayrıca filmler 

gösterilecektir. Bu hususta 

genis tertibat alınacaktır. Ka
dın saylavlarımız çacukları ali· 
kadar eden kanunlara ve umu
miyetle soyasal kanun liyiha
lanna Ltiyük allka 2ö.tere-



Sahife 2 
.r==s . 

Çe os avak . Cumhu-
run 85 inci Yıl •• onum •• 

.. ._._. .. -
Konsoloshanede Bugün Resmi 

Kabul Yapılacaktır 
Çekos!ovakya Cumhur reısı 

T. G. ·fasaryk 7 Martta 85-ci 
senei devriyesini tes'id edecek
tir. Bu rr 1Tt;ı ~ebetle şehrimiz 

{, :. rıslaı•akya Ueisicımıhıırıı 

Bay lı1azm·ik 
kousoloshanesinde resmi kabul 
yapılaceaktır. 

Mumaileyh cenup Moraviada 
oturan fakir bır ailenin çocu
ğudur. Yüksek tahsilini Viya
nada bitirmiştir. 1882 Prag çek 
üniversitesi felsefe muallimli
ğine tayin edildiği zaman bu 
çok milli ve mefkurevi haya
tının merkezi olan bu müesse
se de değerli hizmetleri gö
rülmuştür. 

1890 tarihine doğru siyasi 
hayata girmiı lakin biraz son
ra tekrar ilmi mütalaa ve tet
kikatına dönmüştür. Avrupa 
ahvali hususundaki bilgisi ve 

Göçmen Türkleri 
Nüfus kağıdı veya muhacir 

kağıdı almamış olan ecnebi 
tebaadan Türklerden bir kıs
mnıın bazı nahiye ve köylerde 
ikamet tezkeresi bile almadan 
oturdukları görülmüştür. Vila
yetten kazalara bir bildirim 
gönderilmiş ve bu gibilerin 
tesbit edilerek biran evvel ika
met veya muhacir kağıdı al
malarının temini ve nüfusa tes
cıl edilmeleri bildirilmiştir. 

Bu gibi muhacirlerden bir 
kısmının nahiye ve köylerde 
kendi yaptıkları evlerde bile 
oturmakta oldukları anlaşılmış-
tır. 

bilhassa Slav halkı hakkındaki 
alakası Avusturya-Macaristanın 

harici politikasını acı bir lisan
la tenkit etmesine saik olmuş
tur. Yugoslavlar aleyhindeki 
siyasi davalar sırasında mo
narşinin balkan siyaesetin
de kullandığı silahların gay
ri ahlaki olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bu suretle bu mo
narşiye karşı muhalif vaziyette 
kalmış ve bu monarşinin vazi
fesi ve sebebi mevcudiyeti 
hususundaki iman ve itikadını 

kaybederek muharebe ilan edi · 
lince harice kaçmış ve Çekos
lovakyanın halası uğrunda eski 
imparatorluğa karşı mücadele 
teşkilahnı yapmıştır. Mumaileyh 
Çekoslovak milli meclisi 
reısı ve Çekoslovak siyasi 
muhaceretinin Jideri sıfatile bu 
milletin şefi olmuştur. 

Faaliyetini İsviçre, Fransa, 
İngiltere, Rusya ve Amcrikada 
artbrmış ve kendisi 1918 ka
nun evvelinde vatanına döne
rek orada muzaffer bir ku
mandan ve yeni hükumetin şefi 
olarak karşılanmıştır. 1925 te 

Harbı umumi namı altında neş
rettiği hatırabnda halkının si
yasi kurtuluşunda almış olduğu 
başlıca mevkii yazmıştır. 1918 
de yeniden teessüs eden hüku
metin reisi ilan edilmiş ve key
fiyet 1920 de M. meclisi tara
fından teyit edilmiş olup bila
hare bu vazifesinde 1927 ve 
1934 yıllarında yeniden inti
hap edilmiştir. 

Gümrüklerde 
Kalan Mensucat 

Kontenjan müsaadesi veril
mediğinden Holandadan geti
rilmiş ve gümrüklerde kalmış 
olan mensuacatın miktarı güm
rük umum müdürlüğünce şeh
rimiz gümrük başmüdürlüğün
den sorulmuştur. Bu gibi em
tianın defterinin yazılmasına 
başlanmıştır. 

Bay r. a • 
ır 

Şehrimiz dliye doktoru bay 
Şakirin Adliye bakanlığı em
rine alındı2'ı bakanlıkca Cum
huriyet müddeiumumiliğine bil
dirilmiştir. 

l)u Akşam Saat 2i.. de 

ELHAMRA I.1'4.Kütüpane 
SiNEMASINDA 

Musabakaya koyduğumuz güzel filimler serisinin i ·nci~i, 

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

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

valsleri, insanı gaşyeden ilahi musiki ile süslenmiş görül
memiş bir güzellik ve mevzua malik nefis 
takdim edilecektir. 

0 1
.kkat . Kişemizden TENZİLATLI 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 

Bugün 15 ve 17 K } ç • son defa olarak 
seanslarında : ızı arıçe gösterilecektir : 

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

renf Asır 7 Mart 193=> 
... a:::; 

o klor Derlemesi için 

Halk bilgilerinin toplanması 
hakkında vilayetten bütün kaza 
kaymakamlıklarına ve müstakil 
nahiye müdürlüklerine bir yıl
dırım gönderilmiştir. Vilayetçe; 
Türk dili tetkik cemiyeti baş
kanlığının evvelce gönderilen 
bildiriminden bahisle halk bil
gilerinin toplanmasına layık 
olan ehemmiyetin verilmediği 

bildirilmiş ve bunun için ne 
şekilde çalışılması lazım gel
diği izah edilmiştir. Bildirime 
göre büyük dil işini ba
şarmak ıçın kazalarda ku
rulan derneklerin gürültü 
yönünden yeni zenginlik ve· 
recek olan halk bilgilerini 
derleme işinde özlü bir istekle 
çalışılması beklenirken istenilen 
şekilde çalışılmadığı şimdiye 

kadar gelen derlemelerin azlı
ğından anlaşılmıştır. 

Gelen söz derleme fişleri vi
layette süzülerek mükerrerleri 
ayrılmakta ve fişler Türk dili 
tetkik cemiyetine gönderilmek
tedir. Her vilayetten şimdiye 

kadar toplanan bu fisler sıra
ya konarak cemiyetce bir ta
rama dergisi vücuda getirilmiş-

o 
1Bozuk ,.,.ıs 130 

etredir 
Aydın demiryolunda fazla 

yağmurların bozduğu yerlerin 
tamirine devam edilmektedir. 
Karapınar ve Germencik ara
sındaki bozukluk 1300 metre
dir. Buralarının tamiri imkansız 
olduğu için Posta trenleri bir 
müddet daha doğru seferler 
yapamıyacaktır. Aktarma sure
tiyle seferlere başlanmıştır. 
Hasaratın tetkiki için Aydın 
havalisine giden Nafia başmü
fettişi bay İlmi şehrimize dön-
müş ve vaziyet hakkında bir 
rapor hazırlamıştır. Bu rapor 
Nafia bakanlığına gönderile
cektir. 

ı..uu- • -

Ford 
19351\tfodellerini 
Dün Teşhir Etti 
F ord otomobillerinin şehrimiz 

acentesi birinci kordonda Gazi 
meydanı civarındaki büyük 

garajında yeni gelen 1935 mo

deli otomobil ve kamyonlarını 
teşhir etmiştir. Bu münasebetle 
mükellef bir çay ziyafeti ve
rilmiş, İzmirin Türk ve ecnebi 
ileri gelenleri hazır bulunmuş
tur. 

Ford müesseselerinin Tür
kiye umumi müfettişi bay Mu
hittin davetlilere yeni model
lerde yapılan tadilatı ve bun
ların faidelerini izah evlemiştir. 

e lemesinin Değerini 
d ar Yapılacak 

1 tir. Tarama dergisi gözönünde 
tutularak şimdi de Öztürkçe 
sözlüklerin tanzimine başlan

mıştır. 

Şimdi başlanan söz ve folk-
lor · derlemesinde ( söz derleme 

klavuzu ) nın 4 ncü sahifesin
de B fıktasile gösterilen halk 
bilgisi fişlerinin doldurulması 
hakkındaki talimat esas olacak
tır. 

Toplanacak halk bilgileri 
bu talimata göre büyük bir 
tabaka kagat dörde bölünerek 
her parçanın yalnız bir tarafı
na yazılacakdır. Bu fişlere der
leme klavuzunun 27 nci sahi
fesinde başlayan izahat daire
sinde : 
Doğum ve çocuk, askere git

me, evlenme, Aile hayatı, ye
mek, içmek, giyinme, ev bark 
ölüm, fal ve büyü. ruhlar ve 
cinnilerle ilişikli halk inan ve 
adetlerile destani eser, masal
lar latifeler, hikayeler ölçülü 
ve kafiyeli mektuplar ~ibi halk 
araslnda yaşı yan halk sanat ve 
edebiyatına ait halk bilgileri dol
durulacaktır. Derlcnck bu halk 
edebiyatı mahsulleri, adetler ve 

Bozdağda~i 

inanlarla öz Türkçe sözlerde 
derleme klavuzunun 4 üncü 
sahifenin 2 nci maddesine göre 
ayrıca fişlere geçirilecektir. 

Bu halk bilgileri toplanırken 
en çok çıkacak S!ilçlük halkı
mızın bu gibi araştırmalara 

alışmamış olmasından ileri iC
lecek tabii utanç ve çekingen-
lik olacakhr. Bu yüzden 
pek güzel halk bilgisi 
malzemesi oldukları yerler
de gizli kalarak dil var
lığımızın malı olmıyabilir. 

Bunun önüne geçmek için halk 
bilgisi derlemesinin değerini 

anlatacak propagandalara baş 
vurulmalıdır. Bu gibi bilgileri 
olanlar araştırılan bilgilerini 
gizlememeğe teşvik edilmeli
dirler. 

Söz derlemesinde yüksek ça
lışma gayretini göıteren bü
tün vatandaşların halk bilgisi 
işinde de ayni istek ve gay
retle calışacaklanna iÜvendi
ğini vali general bildiriminde 
ilave etmektedir. Derlenecek 
halk bilğisi fişlerinin her hafta 
vilayete gönderilmesi bildiril
miştir. 

• 
OS Si 

idi 
s ~A tBn a Ka an Araziyi Kurtarmak 

Büyük Mesai Sarfediliyor • 
Çil 

Bay Rauf 
Cumhuriyet müddeiumumi 

muavinlerinden Bay Rauf ad

liye bakanlığınca Gümüşhaee 

vilayetinde Torul kazası sulh 

hakimliğine tayin edilmiştir. 

Bay Rauf bugün Ankaraya gi-

decektir. 

Dikkat 
Bazı dükkanlar Y etv - Eks

tra bıçağı istiyen müşterilerine 
bu da Y ety fabrikalarının malı 
diye ona benzer etiketli bıçak
ları veriyorlar. Dikkat edilsin. 
Y cty fabrikasının Türkiye de 
Yety - Ekstra'dan başka hraş 
~Gaiı yoktur. 

•• 
OŞEl\fDEt 

~~~~:::ıms~' 
Dereden, Tepeden 

Delininin derdi kaval, değir
mencininki su .. derler. Okur
ken, gezerken, görürken, d~
şünürken sizinle şu köşede bır 
iki söz atmak için mevzu ara: 
rım. Mübarek o kadar bol 1'1 

hangisinde olur.sa olsun bir çok 
taze sermayeler çıkar, Buıii11 

şunu yazayım derim, ter va taı~ 
biri daha boy gösterir, ötekioı 
bırakıp onu yazayım derim, bi
risi daha çıkar. Büyük sözüıııe 
tövbe! İllallah demedim anıoı• 
bu kadar bol mevzu içinde de 
şaşırdım. Al sana her biri bit 
uzun yazı o~acak gündelik ha'" 
vadislerden: 

- Yunanistanda isyan. Adaıtı 
neme gerek benim siyaset, za'" 
ten hoşlanmam. 

- Siyam kralı tahtındao 
vaz geçiyormuş .. Güle güle: 
dün vaz geçseydi bugün il<• 
gün olacaktı, hem bunun ucıJ 

da siyaset nazhsının tırnağın• 
do konuyor. 

İzmirde Vilayet Paytarlığt 
Kıbrıstan Eşek getireceknıiŞ· 
Galiba alçacık Eşe~e kim olsl 
biner fehvasınca kolaylık düo" 
yasına kolay binek yetiştirecelc 
damızlık tedariki düşüncesi· 
Bunuda geç !. 

Şubat ayında evlenmeler 
çok az, mı~. - Azmış değil " 
buda galiba : havaların kıŞ 
paltosunu andırdığını yala0 

yanlış bildiren bahar havasın" 
dan olsa gerek. Ben bunu bit 
az da ceplerin delikli~ine hanı" 
!edeceğim. 
Şurada sözden dışarı söylii" 

yorum ki: Bu havadis " adaJ1l 

olmak ,, ~azımın altında çıkb 1 ! 
- Bir muallimle bir gcoÇ 

kız bindikleri tayyareden dii'" 
şerek eziimişler. 

Oh olsunlar, sevişecek yer Jl11 

bulamamışlardı da göğe çık· 
mış!ardı, aUaha kendHerirıİ 
gösterecek ne vardı? . 

- Bir İngiliz kimyager ınU· 
hendis sun 'i petrol yapıyornıuŞ• 
hem yapbğı petrol tabii pet" 

rollardan daha ucuza mal ola" 
cakmış. 

Ben bundan evvel fen ve bii" 

rika dünyasının son akıl al· 
maz yaratışlarını yazarketl 
bi:.:im kudretli şairlerimizdeJJ 
Tevfık Fikretin, oğlu Halfıkll 
yazdığı Halukun defterindeı> 
"Halukun amentüsü,, adlı bit 
eserinin : 
Bir gün yapacak fen şu siy~b 

toprağı attııı 

Hcrşey olacak kudreti irfanlı 
ioandııJJ 

Mısralarını alıp bir hatır' 
yapacakbm. Bunu benden e<I" 

vel İstanbul gazeteleri aldılıı.' 
ve yaıattılarsa da bu son bıı· 
vadis karşısında daha coşktı0 

bir kuvvetle tekrarlarken buı>'" 
dan evvel gelen iki satırı dıJ 
ayni kuvvetle size haykıracl'" 
2'ım : 
Şeytan da biziz, cin de, ıı• 

şeytan, ne melek ,,,,r 
Dünya dönecek cennete iD" 

sanla.. inandıı1J 

*** 
Sevgili okuyucu şimdi si~ 

tekerledim toparladım heP51 

b s.· yazıveriyorum amma, alla Y 
nnıma yardımcı olsun .. 

TOKDIL 
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etro Dişçi Kerpeteninden Baş~<a 
Cerrah Bıçağını Da Kullanıyordu 

ra::;rın dişçilik merakı her ta~ duğunu söyler. Fakat bir kerre 
llırla duyulmuştu. Vazifede ku- doktor uzaklaştı mı şikayetle-
~ rı olanlar diş ağ'rısinı ha- rile başımın etini yer. 

1111•' u~derek Çarın müsamaha- İmparator bu sözlere kan-
ltrd i~ıyacaldarının umuyer- mışh : 

ı. Bır .. b' 1 d b' . •tril gun za ıt er en ırı - Haydi ağzını aç emrini 
İind en emri yerine getirmedi- verdi. 
J. . en .saraya çağınlmıştı. Diş- Kadını demir gibi kuvvetli 
... ~:den bin çürüktü. Diş aiı olan kolları arasına alarak diş-
laııı 1 kurtuluş çaresi olarak !erinden birini çekti. 
lld anınak istedi. Çar bu defa Bu vak'adan birkaç ~ün son-
Yer~nnıa.dı. Zabitin çürük dişi ra çar zavallı kadının hasta ol-
ka~ne sai'lanı dişini çıkardı. O madığını, kocasının oyununa 
'\ti~~ nıcrhametsizce hareket uğrauığını imparatoriçe Kate-
IQi ~ • ~ zavallı adamın çene ke- rinadan öircndi. Hiristoyu ça-
l)~;~ de kırdı. ğutb . Herif oyununu itirafa 

8'U 1 etro, hergelene kerpeten mecbur kalciı. Çarın bu se -
n· ahlak iptilasına tutulmuştu fer tertip ettiği ceza çok 
ır iki a • müthiş oldu. Zira oda hizmet-ıara d cı tecrübeden sonra 

l'tya ~ a ierçekten dişleri ai- çisinin bütün dişlerini birer 
d' n ar bile ses çıkarmıyor birer sökCü. Çar bir aralık ope-
ış ağrısından ş"k" t t, ratörlük merakına düştü. Karnı 

th...· ı aye e cesare 
••qıYorl d su toplıyan bir kadına ameliyat 

ltrind ar ı. Saray hizmetçi-
en b' · b" yaparak 20 kilo su çıkardı. ol"'n ırı ır az hafifmeşrep " ka Fakat kadın ameliyattan az 

karar v~:ın~a.n inçtikam almağa sonra öldü. Petro ilk defa ola~ 
lb•h ınışb. ar geçerken rak bu hareketinden vicdan 
" zun ınah .. .. b k 
,,ordu p zun onune a ı- azabı duymuş olacak ki kadı-

...., N °tro merakla sordu: 
c oldun Hiristo? 

Çt~ I<•rım dişinden ıstırap 
Yor o· . . k . "ret · ışını çe tırmeğe ce-

Iİiııii ttnıiyor. O zavkllıyı dü
ıı Yorıun haşmetmeap. 
'laydi .... 

l'ltıin °nume düş.. Beni ka-
t,.L ~anına getir. Onu timdi 
~"ı ed w. lii . ccegım. 

rısto . • . . k 
iÖaterdi •çın ıçın gülere yol 
Çt•irıd • Sarayın büyük hah
dııı }> e çapa ile uiraıan ka
te '

1 
tlroyu kartısında i'Örün

Y•rı :!1~1tta. Çar kadının an-
\i. ))· ~tını göstermesini istemiı-

ııınin w w 

~le . •grımadıgını anlat• 
8'ınn~tkdi .. Fakat hain kocası 

s· eıti : 
b,~ kanmın söylediklerine 
1}0kt •Yınıı. O hep böyledir. 

oru görünce sihhatta ol-

nın cenazesini bizzat takip etti. 
Kollekslyon Merakı 

Neva nehri kıyılarında mu
azzam bir bina yaptırmıştı. 

Bütün kıymettar kolleksiyonları 
burada toplanmıştı. Kollcksi
yonlan arasında çalışmayı çok 
severdi. Haftada üç gün bura-
da çalışırdı. Profesör Ruysch' -
ten aldıj'ı teşrih malzemesi, 
mumyalanmış insan kolleksı
yenları hep burada teşhir edil
mişti. 

Devlet adamlarına, burada, 
siyasadan deiil teırihten, ana
tomiden bahseder, insan vücu
dunu tanımanın, cerrahlığın 
faydalarını anlatırdı. Müzenin 
herkes tarafmden serbestçe 
gezilmesini, kendilerine izahat 

- Soım Var-

TAYYARE SİNEMASI 
lelcfon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 

Senenin Şen Haftası 

1-Iki Gö;üfBi:Oıunca 
t CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in 
~IXısil ettikleri büyük komedi 

2 - KAFESTE AŞK 
ANN V ONDRA'hın iki saathk kahkaha filmi 

3 - FOX dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) 

Sea J • Çarşamba 15 de perşembe 13 de cu-
IlS ar · ma 11 de cumartesi on beşte başlar. 

Son 2115 d " ı·k. .. ··ı b' l .. t 'li P , seansın a ı gonu ır o unca " gos erı r. 
••~ar. pazartesi, salı 15 de başlar son 21,15 seansında 

afestc aşk " gösterilir. . 

SEDIKKAT : Hergün son 21,15 seansları " UCUZ HALK 
ANSI .. dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 35 hususi 50 kr. 

BAYRAMDA ........ ? 

·venı Asır 

Türk .. Bulgar Hududu .. Şeker .... -
Fabrikalarımız 

Birleşiyor Bulgaı" Dış işleri Bakanı Diyor Ki: 
Ümid Olunur Ki Kiyasetl&i Herkesçe Takdir Edil

mekte Olan Türk Zimamdfrlan Gazetelerinin Bize 
Karşı Olan Hücumlarına Nihayet Verirler 

Ankara, 6 (Hususi) - Şek~r 

fabrikaiarırnızın anonim şirket 

haJinde birleşmeJeri için Öko
nomi bakanlığınca yapılan tet
kikler bitti. Şimdi bu yeni şir
ketin nizamnameşi hazırlanıyor. 

Fabrikalarımızın sermayesi 22 
milyon lirayı bulacağı söyleni
yor. 

~~~~~~~~~~ ... ------------------~~ 
Sofya, 6 ( A.A ) - Havas alınmış ise ümit ederim ki bize Türk zimamd arları Türk gaze· 

Ajansından: Türk kıtaatımn karşı değildir. telerinin bize karşı olan },ü~ 
Bulgar hududunda tahşidinin Türk gazetelerinin bir kısmı cuınlarına nihayet verirler. 
ne mana ifade etmekte olduğu bize karşı fena davranmaktadır. Anadolu Ajansının Notu: 
şeklinde kendisine sorulan bir Halbuki Bulgar gazeteleri iki y apbğımız tahkikata göre 
suale cevap veren dış işleri memleketin münasebetlerini ha- Trakyada bugün normal bir 

Eyip'te 
b k B B l f surette bulunan kuvvetlerden a anı · ata o şöyle de- leldar edecek hiçbir türlü neşri-
miştir: yattan çekinmektedirler. Türk başka ne sevkiyat ve ne de 

4 Ev Yandi 
B. T·· k B tahşidat yoktur. İki memleket 

ız, ur - ulgar dostluk gazetelerinin kendi hücumla-
h d 

münasebatı ise iyi bir safhada 

İstanbul, 6 (Hususi) -Eyipte 
İlyasm evinde yangın çıktı. 
Ateş derhal genişliyerek dört 
ev yandı. Zabıta yangınııı _.. 

bebi hakkında tahkikatta bu-

mua e esi ahkamına sadıkane rmı muhik göstermek için is-
. d inkişaftadır. Türk matbuatının 
rıayet e iyoruz. Şu halde Türk mini ileri sürmekte oldukları k e seriyetinde acı yazıların azal-
hükumetinin almış oldugvu tet- Trakya gazetesi tatil edilmiş- k b ma ta olması da bu iyiliğin 

irler benim için gayri ka- tir, Ümit olunur ki kiyasetleri salametlerind~n sayılsa gerek-
bili izahbr. Eğer bu tetbirler herkesçe takdir edilmekte olan tir. lulunyor. . ....... ........ 
Pariste Açılan Türklük 1 

Etüdleri Merkezinde 
··-·-·· Türk Dili, Türk Tarihi Ve Medeniye

ti Hakkında Konferanslar Verilecek 
ANKARA 5 (A.A) - Maarif Cumartesi günleri saat 1 de 

vekaletinden bildirilmiştir: ıanat ve arkeoloji enstitüsünde 
Paristc açılan Türklük etüd- Michel sokağı No. 3 de İstan· 

leri merkezi 1935 yılı zarfında bul Fransız enstitüıü müdürü 
muhtelif tarihlerde Türk diline, Gabriel tarafından 1"ürkiye 
Türk tan"bine ve medeniyetine şehirleri. 

taalluk eden meseleler etra- 23 Mart Cumartesi günü saat 
fında konferanslar verecektir. 17 de Coğrafya enstitüsünde 
Bu konferansların gün ve saat- St Jacgues sokağı No. 191 
ları şöyle tesbit edilmiştir: Dijon üniversitesi profesörü 

25 Şubat Pazartesi günü saat B. Chaput tarafından T aurus. 
17 de Sorbonda tezler salo- 27 Mart Çarşamba günü waat 
nunda Türkiye Paris büyük el- 15,15 te Sorbonda Deıcartes 
çisinin huzuru ile açılma ıeansı. Amfiateatrinde. 

6 Mart Çarıamba günü saat 30 Mart Cumartesi günü saat 
17 de Sorbonda Michelet Anfi- 17 de Sorbonda Michelet Am-
teatrmda yaşıyan şark dilleri 
milli mektebinin Türkçe profe
sörü B.Jean Deny tarafından 
Türk dilinin hali hazırda gör
düiü ıslahat. 

12 Mart Salı günü ve 14Mart 
Perşembe günü ve 16 Mart 

fiteatrinde ve 1 Niıan Pazartesi · 
günü saat 17 de Sorbonda 
Tur~ot Amfiteatrinde İstanbul 
üniversitesi edebiyat f akülteıi 
reisi Fuat Köprülü tarafından 
orta devir Türklüğüne ait tarih 
ve edebiyat meseleleri. 

lzmir-Avrupa Telefonu 
Bu Yıl Sonlarında Avrupa ile 
Görüşmek ·Mümkün Olacaktır 

Ankara, 6 (Hususi) - Heyeti vekile ak~am üzeri toplanmıştır. 

Verilen kararlar meyamnda İzmirin de 1935 yılı sonlarına dog

ru Avrupa ile telefon muhabc-rabna ba~lamaıının temin edil
mesi vardır. 

Kamutay Toplanıyor 
Bay Recep Peker lstanbuldadır 
Ankara 6 (Hususi) - Kamutay yann (bugün) toplanıyor. Bu 

toplantıda encümenler seçilecektir. Fırka ~enel yazanı Bay Recep 
Peker İstanbula gitmiştir. 

Balkan Konseyi 
. Heyet Bugün Belgrada Gidiyor 
lstanbul, 6 (Hususi) - Belgradda toplanacak olan Balkan 

konseyine Türkiye namına iştirak edecek olan heyetimiz yarın 

Nazilli Fabrikası -. .._ ..... 
Rus Mutahassıslar Mahalinde Tet

kikat için Geliyorlar 
İstanbul 6 (Hususi) -Yakın

da Nazillide kurulacak olan 
Mensucat Fabrikasının kt'i pi
lanını yapacak olan Rus. Mu
tabassısları Şeherimizdedirlcr 

karadan Nazilliye giderek 
mahalinde tetkikat yapacaklar-

dır. Oradan Kayseriye geçe
cekler ve burada yapılmakta 

Cumartesi günü Ankaraya gi- olan Fabrikanın montaj işleri-
deceklerdir. Mutahassıslar An- ne bakacaklardır. 

Macar Meb'usan 
Meclisi Ansızın Dağıhldı 
Başvekil Tehdid Altında Elde Edilen 
Bir Ekseriyetle Yaşamak istemiyor 
Budapeşte 6 (A.A) - Meclis binde bulunduju bir program 

daj'ılmışbr. Dağılma f&yiası 24 üzerine B. Gömböşün dostları 
saattaoberi vardır. Fakat bu tarafından yapılacak seçimde 
karar hayretle karşılanmıştır. çok şeyler kaybecedcktir. 
Çünkü meclis dağılmadan evvel Peşe, 6 (A.A) - Meb'usan 
ulusal birlik fırkası toplanmış meclisinin fcsh celsesi 7 dakika 
ve saylavlar baıbakan Gömbö- devam etmiştir. General Göm-
ıün talebine ittifakla cevap böş meclis başkanına önce yeni 
vererek reyleri hükumete ve- kabinenin teşekkülünü bildiren 
receklerini vadetmişlerdir. B. kapalı bir zarf vermiş ve oku-
Gömböş sadece tehdit ile elde nub bittikten sonra da cebin-
edilen bir ekseriyetle yaşamak den fesh kararnamesini çıkar-
istememiştir. Amiral Hortinin mışbr. Küçük çiftçiler grubu 
dağılmaya izin vermesi B.Göm- ile fesh taraftarlarının alkışla-
böşün zaferini ve Kont Betlenin rma mukabil diğer meb'u9'ar 
mailubiyetini temin etmiştir. kararnamenin kıraatını sükunla 
Kont Betlen kendisinin aley- dinlemişlerdir. 

İnhisarlar 
U. Müdürü 

lstanbul 6 (Hususi) - İnhi
sarlar umum müdürlüğüne mu
avin bay Mitatın tayin edildiği 
kendisine tebliğ edilmiıtir. bay 
Mitat yarın (bugün) Ankaraya 
gidecektir. 

Artvin de 
Peçeler Ve Çarşaflar 

Kaldınlıyor 
ARTVİN 5 (A.A) - Bele· 

diye meclisinin dünkü fevkalade 
toplantısında peçe ve çarşaf
larm kaldmlması hakkında.ki 
belediye reisinin teklifi üyeler 

l Tekirdağa 
Kar Yağıyor 

T ekirdağı, 5 (A.A) - T ckir
dağ ve havalisinde 12 saaten
beri kar yağmaktadır. Saray
köy ve Saray kazalarına yeni
den göçmen gelmiştir. Vilayet 
bunlara hemen yer ve tohum
luk buğday dağıtmışbr. 

Erzurumda Lodos 
Fırtınası 

(bugün) gidiyor. 
"" . 

tarafından söz birliğile alkış-
_ larla 4m!tylanmıştır. 

Erzurum 5 (A.A) _İki gün
denbcri şiddetli lodos fırtınası 
esmektedir: Fırtınadan bir kaç 
evin damları yıkılmış ve bir ev 
çökmüştür. Nüfusça zayiat 
yoktur. 
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Se7.ar üzerindeki zırhlı elbi- 1 bu gülünç oyunu anlıyamadmız 
seler ayağında botlar oturdu. mı. Fransovanın ölümünden se-
Yumruğunu kılıncının kabze- vinmenız lazımgclirken bu öz-
sine dayadı. Parlayan, fınl fı- ler nedir? 
rıl dönen gözleri ile Sezar - Hay aptal oğJan hay. Hiç 
Borjiya babasının karşısında bir baba evladınm ölümünden 
yer aldı. sevinebilir mi? Bu tiksinecek 

Papanın gözleri her ne ka- düşünceleri nereden kafana 
dar yumuk idisede yine göz getiriyorsun. Bu sözler acıklı 

ucu ile oğlunun durumunu tct- bir babaya hakaret demektir. 
kik ediyordu. Sezar. 

Sezar cizmesinin ucile halıya Sezar bu defa sesini bir az 
vuruyor ve bekliyordu. daha yi.ikselterek koırşılık verdi: 

Papa nihayet seslendi: - Fransova sizin için hayırlı 
- Ah oğlum, demek bu acı bir evlat değil dehşetli bir beli 

da alnımızın yazısı imiş. Haya- idi. Baba; o şeytan, alçak, ya-
tımın son günlerinde oğuHaram- lancı, aldatıcı hülüsa taşıdığı 
dan birinin hem de en itaatlı Borjiya ismine layık olmıyan 
en eyisinin alçak bir caninin nankörlerin biri idi. Gerçi gö-
hançeri ile kurban gitmesini rünüşte her şeye boyun eğen 

görecek imişim. Ne talisiz ba- bir evlad gibi davrnmrdı. ba-
bayım, Allah bize kim bilir kikatta senin ve benim elde 
hangi günahımızın karşılığı ola- ettiğimiz şan ve şerefi çekemi-
rak bu acıyı da gösterdi. yen bir düşmandı, bir fesatçı 

Sezar hiç konuşmıyor. Baba- bir bozguncu idi. 
sının gözlerini siliyordu. Fakat - Bozguncu mu? Aleyhi-
silinen gözlerde bir damla yaş mize fesad çıkarmak mı isti-
yoktu: yordu? 

- Evet, ah oğlumu öldür- - Orasını sen d b. iyi bilir 
düler. Lakin intikamım pek sin baba ! 
korkunç olacaktır. Katilin nasıl - Her ne de olsn oğlum 
bir cezaya çarpılacağını bili- cinayet pek ağırdır. Ona el 
yor musun Sezar. Söyle bili- uzatanlar mutlaka ceza göre-
yor musun? ceklerdir. Anlayor musun Se-
Sezar titremeğe başladı. Fakat zar? Zavallı Fransova bizim 

belli etmiyerek sustu. Papa arkamızdan ne yapmış olursa 
onun elinden tutarak bağırdı: olsun dünyada hiçbir kimsenin 

- Cezanın pek ağır olma- Borjiya ailesinden birisine el 
mı istiyorum. Gerek asilzade- uzatmasını asla kabul edemem. 

lerden, gerek ahaliden gerekse Bunu kafamın ıçıne sı2dı -
sinyorlardan hatta akrabalarım- ramadım· Borjiya a i 1 esine 
dan olsun katil her kim ise el uzatanların neye uğrayacak-
şimdi onayladığım büyük i~- larını acuna göstermek isterim. 
kcnce cezasını görmelidir. Ka- Bu kararımdan kimse çeviremez 
tilin tırnakları sökülecektir. - Ben de öyle düşünüyo-
dili kesilecektir. Sonra gözleri rum baba !.. Katil mutlaka ce-
oyulacaktır. Daha sonra da zasını görmelidir. Ve emin ola-
kazığa oturtulacak ölünciye bilirsiniz ki katil mutlaka &la-
kadar herkese gösterilecektir. na çıkarılacakbr. Çünkü araş-
Gebcrdikten sonra karnı ya- tırmaları ben kendim yapıyo-
rılacak yüreği, cİieri alınacak rum. 
köpeklere verilecek, iaşesi ya- - Şimdi biraz kalbim r hat 
kılacak külleri Tiber çayına olmıya başladı Sezar ... Bütün 

asilzadeleri sıfıra indirdikten 
ve bütün ahaliyi boyundruğıı-atılacaktır. 

Bu kadar işkenceyi yeter 
görüyormusun Sezar ? Söyle, 
söyle ne için susuyorsun ? 

Sezar yine ağzını açmıyordu. 
Balmumu gibi sapsan kesil
mişti. Papa yine söyleniyordu: 

- Ah zavallı Fransuv cığım. 
Evvelki akşam güler yüzü ile 
yanım gelmiş ben de kendi
sine hemşiresi Lükresin eğlen
cesinde bulunmasını söylemiş
tim.O manzara gözümün önüne 
gelince çıldıracağım sanıyorum. 

Sezar kaşki ağzım kurusaydı 
da bu sözleri söylememiş ve 
onu oraya göndermiş olsaydım. 
Bahıtsız Fransovanm saraydan 
çıkarken ö!durü~düğü muhak
kaktır. Znvallı Fransova .. Za
vallı oğlum ... Yüreğim kan ağ
lıyor, sen niçin ağlamıyorsun .. 
Niçin göz yaşları dökmiyorsun 
Sezar? 

Papa ile oğlu birbirlerinin 
gözlerinin içine bakh)ar. Sezar 
cevnp verdi: 

- Baba size çok ciddi işler 
anlatmağa geldim lakin oyna
makta olduğunuz oyunun sona 
ermesini bekliyoıum. 

- Ne demek istiyorsun ..• 
Oyun ne demek ..• 

- Ne demek mi iatiyorum 

mu:ı: altına aldıktan, Roma hal
kını adeta esir haline girdikten 
sonra da bu ülkede bir cinayet 
işlenebilmesi borjiyalarm onu-
runa dokunur. 

Sezar borjiya dalgın gözle
rini babasına dikdi babasının 
dudaklarında vahşiyıme bir 
gülümse belirdi. Ne demek 
istedi ini anlnmış gibi cevap 
verdi : her sözümiiz bir haki
kat, bir kerametdir. Fr nsova 
hakikaten bize ihanet ediyordu 

Sonu \'ar -

Bay Cevdet uat 
Geçen hafta Ankarad top

lanan yüksek sıhat şurasında 
hazır bulunmak üzere Ankara
ya giden sıhat şürası azasın

dan hilalahmer cemiyeti reisi 
doktor bay Cevdet Fuad avdet 
etmişdir. 

Bayındırda 
Bir Cinayet 
Bayındır kazasında yazıcı 

oğlu Mustafa ile Ali oilu Mus
tafa arasında kavga çıkmış, 
Ali oi'lu Mustafa bıçakla diier 
Mustafayı yaralıyarak öldür-
müştür. Katil tutulmuş, adliye
ye verilmi$tir. 

Y'enı Asır 

den 
··············•• ı• •······~······ ... ····························································· • 
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1119tlı:; si11cı:sasmm l»ı mitlıim siuuılanwJan 1•e 111 ıdıa{a:uiı(t r 
ftJ'l.-osı .,·eisi TJ. Bcildı:iu t•e Eden 

LONDRA 5 (A.A) - Sir idir. Şimdilik fazla bir şey söy-
C?n Saymen Bristolda söyle- lemiyeceğim. Yalnız şunu ila-
mış olduğu bir nutukta ezcüm- ve etmek isterim, ben bu se-
le şöyle demiştir: yahata halihazırda mevzuu 

B. Eden ile birlikte perşen- bahsolan çok mühim meselele-
be ~nü Almanyaya gidiyorum rin ehemmiyetini müdrik oldu-
Berlınde de bir toplantı yapıl- ğ"Unı h~ldc gidiyorum. Bu mc-
ması hem doğru hemde tabi- selelerin haJJi yapılma!<ta olan 

Amer· 
nu 

VAŞİNGTON, 5 ( A.A) -
Reisicumhur B. Ruzvclt kon- 1 

greye husu i bir beyanname 
göndererek hükumet tarafın
dan doğrudan doğruya ya ıla
cak nakdi yard:mlarla bir tica
ret filosu bulunburulmasını tek
lif etmiştir. Bu beyannamede 
rakam zikredilmemiştir. Beyan
namede esbabı mucibe olarak 
şunlar yazılıyor: 
1- Dürüst bir rekabet ya

pılması, Amerikanın harici ti
caret eşyasının makul bir kıs
mının nakli için kafi tonajda 
gemilere malik olmasını istil
zam eder. Zira diğer memle
ketlerin gemileri mensup ol
dukları hükiimetlerce yapılan 
nakdi muavenetler ve bir takım 
kumpanyaların bir araya gele-

ora on 
e irEttiler 

müzakerelerin neticelenmesine 
b:ığhdır. Ve bizim yegane ar
zumuz bu müzakerelerin avru-

pada ifrnadın ve cihan sulhu
nun teessüsüne yaramasıdır. 

LONDRA, 6 ( A.A ) - Sir 
Con Saymen Berlin sefiri va
sıtasile Fon Nörata bir telgraf 
çekerek bay Hitlerin hastalı

gını haber almakla esef duy
duğunu ve kendisıne acil şifa 
dilediğini bildirmiştir. 

LONDRA, 6 (A.A) - Siya
sal mahafil Sir Con Saymenin 
Berlin seyahatinin tehir ile 
ulusal mudafaa hakkında olan 
evvelisi günkü beyanatı, ara
sında yakınlık aramaktadırlar. 
Bu beyanatın Almanya hakkın
da ihtiva ettiği ihtar ihtimali 
Alman zimamdarlarını düşün

mek ıçın vak!t kazanmağa 
sev ketmiştir. 

Berfin, 5 (A.A) - Doktot 
Şnht Leipzigde bir nutuk söy• 
liyerek Almanyanın bütün harici 
borçları için bir kaç senelik 
bir moratoryom ilan edilmesini 
istilzam etmiştir. _ ......... 
Bir lngi iz Harp 

Gen1isi 
LONDRA, 6 (H.R) - Bir 

İngiliz harp gemisi Kıbrısa ha
reket emrini almıştır. Bu su
larda bir karışıklık olursa mü
tevekkız bulunacaktır. 

~ 

azır ıgı 

et Filosu
erdi 

rek birleşmesi ve diğer birçok 
usuller sayesinde Amerikan 
dövizleri sararma olarak kul
lanılabilecektir. 

H. Uuusevelt 

2 - Amerikanın dahil olmı-
yacai't bir muharebe çıkması 
halinde kafi bir ticaret filosu
nun bulunmaması harici ticareti 
ağır surette felce uğratabilir. 

Zira o takdirde diier memle- dirde Amerikan gemileri ya 
ketlıı:r ticaret gemilerinin ser- muavin harp gemileri olaralıc 
visini temin etmek belki de veyahut ecnebi memleketlerle 
imkansız olur. ticari münasebetleri devam 

3 - Amerikanm dahil ola- ettirmek maksadile kullanıla-
caiı bir muharebe çtkbiı tak- caktu. 

Con Saymenin Ziyare 
Tehir Edildi 

BERLİN, 5 (A.A) - Alına0 

istihbarat bürosundan: 
Sarbruk seyahati esnasınd 

bay Hitlerin hafifçe souk al
dığı bildirilmektedir. Bay f-lit 
lerin sesi fazla kısılmıştır. Dok 
torlar b r müddet için istirah• 
edip konuşmamasını tavsiye 
etmişlerdir. Bu şerait altınd• 
Alman hükümeti dış işleri b• 
kanlığı vasıtasile Btrlinde~ 
İngiliz sefirine hafta içinde Sı 
Con Saymenin yapacağı ziy•-

retin bir başka zamana bırl 
kılması için ricada bulunmustor· 

İtalya Habeşista 
Anlaşmış Görünüyorla 

RONA 5 (A.A) - Habeş 

sistanla İtalya Somalisi arasıtl 
da bitaraf bir mıntaka ihdas 
için iki taraf arasında itilaf 
hasıl olmuştur. İtalya ve Habe· 

şistan hudutlarındaki kulJlatl 
danlar bu itilaf ahkamının tat 
bik etmek ve bilhassa yer 
kabilelerinin su başlarına geJ 
meleri mselelerinin halley)eıne 
için temasa girmek emrini si 
mışlardır. 

Sar'da İşsizlik 
Berlin 5 (A.A} - Alman iS 

tihbarat bürosundan : 
Sar mıntakasında işsizlii 

karşı müessir bir şekilde ıııii 
cadele edebilmek için Alın 
iş ofisi reisi Alınan işçileripj 
Sar topraklarına hicretini y• 
sak etmiştir. 

Alman yada 
Soğuk Şiddetlidi 

Berlin 5 ( A.A ) - Alınaıı 
yanın her tarafında, bilbass' 
şark vilayetlerinde şiddetli s. 
ğuklar devam etmektedir. s~ 
lezyada derece sıfırdan aşa 
31 c düşmüştür. 
Lehistan Erkanı Har

biye Reisi 
Varşova, 6 (A.A) - Lehi5' 

tan erkanı harbiye reisi 6 
Gonsiorovski Baltık memleket· 
!erindeki seyahatır.a devıı 
ederek dün Helsinkiye mu\'1 

salat etmiştir. 

Sür'at e oru 
Londra, 6 (A:A) - İngilİ 

trenlerinden biri Londra il 
Nevcastle arasındaki 438 kil; 
metrelik mesafeyi 3 saat 
dakikada yani saatte vasııt 
110 kilometre sür'atle katede' 

,ı· 
rek yeni bir rekor tes:s 
miştir, 

Rusyada Sivil 
Tay)are Filosu 

Moskova, 5 (A. A) - So">'.e 
Rusya halk komiseri ınec~. 
B. lvan Tkatchevi, başka 
memuriyete nakledilmi~ 0~ 
B. Bunschichtin yerine sıf 

· ·da tayyare filosu merkezı 1 
• 

memuriyetine tayin edilnıiştır• 
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~apolyon 
ırdan Dönerken 

Lavalette'ın Anımları -
t'.Z2VJ27~~iU!.I!--
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, :"ahım Bu Ne Hal ... lçin1iz Hiç Mi 
!-l.ey.ccandan Kurtulmıyacak ... 

( SE. tcsi. gün Aubelet taltifen J 

rit an Gıorzo ) ya gönderildi, 
d Oleden evel yüzbaşı arka
I 'tlarına veda etti ve yerine 
tçınesi ı·,.·ı b" - ı- . ı· llıt .,. n ır mu aztme ta ı-

.._ t Verirken "ben, yerime var-
it dtan vurulacağım ,. dedi ve 
... te gördüklerini size anlath-
11111 "b• A. gı ı bir bir ~nlattı ... 

.. ıkerler o zaman sık sık 
IOrli) b 
bıldu~ıı ataklık sıtmasına tu-
~Jii~~ııu sandılar. Yüzbaşı 
hi .,ı.ile çıktı, akıama kadar 

ç ır ın . - d ile I . anıaya ugrama an 
~~dıler. San Ciburga istih
.... ~.rı 2Öründü. Bu yol bizim 
... ~l'lıı . 
ı., ~ıze doğru kıvnlırdı.On-
ttrıl'td Zeytin ağaç1arı ara-

'8~ Yürüyorlardı .. 
~ır •rabk bir müliı.im ona 
Ilı ~c~ ile kadar boş hayalita 

p d.gını anJatmak için· 
)6:;: Arbk. merak etm~yiniz 
Yeri ~tıın, ışte sai salim sizi 
hat nııe getirdik! Yüreğiniz ra· 

olsun dedi. 

~~~tak ~özü ağzında kaldı. 
~t ıb aşı hır söz söylemiye va
lraa 'Ulnıadı. Y eıil yapraklar 
'1i ında vızliyan bir kurşun 

llcr011 ora un alnına saplandı ve n:• Ylkıldı. Bundan onbeş 
.to1t loııra da Demartonun da 
tep~ .eylôlde aynı l'Ünde harp 
ahad esande vurulduğu haberi 

1, 

~Da ne dersiniz? 
ltriıı. nobart artlk ne diyecek
te~d de pek düıünmeden 

hı en kakb. 
1.d ıla hızlı dolaımaj'a baı-

ı. 

tilt-. Tehlike mıntakasını geç· 
General! ... 

Ye~İra) Gantom arbk emni
e anlabyordu: 

Çe "":- Yelkenleri ıimale doğru 
)( \tirennı Sardenya sahilerinden 

oraika k dtn Ya adar uzanır ora-
diinı Frana.z topraklanna doinı 

a;n karanz .. Ne dersiniz?. 
filoı ~apart Tulon'un düıman 
laıaJi •'!1~ aanlmıı olması ihti-

111 ileri sürerek: 
fı - (S.ngueduk) un bir \fra
~k~ak daha iyidir diyordu. 

dr oıron gemiai (Port - Ven
~•) e doğru açıhyorsa da 
. lir geaıiyi yine Korsikaya 
r-e~e ve (Ayaksio) limanında 
~•ra mecbur ediyordu. 

1-rJ rfezin her tarafı bayrak· 
)Q • •6alenerek Konikahlar 
la 'datlan kartılamaj'a koıtu· 
._~Co~kun alkışlar, içinde 
L. en seyreden Bonabart 
oır ·1c· 1 ı saat dinlendi Fransız 
aaıım~rinin serbest olduiunu 
•nlayınca gemi T olona doiru 
•Çaldı •• 

Hava g- eld" h · ·· t rilı uz ı epsı mus e-
ve kaygusuz gülüyor ko

llUŞuyorJardı y . 
d •lnız Bonapart yerind~ 
Ul'amıyor, kü.-ük elinin avu-cu • 0 T 

lal1ı ıçınde kılmcmı fiddetle 
Y&rak dolqıyor Fransız 

topraldanmn koka~u aldıkça 
h:;t"ll&lığı arbyordu. Üç yıldır 
d Wnd etmek he .. esi bir an-

a l'llr•iinde alevlenmiati. 

Bir akşam doğduğu adanın 
dantelli sahilleri arhk görün-
mez olurken heyecanı arttı. 
cümleler birbiri ardında erir 
gibi yakıcı bir tiddetle aj-zıo
dan dökülmeğe başladı. 

- Eğer beceriksizlerin ve 
hainlerin haklanndan gelin
miyecek olursa bunlar Fransa
nın mabvıoı hazırhyacak
lardır. Almanyada (Stochlach) ı 
Jtalyada (Treblıca) yı kaybet
tiler. Ordularımız mağlftp oldu 
nazırlanmız katledildi hilekir
lar altına garkolurken hazine
miz bomboş, halkımız açbr, 
umumi bir istilanın baş gös
termesi de uzak değildir. 

Kuvvetsiz ve bakımsız bir 
idarenin milleti sürüklediği 
uçurum göz önündedir. Bir 
dakika durdu sonra: 

- Elbette cesur ve ıa
dık adamlardır ki kavi bir 
hükümet kurarlar. Milletin ba
tındaki bir sürü hilekar ve hain 
b~nde hırs ve nefret duygulan 
uyandırıyor bu adamlarla iş 
yapılmaz, onlar dü melidir. 

Monj halis ve asil bir vatan 
ıevgisiJe haykırdı : 

- Evet, istibdat daima mef
sedete, hiyanete dayandığı ~bi 
hürriyet de açık Ö2:1ü1üğe ve 
sarsılmaz bir inana dayanır 
General. 

Bonapart: 
- Şüphe mi var ? - dedi -

Hükumet etmek için doğan 
bir adamın en esaAlı meziyeti 
doğruluk ve sadakattır. 
Güneş sisler arasından yava, 

yavaı büyüyen ufkun kmlhiı
na karıııyordu. 

Deniz bu parlak Atefin 6r
tüsü albnda hareli kıvılcımlarla 
kabanyor, açılıyor, kanlanıyor· 
du nöbetçi Zabiti : 

Yine bir gemi ! diye haykır
dı.Bir İngiliz Filokasmı andınyor 

Levalet : Allabım 1 bune hal 
içimiz hiçmi heycandan kurtul
mayacak.. Bunca tehlikeleri 
kıyıda boğulmak için mi aıhk? 

Ponapart elini onun omur.una 
götnrerek g~ldü .. 

- Çok korkaksın dostum, 
bir lniİZ gemisinden ne çıkar? 
Benim istikbalim artık g6zii
küyor. Yoksa muvaffakiyetim-
den ıüphemi edersin?. Geldik. 
Ve bataracağım Lavalet .. 

Ben biitün hainleri devirmek 
temizlenen bu yerlere temiz ve 
kusunuz bir hükumet kurmak 
için gidiyorum. anlan gibi şid
detli bir hamle, . yenilmez ve 
saraalmaz bir inanla yürümek, 
yeni bir tefkilit, yeni bir kurum 
yapmak ierekt.ir. Evet yeni 
bir kurum, çllnkn kurumsuz 
idare, idaresiz kredi olmaz.. 
parasız ve düzensiz bir devletin 
parçalanması mubakkakbr. 

- Sonu vaı -
.. • •••• il 

Kamutay 
Gurubunda 

Ankara, 5 (A.A) - C. H. F. 
partisi kamutay grubu bqkan
lığından: 

C: H. F. partisi kamutay 
gurubu saat 15 te gurup baş
kan oruntağı Erzincan saylavı 
Saffet Arıkanm baıkanhiı al
tında toplanmış ve kamutay 
encümenleriyle geçen kamutay 
toplantılarmda partice yapd
lllUI kararlqtınlmıt özel en
cümenlerin yeniden kurulmalan 
yöndemi üzerinde görütülmüı
tUr. 

~anı A•ır 

Şanlı Yıldönümü için 
Türkiyenin Bütün Dostları Başbakanı 
Ve D1ş işleri Bakanımızı Kutlulayor 

- Baştaıaıı Bumcı sah11ede -
luğunun inkifafı ve iki memle
ketimizin kuvvetle bağla ol
duklan barış fikrinin kuvvet
lenmesi içinde geçmiş olan ri
yasetimin onuncu yıldönümü

nü hatırlatan sözlerinizden 
dolayı bilhassa mütehassis ola
rak en hararetli teşekkürlerimi 
ve dost Sovyct uluslarının 
saadet ve refahı için on tlae
mennilerimi iblag ederim . 

iSMET iNÖNÜ 
ismet lnönü Başbakan: 

Ankara 
Cumhuriyet reisinin size hü

kamete riyaset etmek vazife
sini tevdi ettiii günün onuncu 
yıldönümü münasebetiyle çok 
hararetli tebriklerimi samimi 
bir sevinçle iblii edtı:rim. Ka
mil Atatürkün münnevver ida
resine asil Türk ulusunun re
fahı için olan yilksek ülkülerin 
tahakkukunda elde edilen par
lak muvaffakıyetler zatı dev
letlerine alusal kalkınma ese
rinde ve iki ulusumuz arasında 
mevcut ittifakın ve dostluğun 
teyidindeki hisseyi haklı bir 
l'ururla derpif etmeie imkan 
vermektedir. Türkiye ulusunun 
ve şeflerinin meziyetlerine med
yun oldup şerefli mevkii is· 
tikbalde de İfl'ale devam ede
cekitr. Zab devletlerinin şahsi 
saadeti için olan temennilerimi 
arzederim. 

Y evtiç Başbakan 
B, Y evtiç Başbakan 

BELGRAD 
Zatı devletlerinin rivasetimin 

onuncu yılı münasebetile te
mennilerini ihtiva eden nazik 
lel'rafınızdan pek mütehassis 
olarak en hararetli teıekkürle
rimin kabulünü kendilerinden 
rica ederim. Hakkımd:ı ve men
sup olmakla müftehir bulundu
ium ulus hakkındaki doıt ve 
müttefik memleketin mümtaz 
bqkam tarafından beyan edi
len hisıiyat bütün Türkiyede 
hissedilecek bir dostluk zima
nıdır. Bugün uğrunda çalışmış 
ye çalıpcak oldujum memle
keti asil ve ıerefli Yugoslavya
ya bajhyan rabıtaların sağlam
hiım iÖrmek benim için bil
hassa mucibi memnuniyettir. 

iSMET INÖNÜ 
Başbakan ismet İnönü 

Ankara 
Türkiye Cumhuriyeti başkan

lık mevküode devamlı ve se· 
mereli faaliyetinizin onuncu 
yıldanümü münasebatiyle en 
samimi tebrikimi ve ıahıi saa
detinizle büyük ve dost 
Ttlrk ulusunun refahı için yeni 
terakkiyat temennilerimi kabul 
boyarunuz. 

LITvlNOF 
Bay Litvinof Hariciye Ko-

Moskova 
Nazik telgrafınızdan pek mü

telıauis olarak, camimi dostluk 
hislerimin ve phsınız ve bü
yük komıu ve dost ulus için 
temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

iSMET İNÔNÜ 
· Baıbakan ismet lnönli 

Ankara 
Büyik memleketinizin refahı 
~ aeaai ile dolu olan vazi· 

fenizin on senesi bana mesuli
yetli vazifenize tam bir sıhhatla 
devam temenni etmek fırsatını 
vermektedir. Bütün memleke
timiz tebriklerime iştirak ve
Türkiye cumhuriyetine samimi 
ve halisane dostluk hislerini 
göndermektedir. 

EDUARD BENES 
Hariciye bakanı B. Eduard 

Ben es, 
Prag 

Nazik telgrafınızı büyük bir 
memnuniyetle aldım. Dost ulu
sun tahsımın üzerinden Türk 
ulusuna teveccüh eden muhab
beti bu memlekette hararetle 
hissedilecektir. Çok samimi 
dostluk hiasiyabmla birlikte 
teıekkürlerimin kabulünü rica 
ederim. 

iSMET INÖNÜ 
Baıbakan ismet lnönü, 

Ankara 
Yeni hükômeti teşkil ettiği

niz ve iktidar mevküne geldi
ğinizin onuncu yıldönümünü 
tes'it etmekte olduğunuz fU 

anda i'erek benim ve gerek 
Bulgar hükômetinin en samimi 
tebriklerinin ve zabdevlerine 
giizel memleketinizin saadet 
ve refahına Tilrkiye ile Bulga
ristan araımda daima en iyi 

komfUluk ve dostluk münase
betlerinin inkişafına ayni par
lak muvaffekıyetle çalışmak 
temennilerimin kabulüuü rica 
ederim. 

Başbakan General 
Zlatef 

Bqbakan i'eueraJ Zlatef 
Sofya 

Türkiye Reisicumhuru tara
fından phaıma i'asterilen iti
madın yenilenmesini ve deruhte 
ettijim vazifenin onuncu yıldö
nilmü milnasebctiyle kepde bu
yurduğunuz nazik telgraftan 
eolayı zah devletlerine hara
retle teşekkür ederim. Komıu 
ve dost memleketin hükümet 
reisi tarafından g&sterilen bu 
nazik ve dostane alaka iki 
memleketimiz arasanda pelriş-
mesini kuvvetle arzu ettij'im 
ve pekitmesi arzusuna zabdev
leti tarahndan bu kadar sami
milikle iştirak edilen sıkı mü
nasebetlenn yeni bir zimanıaır. 

iSMET INÖNO 
Hariciye bakanı B. Tevfik 

Rüştü Aru: 
Ankara 

Türkiyenin reisicumhur ta
rafından bqlanan eaere baı
kanhkta ve hariciyede on sene 
zarfında mesai arkadqlan ol-
muı olan mümtaz adamlannın 
vazifeye bqlamalannınlO-cu yıl-
d&nllmlhıü teside mllsaraat et
tiji ıu anda aize Fransız hll
ktlmetinin hararetli tebriklerini 
anetmek ve bunların general 
ln6nline iblaiını rica etmek 
benim için bilhaua .lltif bir 
vazifedir. Buna phai dostluk 
hiaaiyatimla birlikte Türk ve 
Fransız hllktmetlerinin görüı
leri arasında mevcut ittirakin 
mesut bir surette akiı buldu
iu banş tetkilitına müstemir 
bir surette baih mlilmir bir 
aiyuetin inkiıafı için olan sa
mimi temennilerimi terdif ey
lerim. 

PIYER LAVAL 
Hariciye Bakanı B. Piyer 

Lav al Pariı 
General ismet lnönüntin bq· 

S• lille a 

Dış Piyasalardan 
Almanyaya ihracatımız ·-·-·-Alman Devairinin T erninatına 

Göre Müşkilata Uğramıyacaktır 
1 ·-·-·. TÜRKOFİS BERLlN ŞU- Bundan başka İngilterenin 

BESiNiN 17-23 ŞUBAT 1935 İzmirden henüz mübayaaya 
HAFTASINA AiT PIY ASA baılamaması dolayısile bazı 
RAPORUNDAN: Türk ihracatçılanmn fiatlarda 

Ülkemizden ithalat için iste- tenzilat yaptıktan bildirilmekte 
nilen müsaadelerin bir hafta ise de bu tenzilat söze değer 
öncesine kartı daha çabuk ve- derecede değildir. 
rildiği yaptığımız tahkikattan Hafta sonunda İzmirden iste-

• anlaıılmıştır. Gerçekten hafta- nen fiatlar ortalama geçen 
larca evvel verilmiş olup ait hafta içindeki durumlannı mu-
olduklan dairece derhal biti- hafaza etmiş olup aşağı~a göa-
rilmiyerek bekletilen istidala- terildiği gibidirler: 
nn fazla kısmı rapor haftası Fiatlar 100 Kilo Baıına Filorin 
içinde halledilerek istenilen lzmir Mahsulü Cif 
müsaadeler verilmiştir. No. Hambu11r 

Alman devairince verilen te- 7 Extrisma Karaburun 20,00 
minata iÖre Türkiyeden ithalat 8 Kuip Karaburun 21,00 
için vaki olacak müracaatlar 9 Auslf'.ae Karaburun 22,00 
bundan böyle eskisi gibi çabuk- 10 Nec Plus Ultra 24,00 
ca balledileceklerdir. Müracaat- 11 Excelsiro Kiup 27,00 
ların nisbeten daha çabuk mu- lNCIR 
ameleye bonmuı ve yerine i'e- İncir piyasasında söylemeie 
tirilmesi neticesinde bu hafta değer değitiklikler ve yenilik-
içinde görülen iılerde son iki ler olmamıftır. Yani b&yük da-
üç haftaya karşı hayli mühim neli incirler sabfı devam et-
bulunmuşlardır. melde ve öteki nevilere karp 

Bu iyi açılmanın dıf1Dda ka- eyi bulunmaktadır. Fiatlarda 
lan maddeler de yok deiildir. daha söze değer deiiıiklik 
Söz geliıi zahirelerimİ2in ahm olmamqtır. 
satımında henüz mllhim güç- Hamburgcla mevcut mallar-
lükler bulunmaktadır. Alikadar dan ardiye teslimi tartile aşa-
daire Türkiye zahireleri için iıdaki fiatlar üzerinden sabf-
vaki müracaatlan yerine getir- lar yapıhmşbr: 
memektedir. Durumun genel 100 KiLO BAŞINA MARK 
bir sözle tarifi i'erekse, fiat- Extrissima Genuine 16.S - 17 
ları cihan piyasasında uyıun İmperi al 20 
olan Türk mallarına ait ithalat Superior lmperial 26 
ödeme müsaadeleri çabukça PAMUK : 
ve hemen yüzde 90 niabetinde Bu hafta içinde alik"dar 
verilmekte, pamuk ve zahireler daire Türk pamuğu ithaJlb 
gibi fiatlara cihan piyuası fi- için bazı miiaaadeler vermİf ve 
atlanna karf1 dolpn o1an bu auretle az, çok muameleler 
Tilrk ürünlerine ait mOracaat- olmUfhır. Ôdenmuine miiu-
lar ya ıGrüncemede bırakılmak- ade verilen Tlrk pamuju fi-
ta veya reddolunmaktadır, de- atlannın cif Hamburg yeya 
nilebilir. Bremen - 100 kilo bqına 8S -

KURU ÜZÜM : 100 mark olduğu haber Yeri-
Kuru üzüm piyuuı rapor liyor. Türk ihracatçılanmn İ8e 

haftaıı içinde pek canlı olma- lzmirden meseli 100 kilo ba-
mışhr. Aazı alikadarlar buna ıına cif Hamburg veya Bremea 
sebep olarak l'eçen aylar için- 107 ile 110 mark aruında bir 
de mühim muameleler yapılmıı fiat iatedikleri bildiriliyor. 
oldupnu ve bugün 0 zamanki Yine haber verildiğine göre 
kontratlann yerine getirilmek- son pnJerde Almanya 100 ki-
te olduğunu yani devamlı ib- losu 97 Mark üzerinden 20,000 
tiyacın büyük bir kısmımn bu balya pamuk Arjantin'den ft 
partilerle kapanc:lıjım göster- 100 kilo 107 Mark fiatla 400 
mektedirler. Yani bu .on haf- balya da Brezilyadan aabn al-
talar içinde yeniden mühim mıfbr. 

ZAHiRE itler yapılmalDlf olmakla bera· 
ber ülkiimüzdea Almanya için 
yüklemelere devam edilel'el
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kanlığının ve benim bakulıjı-
mın onuncu yıldöniimü müna
ıebetiyle inal buyurdujımuz 
nazik telgraftan dolayı bilhassa 
te,ekkiir ederim. Bu nazik ali
ka bizi hararetle mltehas.U 
etmiıtir. Bqbakan hakkında 
ve benim hakkımda pterdi
j'iniz dostane hiuiyattan dolaJI 
phaen bahtiyar olarak bu his .. 
aiyatta Franaanm memleketimiz 
hakkında beslediti .. e bizim 
burada dost F ranıa için hiıset
ti klerimize tamamen uypn olan 
dostluiun yeni bir delilini gö· 
rüyoruz. Başbakanın size ibla
gını benden rica ettiii minnet
tarlık hissiyatının hürmetkirane 
hissiyatımla birlikte kabulünü 
rica ederim. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 

Genel durumda bildirdiiimü 
gibi zıthirelerimiz üzerinden bu 
hafta dahi -fiatlar dolayısiyle
alım sahm olmamışbr. Halbuki 
Almanyada bilhassa büyük te· 
birlerde muhtelif yenilik zahi
relere ihtiyaç oldup bildirili
yor. Almanyaya İkincikinun 
1935 ayında 232,926 kental 
bujday, 592,108 kental çavdar 
312,424 kental arpa. 238,615 
kental yulaf, 413.750 kental 
Mısır ve dan ithal edilmiştir. 
Kepek ve emsali yemlik itha-
lib 126,849 kental olmuştur. 
Bir ay önceki ithalat ise53 649 
kental, bir yıl önceki itballt ta 
23,109 kental tutmuştu. 

••• 1 • • • • • 

Konyada Kar 
Konya 6 ( A.A ) - Öileyt 

doğru hava tekrar bozarak şid
detli yağmur yapıya batlamı" 
sonradan dolu ye kara çevir
mİftİr. Han kapalı ve yağmaı 
hafif 1ıafif yapaktac:lır. 
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n elinikten 
arMlndan Sarddıt 

Bugu Veya Yann Asilerin lfnası için Kat'i Hareket Başlıyacaktır 
Bir Tabur Teslim Oldu - Milli .Filo Asi Gemilerin Peşindedir •• 

--------------------------------------...,;.....--------~-------------------------------------On Bin Kişiden Ve Altmış Tayya~en Müteşekkil Bir Kuvvet 
Yürüyor - Muhalefet Reislerinden Mihalakopulos isyanı 

Doğu Makedonyasına 
Takbih Etti 

ATINA 5 (A.A) - Riyter 
•.Pll'I 'bildiriyor : 

t.,..ıaea.u aW.kl Y.Uiyeti 
f'Mlar : Asi kanetler l.trimon 
(\19troma) lrmatmm lteaine 

met lmnetleri ilerlemeye bal- • 
lanqtır. 

y ............ ..... ....,.... 
Briadizi, S (A.A) - Y1ma

nistanda zuhur etmif olan is
yan dolayınle ba memlekttle 
dlaa han ve deniz milnaka
llb iakibı• ajra.aufbr. Buraya 
ıelmui kabeden TrinteD ia
miadeld Ylld111t s ! nimi Pire 
Hmznı-da a'-fbr· Hbacliltaa 
Ye AYmtuıalpp: ıibaui ma• 
brrer olan cllrt aaatirlii .... 
filiz tanarui lkiDdiDka ha
reket etmecliji tibi Atina ve 
lstaaW- siclece olan tana· 
.. de yola çıkmamlfbr. 

Aeltere Generel Kemenoe 
Kumenda Ediyor 

ATINA 5 (A.A) - Royter 
aj.... bildirifor; 

Selhillte topluan hiikimet 
kunetlerile seneni Kameno• 
tarafmclan kamanda edilen lai 
kuvvetler arumcla ilk 1118aa· 
deme Strama yakmıiada vuka
balaaflur. A;iler ricat etmif
lenlir. ffarbiJ• .... a......ı 
K-ULi W1eN bidm olmak 
lçia 24 aut •llaltt ............. 
Aaihıır- •Wel ...-.ı. t .. 
.. olmadaklan t.kclird• hlkt
met: bnetleri yeaiclea lıllcuma 
ı~ktir. 

lllUI Ordunun Kan 
Herek .. 

ATINA, S ( A.A ) Atiaa A· 
jua teblii ediyor: 

<hnaral KOlldlUa tank bGfJ11da 

•ektedir .. Gen-1-Kondilia bil· 1 fakat çocuJdaruun kanını dak
kametin _. • .,.,,. Phtbiım mei W\eaeclitiai bilclirmek-
ve fakat VeniMloaan lıatb .. ~-
reketi baa ...m ohlutmm ili- General KoncliJi'bey•aname.• 
ve eyl~r. Tayyareler bu, aini ıu aaretle wtınaittir: 
abalı A8i kıtaata, Ge1teral Size dltlmnek ~ 24 aat 
Koadililin bir beyannameaini mllhlet veriyorum. Bu mtlhlet 
atilitflardır. geçince blttlln kara ve bava 

General Kopd11181n kuvvetlerini merhamet et.mek-
8•r•nnemesl sizin llİlerin orduauna kU'fl 

General Konclilia ba beyan- çıkaracajun. Buna aiı' biç bir 
..... ede kıtaatın kendilerinden zaman yalan ılylememiı olan 
bakikab ıizliyen ili zabitler namuılu hir uker dylllyor. 
tarafa-.dan ailrlldeadilderi ken· •r Tabu• T..Utn Oldu 
clilince maltal oldajunu, bllt&n Selanikte tam bir ıilk6net 
Yuunid•nm ayam baatumaia vardır. Şehir mllhakabnda ıl
karar vermif balunclut-u ve nüllii ve ihtiyat kaydı gittikçe ........ 

_.ta:wı..-..-... .... JE. 
tedir. Asi bir tahur htildlmet 
lataabna teılim olmuıtur. Gi
rit mlate111a olmak üzere bütün 
adalar lıakimete baliaane bir 
surette bağlı buhu)uyorlar. Gece 
isi gemiler Girid adum.daa 
pek az bir mesafede bulunu
yo...._ Aftrof dlnkü tayyare 
bombarcbmulannclaıı soara 
fllçlükle hareket edebilmekte• 

ata yapbğı beyanatta bu • 
takbih ettiğini ve dahili 
meydan vermemek içın Y, 
zeloıun vatanpenerlipe 
racaat ettifini llyl~. 

Y•lmur Ve 
Atina, 5 (A. A) - Mak 

yadaki şiddetli yajmur ..ve 
ukeri harek&b teebblra u 
maktadır. 
Yun•IJ Sulannd• Ec 

Harptte1R1H dir. 
Asi Gemllerl Teklp PARIS 5 (A.A) - Ha 

Hareket halinde bulunan Bahriye bakanbp IWen 
sadık gemiler ilİ tgemileri ko- Akdenizinde bulwaan Ve 
Yalamağa amade bulunuyorlar. torpito1UD• icablada F 
Atinada ailldlnet vardır. Gerek sikinlerini laimaye ~ • 
Atinada, serek Selinik, Pire Pireye sff:meaini .., ..... 
ve diier pbirlerde gazetelerin iki kruvaz8rde Provena 
muhtelif tabılan veaileıile ma- lerinden Yunan •alarma 
taddan fuJa hareket mevcuttur. kete bazarlanmaktadırlar. 

ıoo Bin Kl•hlk Bir 8elanlk Ve Tr .. y 
Ordu Hımr Sellnik 5 (A.A) - T 

ATINA S ( A.A ) - ~vu ve Sellnik mıntakumda 
Ajansının huaai mababiri bil- net vardır. Aaqer rahuz. 
diriyor ; Drama ve Ka.vala ıamizo 

- General Kondilia wki &t. blmlfbr. 
....___,,. uil'rine hitaben Sellnlle Rumork 
D • • bir ~·~namede ~ ... rll. U 
klmetia ,.ld ..r;r tiflb aftina Lk.-deri7e, ~ A.~ -
.... ~ too bii - ~eı= YM11~ Jfo~lpau s 
.. 60 tamre11 ,. bri ·~ ~ Jra .... ..-., 
topçuya malik bar ordu büır- Masır blkaaletine bil • " 
lancb;uu, asilere Venizeloıun Sellnite plecek ~ı~bl .... 
ijfalitma qpılmıyarak ailihl-- teveklmf etmeie ve yo 
nnı t..ıim etmete ve bu aa- devam etmek istedikleri 
re lle dabill harbin fecaiyine clircle romorklrle Jitmete 
me7cla~ ~---ete davet et- bur olacyfardır. 
mektedir, ATINA, S (A.A) - Ha 

Mllilll•kopulo• t.yanı Ajanaamn buut muhabiri 
T•kblb Etti diriyor: 

Dit• taraftan ilk defa ola- Yunanistan &zerinden a 
rak bir muhalefet reisi aahık hiltiln milletlere mensup 
bqyekil Mihalakopuloa matbu- yareler için menedilmittir. . ....... 

MWI ordu J:arafmd• Ultnm
a nehrini tekrar ıeçaeye mec
bar edilea -lai IGtut timdi 
SelAnıktm ıel• blldmet lata
atile pçitiji y-1erde Alileri 
temizliyerek, Lutiden ileri-
61• miralay y aliatrum b
maadeand'ald G&iallcine fır. 
kul arumc1a mklpaqtır. Ha
kemet lotutma 19P• hir çoll 
Uler ...... ~ elilil 
abMla ..,._." lai lataatm 
kattei maneYiyeıi pek bozuk 

BUigar . Yunan Hududu.. Maarif Müdürı 

olcLi;a.u temin etmektedirler. 
Mmtakan•n bitim mlltecileri 
lılktmet bffetrerine te•ltle 
aluberet ecler,k lıanr ve _,.. ..... iadelİlii.,..... 
...... 

Wkl:I ............ ısltll~ bll
,ak ,....._ haberdar ob.111 
olularclı maDUIZ ha,eketlen.e 
.. kkak baılamaalarcb. llaj 
Veaizeloaun •ld •uai atkll
clqa mfatiyle cWlll mUeadeltlJi 
clanl-..k içia bitin ....... 
iatimal ... ulai keılldlaW 
Wın.ta ..._, 
e.naıa 6 (A.A) -Ymaa

ailtalııclaki hAclileler dolaymyle 
bu me•leketle olan bava ve 
deniz mhabllb durmufbar. 
Hiadiatan •• Avuaturalya poa• 
tuma yapan ı.,mz tanarelİJ· 
le Atina ve a.tanbul poltumı 
yapaa Uttoria tayyaresi de 
banketini tehir etiDİflerdir. 
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Borsada Satışlar Çok Durğuiı Bir Hal Almıştır 
Bütün ihracat Malları Üzerinde Küçük Tenezzüller Kaydedilmiştir 

ol<>Son haftayı teşkil eylemiş 
S ~ 27 Şubat 935 tarihinden 
,. •rt 935 akşamma kadar ti-

Sebebi ölü Mevsime Girilmiş Bulunmasıdır 

.. lrct h' °"d ve za ıre borsasında aşa-
•• aki r d d' ıcari muameleler kay-

e ılıniıı:tir . 
Ci · ... . 

naı Miktar Fiati 

"1uhtclif çuval aşaiı yukarı 
Buğday 3872 4 10 5 625 

Nohut 10 6 00 6 
~ad eli sabş 828 4 625 4 625 
s·ısır darı 121 4 50 4 75 

F~a7 277 10 25 10 75 
p su Ye 36 7 25 8 
anıuk 

Ç_ekirdeği97S00k.2 50 2 60 
Sıyah .. 

UZÜm 521 9 50 9 50 
rnuArpa, bakla, pamuk, pala
u .... t. zcytinyagı, çekirdeksiz 

<-Utn • • 
aşa~ ' ıncır, afyon muamelatı 

gıda ayrı ayrı gösterilecektir. 

Arpa 
liafta · · d Pıl ıçın e borsada ya-

sa ıp tescil ettirilmiş olan arpa 
b hşının yekunu iki yüz seksen 
r:tş çuval Uşak malından iba-
3,/s olup bu miktarda 3,375 ile 
Ce kuruş arasında satılmıştır. 
ay Çen haftaki satış yekunu 

nı n 'd 1 tc t· evı en 098 çuval olarak 
iles ~t edilmiş ve fiatfer de 3,40 
lun .S7 S kuruş arasında bu-

nıuştu. 

İs Geçen senenin bu haftasında 
~~ satış miktarı yerli mallarına 
·•ıtınh 
2 O asır olmak üzere 1,80 -
44

4
5 kuruş arasında fiatlarla 

01
• çuval olarak tesbit edil-
ıştir, 

s Son hafta içinde arpa piya-
. ası (J'a t d . . B o ye urgun geçmıştır. 

tQ~Un)a beraber fiatlarda b ir 
rn·l :ar düşkünlük te kaydedil
rn'Ştır. Mevsim dolayısile arpa 
t ub~-nıclelerindeki durgunluk 
~ 11 go" "l" • ru uyor. 

C'h 1 an arpa piyasasının geçen 
s~ne fiatlarımıza nazaran bugün 
}'uksek bulunması müstahsil 
\le r 

uccarımız için fevtedilmi-
}'ecck bir fırsat olduğu kana
atindeyiz. Bu noktai nazardan 
Ye · nı rekolteye mal devredip 
~~Vcudu yükselmekten ise bu
i~n için az çok müsait telakki 
0 

Unan fiatlarb eldeki miktarın 
ııarfi alakadarlarca daha karlı •e daha faydalı görülmektedir. 

Bakla 
Piyasada mal olmadığından 

~~n hafta içinde bakla üzerine 
ıçbir muanıele olmamııbr. 

Pamuk 
~amuk satışları föyle tesbit 

edılmiştir: 
Nev'i Miktar Fiat 
l> asgari azami 

rese hazır 1-ci 866 45 48 
,, " 2-ci 92 45 45 
" " 3-cü 28 43 43 

Yekün 986 
Geçen hafta ise vaziyet şöy

le idi: 

Prese hazır birinci 656 balya 

48-49,50. Prese hazır ikinci 
200 balya 45-47. Pres üçüncü 
5 balya 43-43. Prese vadeli 
birinci 50 balya 49-49,50. Pre
se eski satış 50 balya 50 - 50. 
Kaba birinci hazır 29 harar 
49,50-49,5. Y ekiin 961 balya 
29 harar. 

Geçen senenin bu haftasın

deki muameler ise aşaiıya 

işaretlenmiştir: 

Bal. Ha. 
Prese hazır 1 oci 1200 38 43 
Kaba 101 38 42 

Yekfm 1200 101 
Son hafta için9e pamuk sa

tışlarında mıktar itibarile geçen 
haftaye nisbetle bir fark yok 
gibidir. 

Ancak son hafta nihayetle
rine doğru fiatlarda oldukça 
tenezzül kaydedilmiş ve 5-3-935 
tarihinde prese birinci mallar
dan 50 balyası 35, 322 balyası 
46 ve 15 balyası 47 kuruş üze
rinden muamele görmüştür. 

Halbuki bundan bir hafta ev
velki fiatlerin asgari haddi 48 
kuruştu. Şu hesaba nazaran 
pamuk fiatlerinin bir hafta zar
fında gösterdiği düşkünlük 
miktarı 1-3 kuruş arasında te
halüf etmektedir. Edindiiiıniz 
malumata göre 1934 rekoltesi 
35 bin balya olarak hesap edil
miş ve mevsim iptidasından son 
tarihe kadar borsaya 30,078 
balya, 1389 harar pamuk sabşı 
tescil ettirilmiştir. Rekolte mik
tarı en çok hatalı olarak tah
min edilmiş olsa bile borsadan 
geçen miktara nazaren henüz 
elde bulunan stok 6 • 7 bin 

borsaya aşağıda gösterilen mu
ameleler yazdırılmışh, 

Tırnak 268 312 360 
Kaba 1162 195 302 
" işlenmiş 188 312 390 
Yekun 1618 
Son hafta içinde satılmış olan 

muhtelif palamutlar geçen haf
tanın satış miktarından pek az 
ise de iki hafta fiatleri arasın
da hiç bir değişiklik mevcut 
değil iibidir. 

Esasen uzun zamanlardanbe
ri palamut piyasasında tam bir 
istikrar görülmekte ve satışlar 
gayet tabii ve sakin bir şekil
de yapılmaktadır. 

Palamut ihracatçıları temiz 
ve iyi mallara daha fazla bir 
talep göstermekte ve fiatler de 
o suretle tesbit edilmektedir. 
Umumi g-örünüşe nazaran bu 
sene palamut fiatları geçen se
neye nisbetle elverişlidir. 

Mevsim iptidasından son ta
rihe kadar şehrimiz borsasında 
yapılmıı olan palamut satışları 

miktar itibarile 139345 kentala 
balii olmuş bulunmaktadır. 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inhi

sarı hafta içinde şehrimiz bor
sasına muhtelif morfin dereceli 
1133 kilo afyon satışı tescil 
ettirilmiştir. 

Bu miktar afyonlar, ihtiva 
eyledikleri morfin derecesine 
göre fiyat takdir edildiğinden 
kilosu 624 ile 846 kuruş ara
sında muamele görmüştür. 

Zeytinyağı 
bal ye raddesindedir. Yeni mah- Şehrimiz barsasının ittihaz 
sulün idrakine kadar ancak eylediii kati kararlara atfen 
yerli mensucat fabrikalarile sair 
ihtiyacata tekabül edebilecek 
bir mikdar demek olan stoklar 
için şimdilik bir tehlike mev
cut değildir. Binaenaley fiat
lerin her gün bir az daha dü
şürülmesi eslJabı alfı.kadarlarca 
henüz tayin etmiş değildir. 
Mamaf i hariçten her hangi bir 
talep vukuu karşısında fiatlerin 
fazla miktarda yükselmesi ih
timali de mevcut görülmekte
dir. 

komiserlikçe gösterilen esaslı 

teşebbüsat üzerine son hafta
larda İzmir piyasasında cereyan 
eden zeytinyağı ~atışları ka
milen bersadan geçirildiği gibi 
borsa bültenlerinde piyasa va
ziyetinin anlaşılmasını güçleş

tiren 11 eski satış,, kaytlarına 
da tesadüf edilmektedir. 

Son hafta içinde borsada ya
pılmış olan zeytinyağı satışları 
şu suretle toplanmıştır. 
Nev'i Kilosu Fiyatı 

P 1 Yemeklik 1500 24 24 00 
a amut Sıra hazırmal15500 23 00 23 50 

Son hafta içinde şehrimiz 

borsasına tesçil ettirilmiş olan 
palamut sabşları aşağıdaki şe
kildedir: 

" vadeli " 25000 23 50 23 50 
Sabunluk 11050 21 22 75 

Y ekün 53,050 
Geçen hafta zeytinyağı sa-

Nev'i Kental Ken. fiah tışları aşağıdaki şekiJde tesbit 
en az en çok edilmişti. 

Tırnak 467 420 455 Yemeklik 14100 24 50 26 00 
Kaba 1016 220 305 Sabunluk 2100 23 50 23 50 

" pelitli 20 210 21 O Sıra 48900 23 50 24 
Rufoz 34 200 205 Posalı sabun. 1700 21 50 21 50 
Yekfın 1537 Y ekfın 66,800 

Geçen haftaki muamelder Geçen senenin bu haftasında 
ise zeytin yağı üzerine mua
mele olmamıştı. 

ise şu surette topla ·ımıştı : 
Tırnak 1503 415 455 
Kaba 2792 21 O 300 
Rufoz 104 205 205 
Yekün 4399 

Son hafta içinde zeytinyağı 
piyasa vaziyetinde satış mik
tarı noktasından ~öze çarpan 

Geçen senenin bu haftasında bir değişiklik görülmemiştir. 

Ancak fiatlarda geçen haftaya 
nisbetle bir miktar düşkünlük 
kaydedilmiştir. 

Düşüklük dünya zeytinyağı 
fiatlarına uymak ve o fiatlarla 
muamele yapmak zaruretinin 
tahassül etmiş olmasından ileri 
gelmektedir. Maamafih bugün
kü fiatlanmızda Rakip memle
ketler fiatlarına nisbetle yük
sek görülmekte ve bu yüzden 
ihracat işlerinde görülmesi la
zım gelen fuzlalık henüz mü
şahede edilmemektedir. 

Mevsim iptidasından son 
tarihe kadar borsada satılmış 
olan muhtelif zeytinyağlarının 
miktarı 1,934,742 kiloya baliğ 
olmuştur. 

incir 
Son hafta içinde borsada 

incir ve incir hurdası üzerine 
hiç bir muamele tescil ettiril
memişti. 

İncir mevsimi geçtiğinden 
yeni sene mahsulünün idrakine 
kadar şehrimizde incir piyasası 
teessüs edemiyeceii tabiidir. 

Mevcut hurdu incirler talep 
vukubuldukça piyasada mua
mele görmekte ise de .son hafta 
içinde hurda iıi yapıldığına dair 
borsada bir kaydc tesadüf edi
lememiştir. 

Çekirdeksiz Üzüm 
1934 senesi rekoltesinde ilk 

mahsul çekirdeksiz üzümün 
piyasada satışa arzı tarihinden 
son tarihe kadar şehrimiz tica-
ret ve zahire borsasında satıl
mış olan miktarı 285,741çuval 
ve 1008 torbaya balığ olmuş ve 
bu miktar nev'ine gör~ 5 ile 
25 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 1934 senesi mahsul-
lerinden 1934 senesinin bu ta

rihine kadar satılmış olanları 

ise 289749 çuval ve 3205 tor
badan ibaret bulunmuş vefiat
lar 5.625 ile 23,43 kuruş ara
sinda tehalüf eylemişti. 

Bu h'°saba göre son tarihe 
kadar satış yekunu geçen se
nenin ayni tarihine kadar olan 
satış miktarından 4008 çuval 
ve 2197 torba noksan belun
maktadır. 

Halbuki iki hafta evveline 
kadar bu seneki satır yekunu 
i'eçen senenin üstünde bulun
makta iken son iki haftalık 
piyasa durgunluğu geçen sene 
satış mıktarmın .. bu sene gibi 
satış vekünunu aŞmasına sebep 
teşkil eylemiştir. 

Şu kadar var ki bu sene 
fiyatları bidayetinde olduğu 
gibi halen geçee seneye nis
betle yüksek bulunmaktadır. 

Son hafta içinde şehrimiz 1 
borsasında aşağıda nevileri işa-
retli n~vi çekirdeksiz üzümlerin 
karşılarında gösterilen miktar
ları hizalarında yazılı fiatlerle 
muamele görmüştür. 

Nevi Çu. torba fiat No. A. Çok 
Az Çok 6 1 O 25 11 25 

Topak 75 11 11 7 11 50 11 275 
6 No. 44 11 11 375 8 12 12 125 
7 " 99 11,50 11,75 9 12 25 12 50 
8 il 224 12 12 125 10 13 25 13 50 
9 il 1068 25 12,25 13,25 11 15 16 

10 ,, 379 1 13 14,75 Yukarıda işaretlediğimiz vec-
11 ,, 139 15 16 hüzere piyasa son hafta zar-
12 ,, 6 18 18 fında gayet durgun geçmiş ol-

2144 Yekun makla beraber son hafta fiat-
Geçen haftaki çekirdeksiz larında geçen haftaya nazaran 

üzüm satışları ise berveçhi ati esaslı bir değişiklik görülme-
surette toplanmıştı : miştir. 

5 86 10 10 75 Ancak Mart ayının da gir 
6 60 10 50 10 50 mesine rağmen ihracatçıların 
7 133 12 00 12 00 yeni siparişler almamış bulun-
8 131 12 50 13 25 maları dolayısilc mübayaatta 
9 514 13 00 14 00 gösterdikleri fiatının netice iti-

10 317 13 75 14 50 barile bir fiat tenezzülü husule 
11 143 16 17 getİTece~inden endişe ~dilmek· 
Y ekôn 1384 te ve zeri yat ve iş mevsiminin 
Geçen senenin bu haftasın- girmiş olması hasebile henüı 

da ise aşağıdaki muameleJer rençber ve müstahsil elinde 
borsada ceryan etmişti : bulunan üzümlerin nakde tahvii 

5 109 6,25 6,75 hususunda piyasaya tehalükle 
6 1056 6,75 7,375 arzı halinde fiat düşkünlük}~ 
7 1586 7,25 7,875 rine muhakkak nazarile bakıl-
8 14 72 7 ,25 8,35 maktadır. 
9 1826 8,26 10 Maamafih geçen haftaki pi-

10 416 10 12,75 yasa sütunlarımızda görülen 
yekün 6465 paskalya yortuları için yem 

Son hafta içinde çekirdeksiz siparişler alındığı takdirde bu 
üzüm piyasası geçen haftaki endişenin varit olmadığı ve elde 
neşriyatımızda tafsilen arzetti- kalmış olan stokun yeni mah-
ğimiz esbab karşısmda durgun- sulün idrakine kadar kamile• 
luğu muhafaza etmiş ve mua- sarf ve ihraç edilebildiği de 
meleler i"e,,vşek ve isteksiz bir tahmin edilmektedir. 
halde cereyan etmiştir. 28-2- Şimdi!ik üzüm piyasası dur-
935 tarihinde çekirdeksiz üzüm gundur. Fiatlerde ise mübayııi&• 
piyasası aşağıdaki şekilde tes- tın gevşekliği hasebiyle tenez· 
bit edilmiş ve son tarihe kadar züle meyyal nazariyle bakd· 
bu vaziyeti muhafa~ a eylemiştir. maktadır. 

·······················································································~ 
r:,~~,,,~~ Hayvan Sayımı 
1 ~orsa Haberlerı ~ 

1 
oun Borsada ~ Başlıyor 

Yapdan Saltşlar 935 yılı hayvan vergisi te· 
~ hakkukat zamanı yaklaşmıştır. 

üzüm Defterdarlıkca vergi tehaki...°3' 
Çu. Alıcı Fiat katı için hazırlıklara başlanmış-
156 M ve J Taran 12 25 15 tır. Nisan ayında bütün vila .. 
14 Ye. H Cemal 13 13 yette hayvan sayımı yapılacak 
8 Nuri kaptan 13 50 13 50 ve vergileri tehakkuk ettirile-
2 Jiro ve Şü. 11 75 11 75 cektir. 

180 v ekün Hayvan G insi ııi 
Zahire Borsası Islah için 

Çu. Cinsi 
4 

~iat Ödemişin Adagide nahiyc-
560 Buğday 

3 62 
4 60 

sinde, hayvan cinslerinin ıslahı 
32 Arpa 3 62 
13 Börülce 5 5 için hayvanların enenmesi ame-

218 balye pamuk 45 45 liyesine başlanmıştır. Bu amc-

Para Piyasası 
6-3-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 

İsterlin 584 
Fr. Fran~p 8 28 
Dolar 81 30 
Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 32 

İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 
Kr. ckoslov 5 20 

589 
8 30 

80 60 

29 45 
10 37 
41 
85 25 

5 22 

liyelerde hazır bulunmak üzere 
Ege mıntakası zootekni müfet
tişi bay Mithat Adagidc nahi
yesine gitmiştir. 

Tire'de İnşası 
Biten Mektepler 

Nafia Başmühendisi ba) 
Mehmed ve vilayet mimarlı~ 
ş~besi şefi bay Necmeddin 
T ıtre kazasında inşaatı bitmiş 
olan tam teşkilath ilk mektep 
binasının kat'i kabul keşfini 
yapmak için dün Tireye git
miılerdir. 



Sahl:e a 
~ 

N3sır, yerlere kapanırcasına 
bir acele ile geldi, meçhul mi
safirin eteğine sarıldı : 

- Oh, velinimet! dedi; kö
leni?..i şereflendirdiniz. Başımı 
göklere değdirdiniz, lakin hi
cap içinde de bırakbnız. Sizi 
böyle ayakta görmek beni üzü
yor, yerlere geçiriyor. 

Misafir, şöyle bir tarafına 

bakındı. Biraz ötede fanus tu
tan halayıit Nasıra göstererek 
fısıldadı : 

- Işık istemez. Şu kızı sav 
ve beni dinle! 

Kız, esir tacirinin iıaretile 

4Zaklaşınca sesini biraz daha 
kıstı : 

- Evinde şimdi kim var? 
iki Horasanlı ve iki Şamlı 

tacir ! 
Yani emirülmüminin Harunur 

~şit huzretleri amucuı İsmail ve 
- Ve daha kimler ? 
Ve Malatya uç beyleri reisi 

Halifenin has misafiri battal 

Gazi ile arkadaşı Taran. 
Allahalla !. 
Bir de tercüman ve uşak. 
Nasırın ağzı bir değil, bir 

kaç karış açıldı. Ve bançere
ıinin bütün elyafından aynı 

kelime sızdı. 
AUahalla, Allahall !. 
- Allahallah ya. Fakat bu 

faşkmlıiı bırak şimdi sen beni 
d. 1 
ın.e. 

Meçhul misafir hayretten hala 
sersemlemiş ve şaşkın bir hal
de karşısında duran tacirin ku
lağını elile yakaladı. Kendi 
ağzının kenanna getirdi ve on 
dakika kadar bir şeyler ıöyledi. 
Esir taciri arasıra "Nasıl olur", 

"mümkün mü,,, " ya ıonra? ,, 
~ibi kelimeler mırıldanıyor ve 
aj"zının her kımıldanışında hey-

betli misafirden ayni cevabı 

alıyordu. 

- Sus ve dinle! 
Ve sözünü bitirdikten sonra 

cebinden iki kutu çıkardı: 
- ilkin, dedi, büyüiünü, iş

ler kıvama gelince de küçüğü 
kullanacaksın dediklerim bar
fı harfına yaparsan benden 
yüz ve ondan üç yüz bin 
dirhem alacaksın. Halayıkların 

için endişe etme, onlar da is
tediiin fiatlerile alanmış de
mektir. Haydi git efendimizi 
bekletme. 

Tacir, belli belirsiz titreyen 
ellerile kutulan alırken sordu: 

- Onlar ne vakit gelecek
ler? 

iki saat sonra. 
- Yolda l'Örüp tanıyan 

olursa? 
- Orasını düşünmek sana 

dciil bana düşer. Sen yalnız 
kapıyı açık tutuver. T ertiba
tmı iyi al. 

Meçhul misafir, Bu emri 
müteakıb kapıdan çekildi ve 
eteğine doğru eğilen esir ta
cirine veda makamında ajır 
bir tavsiyede bulundu: 

- 'Si"< para Yermeyi bildiii-

/eni ASIS-

-
' t1Ji'1EYiT 
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miz kadar ölüm sunmayı da 
biliriz. mşaaJlah bu ciheti unut
mazsın. 

Nasır üç dakika sonra salon
da idi. Tacirlerin hüviyetlerini 
öğrenmemiş gibi eski halini 
eski tavrını muhafaza ediyordu. 
Yalnız bakışlarında değişiklik 
vardı, arasıra gözbebekleri bu
lanıyordu. Misafirler hiç bir 
şevin farkında değillerdi , ev 
sahibi yanlarına gelir gelmez, 
halayıkların fiatler sormuş-

lardı. Esir taciri, şöyle bir ta
rafa oturarak uzun uzun saka
lını karıştırdı. 

- Malüm ya, dedi, biz in-

san sarrafıyız. Alıcı müşteriyi de 

eğlentici müşteriyi de bir ba
kışta tanırız. Sizin ne yapıp ya
pıp beni üç mücevherimden 
mahrum edeceğinizi anlıyorum. 
Onun için üzülmeğe başladım, 
on~ar, evimin ziyası, harareti 

ve neş 'esi idiler. Kendilerinden 
ayrılmak ~ücüme gidiyor. Mü

saade ederseniz pazarlığı ya
rına bır ıkahm. 

Bu gece biz bize bir tarap 
meclisi kuralım, içelim, kızları 

terennüm ettirelim. Bu eğlen
ce benim için ebedi veda, sizin 
için ilk telaki hatırası olsun ! 

- S01w ırar -

G~neral Kondilisin Ku
mandasındaki Milli Or
du Stromayı Geçti ... 
- Baştnoıı birinci sıılıiTedt -

sadı dahili ha rbı durdurmaj'a 
teşebbüs etmektir. 

Milli Ordu ilerliyor 
İstanbul 6 (Hususi) - Atina 

resmi mebafilinden alınan ha
berlere göre doj-u Makidonya
daki asilere teslim olmaları 
için verilen 24 saatJık müddet 
hitam bulduğundan hükumet 
kuvvetleri şiddetli tenkil ve 
tazyik hareketine başlamıştır. 

Stromayı geçen Miili ordu asi
leri sıkı bir çenber içine almış 
2ibidir. 
Ağır Topcular Faaliyette 

Aiır topçular asilere siddet
li ateş açmışlardır. Kanlı mü-
sademeler oluyor. Hükumet 
kuvvetleri büyük bir azımla 
ilerliyorlar. Asiler perişan va
ziyettedirler. içlerinden bir çok 
lan Bulgaristana iltica ediyor
lar. Bulgarlar hudutl" rını tak
viye etmiş olduklaundan kafi
le kafile hüdudu geçmek is
teyen asilesi silahlarından tec
rid ediyorlar. 

Deniz Harbı Olacak 
Yunan hava filosu Girit asi

lerine karşı şiddetli bombar-

dımanlanna bugün de devam 
etmiştir. Asi gemiler hava fi
lolannın ateşi altında hareket 
edemiyecek vaziyettedirler. Hü 
kfımete sadık kalan milli filo 
hazırlıklarını bitirmiştir. A!iler 
teslim olmazlarsa bir deniz 
harbı 2ayn kabili ictinaptır. 
Bulgarlstanın· Vaziyeti 
Londra, 6 (H.R) - Bulgar 

hariciye bakanı B. Batalof 
Fransa, Almanya, küçük itilaf 
ve Balkan andlaşmasına men
sup devletler sefirlerini kabul 

ederek Yunanistandaki isyan
dan tehaddüs eden vaziyet 
hakkında görüşmüştür. 

B. Batalof Türkiye sefirini 
de ayrıca kabul etmiş ve Trak
yadaki Bulgar tahşidatı hak
kında kendisile görüşmüştür. _ ... 

Yaban Domuzları 
Ziraat bakanlığından vilayete 

gelen bir bildirimde menşe ve 
sıhhat şahadetnamelerinden is
tisna edilen her nevi av etleri 
arasında avlanan yaban domuz
larının bu istisnaya ithal edil
memesi lazım geldiği bildiril
miştir. 

lzmiı· Yün E Al nsucat 
Türk Anonim Sirkeli 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
T eJefon numarası 2432 ve 3564 

~ 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapmardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
ıergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) .. 

= 

Dışarı işleri Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras 

-:--
Ro .., anya Dışarı işleri Bakanı Bay 
Titüleskoya Bir T elyazısı Gönderdi 
ANKARA 5 (A.A) - Dışarı 

işleri bakanı B. Tevfik Rüştü J 

Aras Pomanya dışarı işleri ba
kanı B. Tituleskoya şu tel ya
zısını göndermiştir. 

Bay Titulesko 
Dışarı işleri ba~s:anı, Balkan 

antantı, Bükreş 
Parlak ve inceliklerle dolu 

nutkunuzu nihayetsiz bir mem
nuniyet içinde okudum. Heye
canlı sözlerinize duyulmak fır
satını veren bu müsamereyi 
tertip etm<.k suretile göstermiş 
olduğunuz ince ihtimamdan do
layı teşekkür etmeden evvel 
bundan bahsetmeden kendimi 
menedemiyorum. Büyük önde
rimiz Atatürkün bizlerin üstü
müzden aşarak kendisine tazim 
hislerini arzeden sözlerinizi bü
yük bir zevkle okuduiunu ve 
bunlardan bilhassa dost ve müt
tefik memleketin mümtaz na
zırından ve Balkan itilafının 

hali faaliyette bulunan reisin
den gelmiş olmaları hasebile 
bir kat daha mütehassis olması 
gibi dostane bir ihtimam gös
termiş olduğumu söylemekliği

me müsaadenizi rica ederim. 
Büyük şefim bu münasel.etle 

hem teşekkürlerini ve hem de 
samimi dostluğunu size bildir
meğe beni memur etmiştir. 
Başbakan İnönü, bu kadar 

nezaket ve bu derece dostane 
bir ihtimamla riyasetinin onun
cu yılını kutlulamak suretiyle 
göıtermiş olduğunz alakadan 

ve kendi siyasetiyle aklıselim 

arasında bulmuş olduğunuz 

müşabihetten dolayı pek mü
tehassis olmuştur. Size dostluk 
ve yüksek hürmet hislerini te
yit etmektedir. 

Bana gelince, aziz dostum ve 
meslektaşım, büyük önderimin 
ve reisimin tarafınızdan o ka
dar iyi tarif buyrulmuş olan 
rahat ve nimet veren gölgeleri 
altında Türkiye harici siyase
tinin idarecisi sıfatiyle nezaket 
ve inceliiinizin bir eseri olarak 
vücuda gelmiş olan bu güzel 
tezahürata karşı ancak derin 
meserretlerimi arzedebilirim. 
Çünkü bu tezahüratta uluslar 
arası sahasındaki barış ve is
tikrarı temin hususunda sizinle 
müşterek ve balkanlarla müş

terek olan arzumuzu ne kadar 
sıhhatlı bir tarzda anladığınızın 
bir nişanesini görüyorum. Bu 
anlayış bina edid ve vücud 
verici karşılıklı bir anlaşmıya 
inzimam etmiştir. 

Kral Karol hazretlerinin yük
sek ve müdrik siyasa telakki
lerinin münevver himayesi al
bnda siz asil dostum, asil ve 
dost Romen milleti için yalnız 
başınıza bir kuvvet teşkil edi
yorsunuz. Öyle bir kuvvet ki, 
bütün bir devlete bedeldir. 
Bütün teşekkürlerimizi kabul 
ederek sadık dostluj"umuza 
itimad buyurunuz. 

Türkiye Dışarı İşleı i Bakam 
T. Ru,ıu Ar as 

••••• 
Soyadı Adlarını Tescil 

Ettiren Vatandaşlar 
Kırk sekiz saat içinde soyad

larını tescil ettirenlerin isimle
rini yazmakta devam ediyoruz. 

Karşıyaka alaybey mahallesi 
109 numaralı hanede Ak Sez
men, Karşıyaka donanmacı 146 
numarada Galip Balkangül, 
Bornovada lokantacı Ali Galip 
Bozalan, Mersinli istasyonunda 
113 numerada Fevzi Erer, do
laplı kuyu mahallesi 5 numa
rada Mustafa Ergöneç, Abdul
lah efendi mahallesi revn~k so
kak 86 numarada Mustaf.l' Er
topuz, Bayraklı İncirli mevki 
5 numarada M. Şükrü Edeniz, 
Kahramanlar mahallesi 12 nu-
marada Kadır Ezilecek, Ay
dın demir yollarında kontrol 
Sabri Erür2en, Hasta mesçit 
mahalJe,i 55 numarada lbrahim 
Hakkı Eraltan, Dayıemir ma
hallesi Kabakçı sokak 50 nu
marada Kazım Ertemiz, Tepe-
cik te İdris Kumral, Değirmen
dağ Fatih mahallesi 2 numa
rada Mehmet Karakuyun, İkinci 
Süleymaniye mahallesi 33 nu-

1 marada Mahmut Kıyak, Meci
diye mahallesi İrfan sokak 48 
numarada Adem Özsaylav, Nu
riye Ôzsönmez, Birinci Aziziye 
mahallesi 37 numarada Mustafa 
Özboyar1 Ballıkuyu mahallesi 
Hacı Ali efendi caddesi 83 
numarada İsmail Hakkı Özvural, 
Beşinci Sultaniye Kapani za
de sokak 27 numarada İlyas 
Özbatır, Çivici hamam Tur
na sokak 92 numarada 

Mustafa Özdural, lsmetpaşa 
mahallesi 2 nci Sakarya ıokak 
36 numarada Cemal ve efradı 
ailesi Y olkış, Değirmenda~ ma
hallesi 28 numarada AbdulJah 
Pekgüler, Dibekbaşı 550 numa-
rada Ahmet Olam, Kılcımescit 
mahallesi 63 numarada Ekrem 
Nalgaça, Ballıkuyu mahallesi 
F erhadağa sokak 77 numarada 
Murad Gözer, Cedit mahallesi 
Morhane sokak 176 numarada 
Ibrahim Sami Cesurer, Aziziye 
maballc$inde Süleyman Özlüer, 
Orhaniye mahallesi 124 numa
rada Kemal Sedef, Hastane 
caddesi 70 numarada Mahmut 
Özegeli, Cedit mahallesi 30 
numarada Mustafa Asım Ko
nuk, İkinci Karantina mahal
sı 9 numarada Memduh 
ErcümeIAt, Aydın demiryolları 
kumpanyasında silici Emin Er-
oruç, Bornova aşağı mahalle
sinde 73 numarada Murat Er
balat, Aydın demiryollarıoda 
anbarcı Ziya Baytan, Dayıemlr 
mahallesi başlangıç sokak 16 
numarada Hüsnü ve efradı 
ailesi Yücelenmiş, Orhaniye 
mahallesi Hacı Ali efendi cad
desi 306 numarada Mehmet 
Unur, Karşıyaka Bahariye so
kak 43 numarada Hüseyin Işık 
lar, Hastane caddesi 70 nu
marada Mahmut Homer, Hasan 
hoca mahallesi 57 numaradu 
Kazım Küçükarslan, Çorakkapı 
Kcpf'kli sokak 3 numarada 
Mehmet Emin Saraçlar soyadı
m almışlardır 

7 Mart 19~ 

Ata Türke 
-·-Devlet Reislerin

den Gelen Tel 
Yazıları 

Ankara, 5 ( A.A ) - Reisi· 
cumhur Atatürkün cumhur baş· 
kanlığına tekrar seçilmesindeJI 
ötürü Almanya ve Lehistan 
devlet reislerinden gf'len tel 
yazılariyle Atatürkün cevablal'I 
aşağıdadır : 

Türkiye Reisicumhuru 
Kamal Atatürk 

Ankara 
Türkiye reisicumhurluittll' 

tekrar intihabJanndan dolaJI 
zatı devletlerinden samimi teb .. 
riklerimi ve saadetiyle TürJö: 
yenin refahı için olan hararetli 
temennilerimi kabnl etmesioİ 
rica ederim. 

IGNACE MOSCiSıd 
Bay lgnace Mosciski Lehis

tan Reisicumhuru 
Varşova 

Reisicumhurluğa tekrar inti• 
habım münasebetile zatı de\I" 
Jetleri tarafından beyan edileD 
nazikane tebriklerden dolayı 

pek mütehassis olarak samiıoİ 
teşekkürlerimin ve şahsi saa" 
detinizle Lehistanın refahı için 
olan temenniJerimin kabulünü 
rica ederim. 

KAMAL ATATÜR" 
Reisi<:umhur Kam Al Atatürk 

Ankara 
Tekrar seçilmenizden dolayı 

en samimi tebriklerimin kabul 
buyrulması ricasına saadetinİJ 
hakkındaki en sıcak temenni· 
lerimi terdif ederim. 

ADOLE HiTLER 
Alman başvekili 

Bay Adolf HitJer 
Berlin 

Türkiye reisicumhurluğuııa 
tekrar intihabım münasebetiyle 
keşide buyurdukları teliraf" 
lardan dolayı zatı devletlerin• 
samimi surette teşekkür edeı 
ve şahsi saadet için olan ell 

·hararetli temennilerimin kabu· 

lünü kendilerinden rica ede· . 
rım. 

KAMAL ATATÜRK . ..... 
Son 24 Saatta 
Hava Durumu 

Ankara, 5 (A.A} - Ziraai 
vekaleti meteoroloji enstitüsün· 
den aldığımız malümata göre, 
son 24 saat içinde Akdeniı 
kıyıları hariç yurdun diier yer" 
Jeri yağışlı geçmiştir. Yaj'ıt 
Edirne çevresile orta Anado
luda Eskişehir, Kütahya, An
kara, Sivas çevreleri ve doi'J 
Anadolusunda kar, diier yer
lerde yağmur şeklindedir. Eo 
fazla yağış Siverekte 15 diğer 
yerlerde 2-13 milimetre ara"' 
sındadır. 

Nava suhunetinde bir güD 
evvele nazaran cenup Anado-
lusu katılmadığı halde 4 derce• 
etrafında bir düşüklük kayde
dilmiştir. · Cenup Anadolusund• 
hava suhuneti değişiklik gös .. 
termemiştir. Bugün Ankarad• 
hava sıcaklığı 8 derece kayde" 
dilmiştir. 

Dört Çocuk 
Doğurdu 
Erzurum 5 ( A.A ) - HinİS" 

ten Erzuruma gelen bir kadın 
dört çocuk doğurmuştur. Bu~

' lardan ikisi yaşamaktadır. D~-

l ğer ikisi birbirine yapışık bar 
baş iki 2övde olarak doi"muştur • . 



y_. asır 

BAG, SEBZE, 'I'Ü'f ÜN FIDESL KIMYEvl GÜBRELERi 
Bağınızdan yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, gürbüz fidanlar alabilmek için milcerrep kimyevi g!\brelerimizi 

Umumi De osu : RAHMi HACIDA VUT CEZAIR H~~ M ~·;-•• Çar,ısı 
katiyetle tavsiye ederiz. 

Telefon : 3809 

~ lkar• l Pençere Kanadı 
~Y~t ~işte benim esranm" 
•f•ilaıı,tı. 

~Madam ki b°u ıizi merakta 
~ Yor bu aktam size niçin 
~ ••lenınediğimi anlatacağım. 
ta.&..".°11'11nuz baıkalaruım aua
ır-"8dan daha sevimlidir. 
lllil! ea benim bu fikrimi aile-
ı..ı..;:tine alvenerek naz-

P.ar. atfediyor. 
~ t b..-claa seçenler bir 
ita,.; atalan maceraa dejildir. 
Pelt • ltea ula HYIBedİID ve 
~ead- ihtiprlachm. •• 
Belit • _,.._ela ikea ltir gece ••• 
..._ ._ dinleyiniz Sazlerim 
---~yecek. ... 

'1 daıazel... Baıını elleri 
Jce~ aldı. Gözlerini yere di
~ .. laatından geçenleri aa-

11 I• başladı : 
~ Yinni bet Hne var ... 
Oh.-- •e ben eıki bir otelde 
ı,h.-"Jordllk., Pençereleri ıssız -..,:.•.bakan, laiç bahçesi ol
ai idt bir otel... Bir yaz ıece· 
11ea1r t!~yı kaphyan boiuca 
'''ehri ı uyutmıyordu. Pea'•ll •çıb anaem u1andır
llllt ~yQrd-. 8'Jlece hir 
ı., dar 11J111Dak ........ 

,._ ......... NQlapt Wk
•eaaı ~erle •t .... - ............. ... 
~y- .......... .. 
~ aokapa en 1U1Z. en 
tbae ve korknç bir kite· 
ta ..... •~ ·~ıhmf bir pencere 
.,;._· Oraya girclitha zaman 

tıı.ı '-cerenin yahu& ba•tla
d~ Çevrilmiı olcluj'Unu rör
reı Bunaltıcı 11caldaktu il.-i 
)~ Mflldilrle ~eeye 
reea...:_ ve demiriae udarak 
f -·~ . tatlı Hrinlİp ile cİ• 
~ı titirdüa. Bu ın:-
ı..,.1_~ leçen çok tath da -
~ biri idi. Daha bir iki 
~ leçlllemİftİ ki kanat
lL._ •ralıiandu bir çift. ıii
-~ ilitti.. 
lcı llir erbk yemadaki suç 
b _,bu karaualık k6,eye 9rük-::z:u._ Kızı hemen tanıdım. 
lllıfa illin koru4fıiu on bet ya-
bir iti '*azdı. · o ...... ,. 
daL enürf '9ardt. Q~ tMlp 
n:!alı idi ~rla IUSlll idi. 
;jJ ODlUllarmclaiı _pblamış 

erkek tellfla: 
~~nasıl? Demifti. Kız 
\e IHr halle: "Beni bırak, 

bırak diyordu. 
ile • Ha1di sevfi&m BUianma .• 

ili ı ,.or ....,..? 
il l(lz a41aıD.n i6zleriode sizle-
el\.1'taa _,.trlıl 'le•iftL 

le......, Bea •4i -~Fa
d •t> bunun için deli[.. Aık bu 
ye... Bua .. k. demezler. 

1' ·~ alçakca bir bare-
h beni aacak namu

..._ ~;aemek için •Yİyor· 
lla"ftun. insanlıkla aill(a• ol-
:",.. bu hareketia -- ... 
ea •otuttu. •Qll~ nef-

ret INiaL..,,.. -

Bu sözler azguı adamı ku
dartmağ'a kifi relmişti. Daha 
aj'IZa ahnmıyacak bir sürü laf
lardan sonra beHnden bir han
çer çıkardı benim arkasında 
gizlendijim pençere kanadına 
sapladı. 

" işte timdi kımıldanınan se• 
ni bıçaklarım demişti. Manzara 
feci icli. Za..U. lmm mu
kavemet edecek hali yoktu. 
Saat kaçb? Belki sabalım ikisi.. 
Benden ve bu çiften bqka 
herkea uyuyordu. Kız bu idice 
taarruzlara elinden relcliji ka
dar karıı koyuyordu. Boğuşma 
umdujmıuzd.an çok hem çok 
fa-ıla sUrdü. Nihayet kız ken
dini kurtaımıya muvaffak oldu. 
Kanada saplı olan biçağı elleri 
arasına alabildi ve hiç tered
diit etmeksizin adamın gırtla
ğına sapladı. 

Açılan derin yaradan bü
tün hıziyle kan fıtkınyordu. 
Adam biç bir lif .aylemeden 
yere yıkıldı. kız ise ıessizliji 
yırtan acı bir aesten sonra siyah 
b"rl a 1 gi i r adanka~ b>lmuıtv. 
O feci lllanzara hill giderim 
dedir. • 

Ondan &teaini amatmak lü-
a•IU ~ mı7 Am.e•.b,a 
g1iriilt6 herine J•taiından 
fırladı, beni yatapcla bufa .. 
.. ,..ca blylk Wr telltla ara
mağa ioJulmUfhı. Beni bulun
ca da çok aeviacli... itte on 
yedi yqıne kaclar •fidan hiç 
haberi oJmı,.o bea yarım saat 
içinde o tozdu bayabn aşkın, 
116*1bı bllttin sırlannı ljren
~ Şimdi ~n yalnız ya
pmak istedijimi anladınız ve 
bana hak verdiniz deiil mi? ••• 

Çeviren: 
F. Y. Eralp 

•••••••••• 

Nazillide 
Pamuk Tohumu 
Üretme istasyonu 

Nazillideki pamuk tobamu 
üretme iat.,onunda iki yıllan-
beri J•~D teerübeJerden çok 
vf9-bnli neticeler alıl)mışbr. An
eak alınan neticeler, bakanla~ 
~ etille4liji İçin bu yal da 
~bel~ der-. eClilecektir. 
Tecriibe itleri• arblc bulun
ması münasebetiyle Vekalet, 
ifluJomm bu ,.ı tıolama teniab 
yaptnamasını. münısip ıfnnüı 
ft irtasyon lnlctnr~ key
fiyeti bilclirmipir. 

Bu yıl yapılaClflt teerillieler 
daha l'enit olacak te Gretme 
iatuyonunda Afyonkarabisann 
Akala çeşidi pamuk tohumlan 
&zerinde denemeler yapılacak
lar. Bakanhk, Afyaa Ziraat mi· 
tlirlljii deWetiyle Nazilliye 
2000 kilo Ak• çeficli punık 
..._ tedarik eclilmaiai bil-
..... Tohumlar lzmir Zi
nai •ldlrltıjl Yautaaiyle Na-
li'SJ• .....-nleceldir. l 

Ağaç Dikme 
Seferberliği 

Mevsim bitmek üzeredir. Vi
layetin her yerinde ağaç dik
me seferberliği devam etmek
tedir. Bilecikten ıehrimiz zi
raat mlldürlüğüne 10 bin atı 
fidanı relmiş, derhal köylere 
ve bahçe ıahiplerine g6nderiJ
miftir. Bunlardan çoğu ıneyve ·· 
ficlanıdlr. 

bmirden Çe,meye kadar bü
tilıa şlaenm iki tarafına di
kilmiıtir. 

rıtmak 2. Hanturmak 3.ıc.~ Tavik - 1. Asınb 7. 
dll'ID&k 4. Yeırine- getiimek &ykaHanu 3. S&ae 4. 81-

Tatmin •nmak - Ba ribacem~ 5. Y.p yma 
JD&k Tar._ik..a u~amak - En-

Tatril - (etmek) 1. U- delemek 
zatmali: 2. Uzun tutmak Tavik edilmtf - Ergi& 

Tatyip - (etmek) G3niH Tavik etmek - 1. Alı-
almak, göniU yapmak koymak, alako,.ai ı. As-

Tauıı - 1. Kıran 2. Kv,. mak 3. Baidamalc 4. 'Er~i
lağan 3. Miçikli 4. Ölet (U- lemek 5. Geciktimıek 6.Ge
mumi olarak büyük salpı ri bırakmak 7. tlteJemek 8. 
man) 5. Tünimii 6. Yumar- Savsaklamak 9. l"ılkatmak 
cak 10. Tıymak 

Tavaf - (etmek) 1. Ay· Tavil - 1. BoJda 2. Çok 
lanmak, zimnek 2. Aynal- sürer 3 Daylak 4. Daylan, 
mak 3. Çeirenmek 4. Çei· taylan (Bo.JUD uidb man.) S. 
zinmek S. Çevrinmek 6. Çiz- Ôrken 6. Silreldl 7. Uzun 
ginmek, dejrinmek 8. Değ· Tavlle - 1. ~ r, ahur 
ziıunek 9. De'rinmek 10.Den· 2. Aran 3. Dam 4. Tavla 
zimek 11. Dolaşmak ıı Taviz - l Ôdeaıek 
Dolanmak 13. D&tmek 14. (Ödemeye yar4r -teY maıı.) 
Tezkinmelt 15. Yirenmek 2. T6lek 3. Karphk 4. Tü· 

Tav'an - 1, Dileiiyle 2. lek 
Genen 3. latiyerek 4. Ken- Taviz edilmek - Uğur-
-diliğiaden lanmak 

Tavan v, kerbea - 1. rfaYk - 1. Afdaıa 2. 
Genin ıenaiiz 2. ister itte- Bo,_t .3. Boy.madaruk 4. 
mez Kdıliak 5: y._. 

Tavauut - 1. A,4calak ;ı"avr (Tavır. tavur) - 1. 
2. Atma 3. Gıme 4. Muyaa• Cofütllik (Ta•ru hareket 
cılık mu.) 2. Çalma (Kurum mu) 

T avauut etmek - t. A· 3. ~lim 4. Gic:lif 5. Giate
raya girmek 2. Arala..,ak rit 6. Kes '1. Keailll (Biçim 
(blll'lfbnaak ... ta•auut tekil mu.) 8. ~iim 9. Se .. 
man) len (Seı ........ ) 10. r .... 

Tavqi ...,. 1.. Ak ata 2. rak (IW. bay.et ma. da) 11. 
Eneme 3. 6miı Tmlmn 12. Tir ,(Tan, •ri, 

Tavatbna - (etmek) J. ıık JML) 14. YolilJla yolla) 
Cerlemek, cer.lenmek ( bir Tanı talaalddba .Jwak...,.. 
yerele d.,. kabuk mu) 3. Da.._.k 
Urnamak 4. Yerleamek S. rı"avsif - 1. Anlatma 2. 
YerleflDek 6. Yeraimek 7. Nicf:ltiai ılllenae S. Silk 
Yılclıdwmllk 8. Yart tut:mU\ 4. Sa,.., dikme 

• . 
Kiralık Ev 

Halit Ziya bey sokatında 
Kız enstitüsü kal'flamd& 23 
numaralı ev kirahktır. Apar
bman şeklinde takBİmtltile 
blitün konforu haizdir. Sa
natoryom gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondlleleri, yaJnız ve 
yalnız diplomalı • MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
iliçları, makinalan ve us
tahğı yapabilir. 

Bütünlzmir melidir. 
3-10 (S 7) • 1 

========cı DENIZYOLLARI j 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koflllalannda elbet çok mü
him bir sebeb vardır. iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

Bir ziyaret bu ubebl 
size de ııretecektlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telefon: 3101 
~ 4-26 (193) 

Acele Satalı .. 
Bayrakh, Muradiye cadde

sinde 68 numaralı ev acele 
abhkbr. Dlrt oc1ui1e koridor 
ve traçası ve her. tGrlü konforu 
haiz mutbalu ile çama1Uhanesi 
ve m&kemmel bir bahçesi ile 
suyu içilir bir kaya ve tulum
buı •ardır. 

lstiyenler Yeni Asar gazetesi 
baş mtırettibi Bay Mehme41e 
müracaat olunur. 

CJz Ttiiçe kar,ıhklar 
1 1 
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Tarif - 1. Anlabf 2. Pekitmek 10. Pekmek • 11 
Belli etmek 3. Bildiriş 4. SağJaaılaşbrmak 12. Salat-
Makta {FaJİDt tavsif .... ) brmak 
S. salı 6. sak ff•ym. taY· Tartl p- 1. Çılrarma, tt· 
Sif, tuvirt kaJ'lllnaı (Mtımari,__ ~ 

Tan. etmek -- 1. im• maa.} ~ Keim*, k---. W
latmak 2. Bildirmek 5. Mitti• julma, konlma 
tamak 4. Salıkmak S. Sat• Tardetiltelc .- l. ,.tmak 
lamak 6. Ssylamak (Ta .. if 2.. GIÇ8raa~k 3. hMatbr· 
nıan.) mak 4. Kırnatmalt S. iec+ 

Tarih - 1. Glinlemeç mak 6. Slrmek 
(Date man.) 2. Ôtldlnç (Hi· Tartip (etmek) - 1. Gi
klye, menkabe man.) 3. bitmek 2. lslatmak 3. Pat,... 
ômk (Kısaa man. ôtkın- ratmak 4. Yapitmak 
mek: Hikiyei ~ etmek) Tarumar - 1. Allak Mtl· 

Tarihi şarkı - Koşak lak 2. Dağınık 3. Danna• 
Tarihi tarkılar mugan· datın 4. Kannakanpk 

nisi - Koşakçı Tarumar etmek - t. 
Tarih - 1. Çeget 2. Çı- Baslamak 2. Dağıtmak 5. 

itr 3. Oruk 4. Sürek (Mez- Etlşlemek 4. Şaygalamak S. 
heb, tarikat mart) 'S. Upr Yimirinek 
~ Yol 7. Yoldam 8. Yolum Tarz - 1. Biçim 2. Co-

Tariki Am - Ulu yol suJc.3. Car 4. Cün -5. Çaha 
Tariki mtistatdm - 1. 6. C•iat 7. Edi 8. Gidq ~ .. 

Ak yol 2. Doj'ru yo'I 3. Diz Kesim 10. Kıhk 11. Kıama 
yol 12. Küy 13. Osuğ 14". Of. 

Tarikat - 1. Sürek 2. çüm tS. Salım 16. Sayalt 17. 
Yol Teni 18. Tutum 19. T6rlük 

Tariz - 1. Dokunak 2. 20. Yenk 21. Yenek 22. Y~I 
I>onaklı söz 3. Eğiz 4. To- 23. Yosun 24. Yan 25. YCSn-
lapıa tem 26. Yuıun 

Tariz etmek - t. Dak :farzı hareket - 1. Dav• 
tatmak 2. Dav çap.ak 3. ramt 2. Giclit 3. Evriş 4. 
Deuinaek 4. D(,fnmınak. Yabm 
donaklı söz söylemek 5. Tarzı hayat - 1. Tutum 
G~tmek 6. Gizleyü et- 2. Yadış 3. Yaşayış 
mek, gizleyil eyitmek 7. il- Tarzı icra tarzı mua· 
mek 8. Ôrtllü söylemek 9. mele - 1. E;irş 2. Kılınç 
Tat atmak 10. Yaştamak 3. Kılınuv 

Tani - Bediz T asadd' ( t k) T ·n ( ı eme -
arıı etmek) - 1. Be- Baılanmak 2 B 1 ak 

kiştirmek 2. Bekitmek 3 El atmak l . aş akm,. 
Bektir k 4 B k" · ' e vurma eı -·~ 

. . me . er ıtmek S. mak 4. Kalkmak, bllrııwk 
Birkitmek 6. Kadailamak 7. T uallut ~-= - 1. 
Kadamak 8. Pekiftinnek 9. Aya..-k 1. Çat.mit S.a. 



Bayramlık Ayakkaplarınızı 
• • Silme)· R.Be11~·oz 1mııdıo-a /fabrikası 

SUMER BANK 
1 

1 
YERLi lY' ALLAR Pazarından Alınız 

(Odun Pazarı No. 12 Telefon 3308) 

Çünki • • 
Beykoz Fabrikasının Yeni Kadın, Erkek Çocuk 

Ayakkapları Sağlam, Giizel, Rahat, ucuzdur 
Kat'iyen Bombesi Çökmez 

Erkek Ayakkapları 4:22 Kadın 4:~ 
Çocuk 0 39 No.ya Kadar}~ a~ 2~ 3~ 

Bilumum 
UZUN 

Devlet Ve 
Taksitlerle 

Hususi Müessesat Memurlarına 
Mal Verilir 

Izmir Vilayeti Nafia Başmü
hendisliğinden: 

Nafia hizmet otomobil ve kamyonları için 450 teneke benzin 
aahn alınması için onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konul
duiundan isteklilerin 20 Mart 935 Çarşamba günü şaat 11 de 
vilayet daimi encümenine gelmelari bildirilir. 664 (328) 

lzmlr Belediiyeslnden: 
- 1020 lire bedeli muham

menli belediye kaliröferleriyle 
Çocuk yuvası için alınacak olan 
34 ton kok kömürü belediye 
baş katiplik kalemindeki şart-

namesi veçhile ve açık eksilt
me ile 13-3-935 Çarşamba gü-

Eksiltmeye iştirak için 77 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar be
lediyedeki artırma ve eksiltme 
komisyonuna geliniz. 
27- -3-7-11 1---4 (292) ---- _________________________________ ...,. _________________ __, ____________ ._.......,,._, ____________ _... __ , ____ __ 

.- ' 

-322- Öz Türkçe karılıklar 

Jeşmek 4. Sataşmak 5. Ta- Sayın 
kılmak Tasayvur etrnek-1.Cağ-

T asallüp (etmek) - 1. lamak 2. Çailamak 3. Çay
Berkiımek 2. C•irumak 3. lamak 4. Çinemek 5. Dü
Katılatmak 4. Katumak 5. ıünmek 6. Gütmek 7. Kılı
Kotulmak 6. Pekcımek 7. ·lamak, kılıklaudırmak 8.Kur
PekiJmek mak 9. Oranlamak 10. Ôl-

TasalJüp ettirmek - 1. çümlemek 11. Ômek 12. 
Berkitmek 2. Kablqtırmak Sakımak 13. Sanamak 14. 
3. Pekitmek Tuarlamak 15. Tasınlamak 

Tasaltun (etmek) - 1. 16. Tinketmek 17. Urpanla
Basırmak (Tazyik, tahakküm mak 18. Yarannamak 
man.) 2. Baıkarmak Tudi - (etmek) 1. Baş 

Tasannu - 1. Çeki dü- aintmak, bat ain•ı vermek 
zen 2. Çirtinme 3. Yapma 2. lnçsirmek 
Yapmac'k Tasdik - (etmek) 1.Çın 

Tasarruf (Temelliık ma.) tutmak 2. Doirulamak 3. 
1. El 2. lssıhk (Sahiplik Gerçeklemek 4. Çerçeklen
.man.) 3. Korıav 4. Kullanıt dirmek, ıerçek olduiunu 
kullanma 5. Paşkaru (Hakim söylemek 5. Gerçek tutmak 
ve mütesarrıf olma man.) 6. inanmak 7. Kitgünmek 8. 

Tasarruf etmek - 1. Kirtilemek 9. Kirtülemek 10. 
Bacarmak 2. Başkarmak 3. Kirtü tutmak 11. Onamak 
Biylemek (Beylemek) 4. El 12. Tanımak 13. TanukJa
koymak (Vaz'ı yed man) 5. mak 14. Yakturmak 
Issı çıkmak 6. Kullanmak 7. Tasdik ettirmek - Çın-
Mcnsiketmek 8. Paşkarmak !atmak 

Tasarruf (lkbsat man.)- Tasfif - (etmek) 1. Diz-
1. Biriktiriş 2. Biriktirme 3. mek, Sıralamak 

lrik, irikJik 3. irkinti (Ta- Taııfih - (etmek) 1. El 
airrufta biriktirilen şey man) çırpmak, el vurmak 2. Yas-
4. Tntum sılatmak 

Tasarruf (Kir) - 1. Te- Tasfir etmek - 1. Islık 
cemüklü 2. Tutucu 3. Tu- çalmak 2. Sarartmak, sarıya 
tumlu boyamak 

Tasarruf etmek - 1. Tasfiye - 1. Antma 2. 
Arthrmak 2. Biriktirmek 3. Süzme 3. Üyürme 4.Üyürtme 
irkmek, irkilmek 4. Kısmak Tasfiye aleti-Çulpu 
(Masrafı) 5. T eccmek 6. T c- T ufiye eden- Antgan 
cimek Tasfiye etmek -- 1. A-

Tasavvur - 1. Düşünce, rıtlamak 2. Antmak 3. Du
düşünüş 2. Güdü, güdür (Bir rultmak 4. Erçimek 5. Ser
fikri gütmek, tasmim etmek) metmek 6. Süzmek 7. Te-
3. Kuruş, Kurp (T abayyül mizlemek 8. Urundulamak 9. 
man.) 4. Sam 5. Saygın 6. Ortmdiilemek 10. Yumak 

Öz Türkçe karşılıklar - 323 -

Tasfiyei nefis - 1. Öz ğenmek 2. Doğru bulma 3. 
durma 2. Öz süzme Doiru bulmak 4.Doğru buluş 

Tasfiye olunmak-Süzül- 5. Gerçeklemek 6. İrim 7. 
mek İyi bulmak 8. Onamak 9. 

Tasıir - (etmek) 1. Ko- Yahşılamak 10. Yakturmak 
ratmak 2. Küçültmek 3. U- Tasvir - 1. Angu (resim 
faltmak, ufatmak man) (anmağa vesile) 2. Ke-

Tasbib -(etmek) 1.Doğ- her (manzara ve nümune 
ru1tmak 2. Dölendirmek 3. man) 3. Perni 4. Som S.Somı 
Düzeltmek 4. Eyiletmek, iyi- 6. Sünö 7. Sür 8. Tuuun 9. 
}eştirmek 5. Onaklamak 6. Ukşaş 
Onartmak 7. Uvatlamak Tasvir etmek - 1. An-

Tisi - Dokuzuncu latmak 2. Benzetmek 3. Be-
Tas'ip - (etmek)l. Güç- zemek 4. Bediz etmek 5. 

}eştirmek 2. Güçsimek 3. Düzelmek 6. Göz önüne 
Güçsünmek getirmek 

Tasir-1. Cırgana(Piımiş Tatbik etmek - 1. Bar-
meyvayı aıkıttırmak suretile amak (muayene etmek,yok
ıırasını çıkartmak) 2. Sıkıp lamak, tahkik etmek man) 
suyunu çıkarmak 3. Sıkma 2. Deniştirmek 3. Kapakla-

Taslit - (etmek) 1. Sa- mak 4. Karşılaştırmak 5. 
taştırmak 2. Üşürmek Ödemek 6. Uydurmak 7. 

Tasmim - (etmek) 1. Yakıştırmak 8. Yürütmek 
Kurmak 2. ~ğramak 3. O- Tathir - (etmek) 1. An
ranlamak 4. Ölçümlemek 5. lamak 2. Antmak 3. Temiz-
5. Tasımlamak 6. Yasanla- Jemek 4. Tiniltmek 5. Uvar
mak mak 6. Yıkamak 7. Yıyka-

Tasni - (etmek) 1. Düz- mak 8. Yumak, yuymak 
mek, düzüp koşmak 2. Uy- Tathir edilmek - 1. A
durmak 3. Yakıştırmak 4. nnmak 2. An tınmak 3. T e-
Y apmak 5. Yaratmak mizlenmck 4. Yıkanmak 

Tasni edilmit - 1.Diizme Tatil - 1. Eğit 2. lrkin-
2. Uydurma 3. Yapma lik 3. İpizlik 4. Kesim 

Tasni - (etmek) 1.Ayır- Tatil etmek - l. Bırak-
mak, bölük bölük ayırmak mak, iti bırakmak 2. Boşal-
2. Dizmek 3. Düzmek 4. Sı- mak 3. Durdurmak 4. İrkin
ralamak 5. Ü yültlemek lem ek 5. İp iz bırakmak 6. 

Tasrif - (etmek) Çek- İş taşlamak (grev man) 7. 
mek (gramerde) Kesmek 8. Savmak 

Tasrif -(etmek) 1.Açık- Tatili faaliyet etmiş- 1. 
ça söylemek 2.Acıklamak 3. İşlemez 2. Savuk 
lamak 3. Bejemek 4. Yası- Tatlik - (etmek) 1. Bı-
lamak rakmak 2. Boşamak 3. Çöz-

Tastir -(etmek)Yazmak mek 
Tasvip - (etmek) 1. Be- Tatmin - (etmek) 1.Ca-

Toptan Sallt 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
D~POSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola· 
rile eczane· 
lerdede var· 
dır. ısrarla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

logiliz KANZUK Eczan·esinin 
öksürük Pastilleri 

Pastil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzerabnı aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaı 

hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastahklarının önüne geçer. · -·-:ns Doktor Muayenehane Nakll 

A. Hiza Unlen , Doktor • 
Kestelli caddesi No. 62 Kemal Şa~ır 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
.Zil • r- _ 

Bono 
Satanların Nazarı 

Dikkatine 
Mübadil, birinci, ikinci, 

üçüncü tertip bonolarla gayri 
mübadil bonosu alır ve sa
tanın. 

Halil Kara Gülle 
tütün hanı içinde 

Telefon: 2529 
1.-6 s. 10 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muaye~ehanesini 2 nc_i Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina 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) 



,, ..... , ... 
f;ler Fiata Sabş ı 
~ Dolayisiyle Ace

e Miizayede ile Sabş 
ye ~lbntizdeki cuma günü 

ili martıra sekizinci günü 
=~in alafranga saat on 
d • Karataş tramvay cad-
c.~~ Saıhane makasını geçin-

qeaız kenanncla 552 numa-
:'-dlairçok mobilyalar bihlrii

Je e •blacakbr. 
Gerek: Tek ve çifte kanatlı 

11Dalı dolaplar ipekli koltuk 
~' lavamanlar tuvaletleriy

' koaaodinolar 2 adet 2 di-
~ldi karyolalar' kesme bronz 

ryo:a, çocuk karyolası, be
Yaı kısa karyola, Japon vazo-
~r, nıavun despenç, lüks jar
:n~ra, ceviz şemsiyelik, ter-
eaıfon ve banyo, ceviz say-t:· hasırlı takım, poker ta

L_ ı, 4 koltuk 1 masa 2 ko-
~· kutlu aynalar, •n ve 
~ mangallar, aandalyalar, 
~ kite anahtarlı. yemek 
~~.Banya ayna, tuvaletler, 
~ kanapesi hah kilim ve 
'ece.eteler " sair birçok lüks 
~~Uyalar bilmüzayede sabla
ca"br. 
SATIŞ PEŞiNDiR 

h Bliytik Kardiçah lbrabim bey 
•nında emniyet müzayede 

llloau müdüriyeti. 
1 - 2 

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

Sablık 
1:-bınet Paşa bulvannda Hali
.. ,.e Suzan sokağında 31 nu
._ralı adada 28 numaralı alb 
llaağza üstü ev sablıkbr. Talip 
~lar gümrük kartıaında Ban
q di roma yanında Çatalkaya 
;hvesine milracaat etsinler. 

tanı Asır 

~ 

~ 
I I I \ 

l 

L----~ 

Dostlarınıza Sorunuz. Size KREM PER
TEV'in Esrannı Söyliyecektir 

ı lstırahların Ezraili 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsn~ L eı.~miş) 
Ticarethanesidir. 

l!!l [!!] 

-
Turratıa Sulh Hukuk Hi-

'inalitiaden: ı 
Turptluda f rmca l.mil oğlu 

Alımet taraım.uaı aşça ve do- 1 
ıerci lbralıım aleyhine açılan 
>•tmit bir lira alacak dava
...... dolaya 28-2-93S de P
riUea muhakemede hazar bu
ı........ ve yazalaa siPP ka-
ran tasa,,ah&ne biaaca teblii 
oluan ... •iı ve plen phitler 
dialenmif bulaadupaclan srıyap 
~ ilb• teblijine ka
rar verildiji cilaetle tarihi ilin
den itibaren bet gün zarfında 
İtiraz ederek muhakeme günü 
olan 9-4-935 te uat 9 da Tur
rutlu sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmadısrı tak· 
dirde mahkemeye kabul eclil
IDİyec:eji Te muhakemenin gı
yaben karara bailanacap ilin 
Olurinr 718 (530) 

1 1 İzmir Birinci icra Memurlu
jundan: 

Yeni Asargazetesinin 19/2/935 BUtUn A§rı, Sızı ve Sencllerı K•••r 
tarih ve 8865 sayılı parçumda 

Ahmet ile Mercan Ali verese- ı A ...... dil\!_ sinir, adale aXr-.lanna, rom .. atiz. m_aya, 
imine ait biriaci icra dairesinin ~ 77 ~· .• d 

nezleye, gn·pe karşı bılhassa muessır ır. 
aabf ilAnında yazalı gayri men- ------=~..:._: ___ ~~--=-:ı--:---::~-:-:;-~:---
kallhn 713/935 tari inden iti- Bir tecrilbe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
haren f&l'bwaelerinin berkeae Her ecz•ned• bulunur, Flab 7 ,• ku ..... tur 
açık balaaduralacaia tavzih.an Gripin, Radyolin elit macunu mutabaısıı kimyagerler tarafın· 
illa olm1D'. 

709 
(
332

> dan imal edilmekteclil'.~~'!!!"""!'~~!""!!""""!!!"""~~~~~~'!'!9 
Tetekkiir !!l!!!!!!!!!!!!T~ •• ~ ............. z· B k J • 

Babam Mam.at Tahir Gar- urkıye ıraat an ası zmıı-
key'in aınm acı•ım bizimle pay- Şubesinden: . 
latan arkadaşlanna, meslek- 27-2-935 taribind~ kapalı zarfla ihaleleri yapalac~İ'! 5-~-?35 de 
tı•şlanm ve arkadaşlarıma, ta: Yeni Amr 11_2_935 de Anadolu 17-2-935 de Mılh Bırlik . ~· 
lebelerime Bayraklı mektebı 23-2-935 de Işık ırazetelerinde illn edilen Yunanlı emvalin°! 
mektebi okutanlarile mini mini ilıalelet"i 27-3-935 tarilıiae pazarhğa bırakılmıştır. ~ahı gaYI? 
yavrulara ben ve annem kalp- mübadil bonosu veya pCfİD para ile nakten yapılır. .Kırmel! 
ten teşekkür ederiz. mubammeneai iki bin lira veya daha ziyade olan .emvalin ihal~ 

ımir San'at me'debi aiaç katiyeleri istizana tabidir. Malın aabldığı seneye aıd devlet verıı 
itleri resim muallimi ve belediye resim ve sair bütün masraf!ar m~~eriye .aittir. 1~.te-
HA YATI GÖRKEY yenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile barlikte ıhale gunü 

116 (331) ·••t 14-30 ela Ziraat bankasına müracaatlan. 655 ( 329 ) 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk l\flamava 

Lİ.KTİ~ 
ile baş'ayınız 

Çocuk bastahklan mutebauısı {>r. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti husuaiyede \azarlanan 

Ak • Çocukta hazımsızlık. Li tın sancı, ishal ve lm!"•1!'r 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştuır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıacrrtp 
TABLETLERi 

Bq Agnsı, Nezle Ve V6cut Kargınlığmı 

Te-:namen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

a adetlik kOtusu 7 911 kuru,tur 

PLATT 
Makina F abrikasuua 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber apğadaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adree: 

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

Telefon No. aıata P. K. No. mM IZMIR 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Olelidir 
Bütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve sojuk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice nazır gtizel manzarası ile aatanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok. iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu 
Lütfü beydır. 

Dikkat • Bütü~ Egelilere B • l 1 s~ 
• Beyoglunun f lS 0 cic1e 

Osmaniye otelini ta~siye 
ederız 541 



F:patelli Sperco 
Vauur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuau 10 martta 

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

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

CERES 24 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg Jimanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT 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, Gotc
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

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

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN ı 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES .vapuru 6 nisanda 

gelip 7 N1sanda Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALSA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
C~2'aire hareket edecektir. 

ıJ~ndaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
ulivet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
W. F. il. Van l)cr 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta · kadar 
Anvers, Rottcrdam, Hambur"! 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 
batta bekleniyor. Hambur~ 
ve Anversten yükçıkarıp AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
Iiman 1arına vük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN vük 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 mari: 

ta bekleniyor. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

, h 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbclen 
ŞERİDÇILER No. 1 

1164) 31 -78 ( H. 3) 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ilitiraımız 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 M uTEHASSISI 

~~a,hı·i Biz· J 

Bey tarafınnaa 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 YA GI 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SüzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Ha.mai Nüzhet 

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

.· ' , 
..... • • ·• ilfltltj . .... , , ........ .,,, ......... ~. ~ 

Yeni Asn· 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hua ve An
verstcn gelip tahliyed.! bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük rı acaktır. 

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

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede bu~una-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan-

1 
sea'dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
j vapur1ann isimleri üzerine mes'u 

liyet kabul edilmez. 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğfoyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
6/3/935 S. S. BLED. 

13/3/935 SRBIN 
20/3/935 S. S. BEOGRAD 1 

27/3/935 BEOGRAD 
G. PAPA Y ANAKıS 

KATINA vapur!1 3 martta 
Pire, Selanık, ve Dedeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ r ARA ·tLE BOL 
ISI~ 

Y ALNJz iÇi GAZLI 

Lan~ baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, l~elefon 

PEŞTEı\1ALCILAR 
MHlzemesi l)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

G ö Z L ü· K 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Akta5' 

• 
czanesı 

Doptarı Ve Peral~ende 

1 ıı:aatıııı7. ıı;ın ntıdekııhtıy.ıu;la.rırıızı pok nmıı fıy,\llnrJa 
tcnnn ctınflk ıHtcrı;cniz Halim aga çnrş1sında 

Kavalall Hasan Nuri 
tıcarut lıarıcilınA ınii racaat c<liniz 

ÇiMENTO 
Çubuk domir ve her net't çiçekli 

Çım ve levazımı sıhhi}·eden /avhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklm ve kanallıasvon için demir dökme borular 
ve lngiliz kiinklerz ve bunların te/ef!uatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan M•rk•lar 

En Mü•alt Şeraitle 
Mağ•zamızda Satıl•r 

IBh~ .. Jr .. 

' 7 Mart 193~ 

~ ' ~/ ~~ 
~PİRiN~J.I 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda .. 

KIS GEI~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK ·FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalll : Kestane pazarında No. 10 
(885) T e1efon 3937 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

M.DEP. S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI . . 

ti 


