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Amerika Hükômeti 
Yuilanistan'daki Tebaasının 
Muhafazasını Doktimetimiz· 

den Rica Etmiştir. 

Venizelos A verof'la Girid' den l(açtı . 
.... .. . .. .. 

Venizelos'un Midilli, Sakız, Sısam Umumi Valisile Kumandanı 
Dün Ayvalık'!'. JJtica Ettiler ... 

Asiler Perişan Oldıİlar ··Generaller, K•ımandanlar 
Teslim :oldular ·· Temizlik Başladı .. 

----------•'O ... •~·~·· --.. ~ 
l>rama, Kavala, Serez Hükômete Geçti. Averof'la 1 Denizaltı Müstesna, Asi Donanma Teslim Oldu .. 

Yunanistan, Bulgaristan'a G~çenleri istiyor .• Italya Müdahale Etmiyecek! .• 
=----~~----~~~~-· 

Eten isyanı 
•e Acuna 
'rnek Andlaşma .• 

Doet •e komta Elen CUke 
llade çıku iıyaa, amda~amu• 
.... , bltd: 

Alllerla ba11 Vealsefot GI· 
llıi'dea kaçtı. Ati donanma teı 
... ohla. llakedoaya'dakl ul· 
l.ıt alllhlanm ellerladea attılar. 
C....U., blytlk Te kllçlk 
-..U uMder de te1Um olda· 
'-r. Ber it Wtd •yaleblllr. Çal· .... lı..._,.. danyi kuudı, 

kGkbden kasıcb. Ula1al 
le korkaaç glDlerl pek 
atlata dOlt •e komp 

"-'. e .. "'' katlalan•. 
... beyle olacala uten 
~ idi. Dol& Elen alamnu, 
-...ı,e dlfklalerlala arka· 
........ "'tm17eeel'al bltlD bir 
~ blUyorda. Senerllere ayub 
- ~ ba7ng. aç.alan ba· 

, blv kDfka yok ki, yaptık· 
bin plfawadlrlar. K.en· 

..._rlal •• yaıdlanaı ba hale 
:ele geçlneler yapmı· 

~~ 7oktar. 
boma•a•, ltJaD ylltlnclea 

.-lan aan•. kor· 
glaler 1•dı. K•• d6ktll. 
blrbhlne kırdanalar, bl· 

L.. __ bulan kendi keyif feri, 
~ kaprlılerl için yaptılar. 
la..; alqaaaun arkalar1ndan 
~11•1 •nıyorlardı. Çok af· 
~ııletıda. Aldaaclaklan için· ''1, baglln ...... ~, geldJler, 
~ o&•alar H kaçtılar. 

O.. da, komta da om; bıt• 
~... lçed lıfeılue ı.ara .. 
~-· Yakmlubed yadıklı · 
~ 8aaDDD g6d Gnllnde olab 

leıtn bir Gsldlr. Blsfm 
bir ~- daha O.erinde 

k ~mis, lllalbn 
~-.111aıa tailambpbr. Bal 

ltantmı koramak, ya11t· 
ivin J apalm ba andlqma, 

,~..._ inek olmalıdır. BOyflk 
letıer bb.t•rll anl ... mıyor· 
• '-••••tar, çinili: illr· 

tlae i•uauyorlar, gihe· 
ı•lar. Bepel de blrblria· 
•ora10r •eya eeklnlyor. 
.. ..,.... ..,.nı kora· 
...... lkledal ileri alıl· 

Hulasa 
Yunan isyanı vaziyetinin dan 

akf8m aaat oneelı.ir.delı.i hulbaııı 

ıudur: 

Venizeloı ile kanıı ve mayieti 
Averof'la Girid'den tkaçmıtlardır. 

Averor 'la biıf deoizaltı gı-mi· 

ti hariç, diğer ati donanma teıılim 
olmuıtur. 

Girid'de normal idare ilin 
edilmiıtir . 

Kavala. Seres, Drama hük6· 
mel eliiıe geçmittir. General Kon· 
dilia Atina'ya bile dönmiltlClr. 

HaJuioıet taraftan bir mlfrese ile aıt donanma bir bombardımanda ve atked sevkiyatı 

Ditiradalardaada::aiiler riüi 
etmitlerdir. 

Netice itiberile : 

Venizelos kaybet· 
miş, meşru hilktlmet 
pek tabit Olarak Ka· 

Atina, 12 (A.A) - Veulze· Atlna, 12 ( A.A) - Sada 
loı, ka1111 Ye uilerln relli Umanıada balaaan bDtDa ul 
A nrof sarhlıılle Glrld'I terket· donanma A .erof ile bir denlı· 
mlılerdlr. Bllktlmete 1adık altı gemlıi mGete1Da olmak 
olub da aıUerln)llnde eılr bu· bere hlkıimete tNllm olm0t
laaın htlkllmet memarlın ıer· tar. Yanan hlk6metl Batıar 
beıt bırakılarak •aalfelerl ba· hlktmeılae •lncaat edaıek 
paa dhmGtlerdlr. Glrld ada· Balpri1tan1a upmıı obm Ut 

z&DmJftJr. 81DID ber lenfında normal ubldeıln teallmlal fltemlfdr. 
\ _) idare iade olaamoıtor. Diler tanftan Dedea~aç'ıan ................................................................................................................................................. 
lzmir' e Gelen Midilli Valisi 

ile Dün Konuştuk· 

Midilli valiai Bay Panayot Ruso ... ve eski .. saylav· 
lardan Bay Dimitri 

Midilli ad111nıa 111ln tara· 
fıadaa lıgıU lserlae •llAyet 
merkeılnl terkeımek mecbıırl 

yetinde kalınk iki gtla köy· 
lerde dolııtakdan ıoara eıkl 

eaylulardın Bay Dlmitri Yor· 
gandel n Bay Llunaı ile bir 
sandala binerek Ayvalıgı ilılea 

eden C•ldarlı bGktlmetioln Mi 
dılli •alfıl Bay Panıyot R Ho; 

dftn otomobille ıe\rlmlze gri rnft 
ve tzmlrpal11'a lomlıtlr. 

Vıll, rrfakalind ' bolııaın 

tı1ylularla dan ö~ledea ıonn 

vUAytt mıkamıaa gelmlıler •e 
konıofoı ile birlikte nllmls 
General KAiım Dlrlk'I slyaret 
ettikten aonra tekru otele 
dönmGılerdlr. Akıam çayında 

kendilerini slyuet edtn bir 
mubarrlrlmls, Bay Panayot 
Roı••'Clın mGIAkat rica etmlıtir. 
Midilli nllıi we arkadıtları 

eall Elen 11ylHlar1, lhılltlla 

ıoa 1af balarından 11atl 111dae 
bıberdar edil dikleri için_ btlylk 
bir •nlnç içinde bulunuyorlardı 

MldUU •allıl; muhırriılmlse 

şonlan eöyfemlttlr: 

- Ne diyeyim •ı, dnat mll· 
let topnklıra•a ayakbutıgım 

daklkadıa itibaren ruhamd teı· 
bir eden duygulan terelman 
olabile7lmP Tlrk ~illeti cidden 

- Sona 6 ınea yllıde •-

Venizelos'un Adalar 
Umumivalisile Kuman
danı A yvalığa iltica Etti. 

AyHlık, 12 (Baeuıi) - Kanelle benber Gldd'den bçaa 
Vealselot'an Mldllll, Sak•, tSı•m adalan umami nllllle ka· 
mandallı bagln aktam O.ed bir motGrle Aynlak'a iltica et• 

;ttıer. Kıymabm moaGre giderek mllteellerle koauııa •e be· 
raberce karayı çıktılar. 

~---------------------------------------~ 

Bay Veniae~o!, Bay Papanaetaııyo ve Kafaadaria 

blldirlldlAtae gGrt, tlmendlferle 
gelen bir aıf tabor derbıl ılUb 
lanndan tecrld edilmlılerdlr. 

Sereı lln111na kamanda eden 
geaenl Anagaoıtopaloı ile er· 

klnıharblyeelae menıub 5 aablt 
mot6rll bir kayık ile İneçinal 

bir lldkamete dogru glbdt· 
ferdir. 

- Sona 3 inci ylzde -

Hatun Hakan 
VE 

iki Ateş Arasında 
Dtln batladığımız bu iki heyecanlı ve çok glmel 

tefrikalar dlrdflnctl ve betinci salıifelerimbdedir • 
Dfln intifar eden kısım, tekrar konmUflur. 

Karilerimize bu iki fevkalAde eseri oku· 
malarını bilhassa tavsiye ederiz. 

Dakika: Averof Zırhlısı Da Teslim Oldıığunu Bildirdi. 
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İk;İ~Trasının Hukuk i.:T::e::u:v::_a-_:~-_-_0-_-_o-_-_-lYl::v::l\Jl::_m-_-_.~n-_a-_-~ır-_-0_.j 1 Kaça~n;0~:mıan 
Tarihimizde Yer Tutan Averof Da Teslim Oldu ~edizveKaçak 

Menderes Taşkını 

Kararı M ii nasebetile .. -Averof Şimdi Taşoz'dadır. Amerika 
lstanhul TramvaY. Şirketinin imtiyaz Mukave· H •• k " • y • 'd k • T b 
lesi, Amme· Hizmetine .Aid idari lUukaveledir. U Umell llll301Sl3D 3 1 e 8881• 

Gediz ve k0ç6k Mendereı 

taşkını havaların düzelmeııl 

Ozerlne tnmlştlr. Vilayete gelen 
malumata göre her taraf ta ıolar 
çekilmiştir. Ta~kının yaptığı 

zarar mf.kdarı bugünlerde kat'i 

olarak anİıoılacaktı-r. --·-· 
Tdrk oluıu adını baktım 

veren De•Iet Şdrııı dava dal· 
releri genel heyetinin, Amme n 

idare hukuku tarihimizde itina· 
lı yer tutan yeni kır1rı, b0t6n 
hukuk Aleminde seı veren lea· 
betli hukuk f Udrlerfle dolodar. 
Bu llmt k-.rırın ehemmiyeti bir 
kaç noltıadan tebırQz eder: 

1 - K.ınrdakl f fkfrler, eıı · 

kldenberl hukuk feyleııof tarı, 

deTlet nazarlyecllerl, profeııör· 

ler, mflellif ler tarafından mft · 
nakaşı edilen eeaslı hukuk 
prensiplerindendir. 

2 - Tramvay "lrketl tezini 
mftdafaa için dOnyanın en be· 
nam telAkkl ettiği hukuk Alim· 
lerlnlo, Amlllerlnln mutıleasını 

ılmııt olmısı dolaylılle Tilrk 
hukukçularının bunu red •e 
cerheden motılealarının hukuk 
4lemfnde baycık ıkhler yapa· 
cağı muhekkak olmasıdır. 

3 - TOrk inkıl4bının do 
ğarduğa yepyeni Türkiye~de, 

dnlet mef homonı hukuku Am· 
me te14kluslne taalluk eden 

Tftrk nazarlyelerlnln apaçık 
ve bftyfik bir fllm kudreti ile 
ifade edilmlt olmasıdır. 

lstanhul tramvay 
şirketinin davası 

Bayındırlık Bakanlığı; İstan· 
bol tramvay tir.keti ile 926 ııe· 
neelnde mQn'aklt mukaveleleri 
doğrudan doğruya feııhetmlştir. 
Sebeb ,olarak ta; bu mukavele· 
lerle kıraı laıtırılan vecibeler· 
den yeni hatlar lnıaeıoı Alt 
olen k11mın ıtrket taraf1Ddan 
yapılmadığı gösterllmloılr. 

Şirket: "Bu mukavele iki 
taraflıdır. Bayındırlık Bıkan· 

lığı kendiliğinden bunu Ct he· 
demez. Bu mukavelenin feıı~l 
için Bakanlığın mahkemeye 
giderek ,dna açması lbımdı. 
C.Onkft de•letle ferd arasında 
fark yoktur. Bir tftrlfi konun 

urdır. Bakanlık idari muamele 
ile yalnız başına hareket ede· 
meı., diyor. 

Mukavele 4mme hizme
tine ait idari mukaveledir. 

Devlet Şuramız; devlet ile 
tramvay tlrkeıl arasında yapılan 
mnkncleyf, iki ferd arasında 
akdeclUeo mukaveleden tema· 

men ayırd ediyor. Ve diyor ki 
"Bir Amme hizmetinin masrafı 
kendisi tnrafından yapılmak ve 

hu hizmetten mOstefit olanlar· 
dan muayyen bir tarife daire · 
elnde bir Gcret letlfıııı hak ve 
mezuniyeti verilmek esasına 

mdstenh bir ferd veya olrkete 
·ha hizmeti uzun bir mftddet 

için görmek Qzere, yapılın 

mukaveleler, Amme hizmetine 
ıld imtiyazlı mukavelelerden 
bu nnl mokneleler; taraf lıra 

idare hukukuna mdeteld mükel 

leflyetler . tarbedllmek itibarile 
idare mokneleleri mecmoaemı 

dahildir." 

· mme hukuku başka, 
Hu usi hukuk başkadır. 

Devlet Şuramız, bu kararın· 
da, Amme hukuku ile hususi 
hukukun yekdlğerlerlndeo ayrı 
oldoğo ceasıoı kııbol ediyor. 

Milletin birleşik benliği ve 

1-
eanlt bir tekilde izhar etmek 
letlyen yeni Tark rejimine ya· 
kışın da bodur. 

Uloaal gftcfl, mllli hAklmlyetl, 
ferdin ve zilmreoln menfeıtln· 

den ve gtıc<1ndcn dstGn göateren 

bu hu.kok preoıılbf Türk i'Dme 
hokokonno, de. •let ve millet 

mefhumuna hnlr.akan vermek 
istenilen mananın mahiyetini 

tebarOz ettiren bu düstur, Türk 
4mme kanununun bit ideoloji· 
sidir. Milli hlklmlyetln eareın· 
tılı olan zamanlarında, Amme 
hnkulı:nnı .erilen ehemmiyet 
azalır. 

Amme Hukuku Nedir? 
Amme hukuku, dnlete tatbik 

olunan, dnledn teşkll4tanı tayin 

eden, diğer eşhaıı ile mftnaaebetl 
tanzim eyllyeo fevaidtn heyeti 
mecmnıBJdır. 

Tramvay şirketi istiyor .ki: 
Devlet diğer eıhaıı ile mftnaae· 
betini tanzim ettiği zaman, bir 
ferd menılleslne insin.. Ferdle 
mukavele yıptlğı zaman ferd 

bu mnknele hakmftne riayet 

etmezae, de•leı; buna hiç blrıey 
yapamasın, ancak mahkemeye 
mOracaıt ederek ferdi dava 
etsin. Bunu iddia etmek; dev. 
lete yftkletllen umumi vadfel~r 

eebeblle, devletin hAkimiyetl, 
nftfuzo ııebeblle de•let mef hu· 

mana anlramamak demektir. 
Detleı; ferdlerln iradesinden 

müteşekkil •e fakat ferdlerln 
üstünde lçlmai bir taazznvdor. 
Detleı; hareketlerinde, ferdleri 

teıkll eden omomt heyetin an· 
cık menfeatJ için hareket eder. 

De-.letln yapacağı iıtln bazen 
bir dakika dormaııı; umumi hı· 
yata tel4f isi kabil olmıyan za. 

rarlar tevlld eder. Bu eebeble 
hareketlerinde, alr.ldlerinde la· 
mamen ferdlerden ayrılır. 

Amme hukuku felsefeıılnl ya· 
pan mflelllf bu hakikati ifade 
edebilmek için senelerce Uf m 
aleminde emek vermiştir. Frın· 
ea'da bilgen Haorlov hakiki 
Amme hukuku esaslarını ku

rarken; Amme hukuku ile ho· 

eoai hukuku tamamen yekdi· 
ğerlnden ayırd etmiştir. 

VllAyet genel mecHel 
iiyesi Avukat 

Fehmi Kural 

Heyetimiz 

Almanya'ya Gitti 
Ankara, 11 (A.A) - Mu· 

rabhaa olarak Dıo işleri Bakao· 

lı~ı genel kAtlbl Bay Numan 
Menemenlloğlu ile fiç mftşavlr 

ve bir k•ttbden m6rekkeb he· 
yet Almınya ile ticaret moa· 

hedeel akdetmek Oıere bogOn 
Berlio'e do~ru şehrimizden ıy· 

rılmışlardır. 

Zelzele Oldu 
Hasarat Yoktur. 

Erzincan, 11 ( A. A) - Dao 
akşam saat 18,17 de 18 ııanlye 

detam eden blrbfrlol müteaklb 

cenubu şarki istikametinden ge· 

len iki ve eaat 24 deb !onra dı 
gene iki defa yer eareıntıeı ol . 

sının Muhafazasını Bize Bırakmıştır 
-----------1---------------İstanbul , l 2 ( Hoııuııi ) 

Atlna'dan bildiriliyor: Bay Ve· 
nfıelos, bogftn A •erof zırhlısını 
binerek Girld'den meçhul bir 
semte kaçmıştır. Averofla bir 
tahtelbahlrden başka bfttün 

donanma, hükO.mete teslim ol · 
muştur. Gfrld'de hftkdmet me· 
morları, serbest bırakılarak n· 
zlf elerine baıtlamışlardu. 

ll dk umet in kazandığı zafer· ~unu bildirmiştir. A•erof şimdi 
den Atina'dı fener alayları ya · Taşoz'dadır. 
pılmııtır. Leon ve Bltelcl barb gemi· 

Girld'de açlık bRşgöıtermlo · leri de hilkumete çektikleri 
tir. Amerika bftktimeti, Yona· telgraf tarda, emrine 4made ol· 

nletın'dakl tebaasınıo hOkume· doklarını blldirmfşlerdfr. 

Karadı hakdmet barbı ka· 
zınmııtır. Kavala hftkdmet 
knnetlerlne teallm olmootur. 
Asilerin Hıllkidlkyı'dı cebhe 
almalarına ihtimal verilmek· 
tedir. 

Bay Venfzeloıı Makedonya· 
dıkl aallerln mağlO.blyetlnl do· 
yonca hOngOr hangar ağlı· 

mıştır. 

tlmizce muhafazasını istemiştir. 
Yooan'lılar, Bolgar'lırdan, fi. 
tlca eden asilerin iadesini rica 

etmfıttir. 

Makedonya'daki asilerin hı· 

reketi, Kondllfs',ln faaliyeti ne · 
tlceslnde tamamen dağıtılmııtlır. 
Hali tabii avdet etmiştir. Biltiin 
matbuat hftktimetin bu zaferini 
teı'lt etmektedir. 

Girfd'de bulunan A -.erof, 
Taşoz'a doğru hareket etmiştir. 
Oradan hükumete çekıf ~i bir 
telgraftı emtlne Amade oldu· 

Kamutay Toplantısı 
~~~~~----~~~~~~ 

Bay Receb Zühdü'nün 
Evrakı da Okundu 

Ankara, 11 (A.A) - Kamutay bugftn Baııan Saka .(Trabzo· 
non) baıtkınlığında toplaomıotır. Başkan toplantıyı açııt.tan ııonra 
muallel görftlerek encftmene terllmlıt olan bazı seçim maıbatala· 

nnın tetkiki henOz bitmemlo oldoğnnn eöylemlt ve henOz and 

atmtımiş olan saylavlard"n En•er Adnan fBalıkeelr), Jemıil Sa· 
bonco (Gireaon), Ömer DHut (Kdtıbya) Sftreyya Tedfk _CenH 
(Tokat) birer birer aod etmişlerdir. 

Atatürk .. ...• 
B. Benes'in 
Tehrikine 
Cevab Verdi. 

Ankara 11 (A.A) - Reisi· 
cilmhorloğa tekrar intihabı 

dolayıslle Kamil Atatilrk'e 
Çekoslovakya dıı,ı işleri bakını 

Bay Benes tarafından çekilen 
tebrik telgraf ile Relslcılmhu
rnmoz tarafındın verilen te · 
şekkftr cnabı: 

Kamil Atatürk 

Ttırklye Refsicümhoru 

Ankara 
Tftrklye'oin refah ve ııaa · 

detlne ve cf ban ıulhunnn 

menfeıtlne bu kadar fıldeli 

olan yeni lntlbablarındın do· 
layı bftrmetkAr tebri~ lerimfn 

kabulOnO Zatıdnletlerlndcn 

rica ederim. 

Edvard Benes 
EkeelAns Edvard Benes 

Maarif inzibatı 
Vll4yet Maarif inzibat meclisi 

diln O~leden sonra Maarif mft• 
dOrft Bay Hikmet'ln baı,ıkanlı· 

ğında toplanmış, bazı muallim· 
lere alt.tahkikat e•rakı Oserlnde 
mGzakerede bolunmuıtur. 

işkan işleri 
VllAyet lskAn mildftrft Bay 

Mftnlr dftn Menemen'e gltmlo, 
Menemen merkezi ile bazı na· 
hiyelerlnde lıık4n itleri hık· 

kında tetkikat yapmıotır. 

Evkaf ta Maaş 
Alamıyanlar Var 

E•kıf mftdürlftğftne b•ğlı 
bHı mftatıhdemlerln maaştan· 
nın el'ın verllmedlgi haber 
ılınmıo • ır. Son zamanlarda bu 
gibi m6stahdemlerln maaoları 
dalma onbeı, yirmi gftn geç 

verilmekte lmlf .. E•kaf umum 
mftdftrlftğftn6n nazarı dikkatini 
celbe deriz. 

Vilayet Meclisi 
VllAyet umumi mecllel bu• 

gfln saat ondörtte •ll•yet ıalo· 
nanda Vali General Khım 

Dlrl.lr.'ln baıkınlığında topla· 
nacaktır. Bogftnkfl toplantıda 
mohtelif encOmenler ııeçtml 
yapılacaktır. 

------···~··---
Müvazene 

Vergisi Müd-Bundan eonra Zonguldak 11ylnı Receb Zahdü Akııoy hakkında 
Cdmhurlyet maddelomnmlllğlnce hazırlık tahklkatlDI başlanmış 

bnlunduğono, teşkllAtı eeaslye kanonunun 17 inci maddesine 
ted lkın bildirildiğine dair olan bao•ekllet tezkeresi okoomuıtnr 
Kamoıay çaroamba gftnQ tekrar toplanacaktır. 

n., itleri bakanı 

Prag deti uzatılıyor 
Cdmhor riyasetine yeniden Ankara, 12 (Boııuııt) _ Md· 

aeçllmem münasebetlle bana vazene -.erglelnln daha bir ıeııe 

Tayyare Piyangosu 
(30) Bin Liralık lkrami· 

ye (2427) No. ya Çıktı. 

gönderdiğiniz temennlyattın uzıtılmaııı hakkındaki kanuo 
dolayı Zatıdevletlerlne teıek· IAylhası Kamutaya verllmlodr· 

kor eder ve derin mubabbe· Zelzele Oldu 
time inanmanızı rica P.derlmj 

Kamıu AtatOrk Hasarat yoktur 
---

Şlblnkarıhlaar, 11 (A.A) -]\f em ur la r Bu akşam eaat 19 da olmaldeO 
cenuba doğru hafifçe bir yer 

Ve Terfi 
Nihayetleri (06) ve (44) OJan Bilet- Zamanları. 
ler ikişer Lira Amorti Alacaklar. Ankıtra, 12 (Hususi) - Me· 

murlarımızın terf lf, her eene --·-lııtınbnl, 12 (Rusuei) - Tay· ~505 2530 
yare piyangosunun çekilmesine 4230 4364 
bogfto de detam edildi. Bugün· 4807 4910 
kd keıldede en htıyük lkraml· 5767 6006 
yeyl kazanın numara ile diğer 7152 7161 
ikramiye kazanan noa.naraları 7868 7885 
bildiriyorum: 9602 9899 

30 000 L
. 11179 1199, , ıra 1~621 15217 

2427 Numaraya 
16161 17128 
20163 19759 
17440 24694 

10,000 Lira 24292 24121 
Y O.zelli Lira 

14651 Numaraya 1901 
4489 

4,000 Lira 7695 
10757 
14918 

16482 Numaraya 195°9 
23435 

2926 
61.6 
9192 

13012 
17658 
19516 
24108 

3110 3387 
4505 4790 
5293 5394 
6504 6515 
7194 7:385 
8747 900~ 

Cümburlyet bayramında yapı· 
Jıcıktır. 

. Seyahat 
Tehir Edildi. 

10146 10215 İstanbul, 12 (Huııuei) - İn· 
12378 1246J giltere hariciye nazırı bay Con 
157 53 15994 Simon, Berlln ııeyahatlni 25 
21629 21049 veya 26 marta tehir etmfı,ıtlr. 
19679 18408 ------
24521 24321 18281 19463 20120 21997 
2~561 22409 23760 24600 24798 22083 Nlbayt'tlerl 06 ve 44 olan 
Alanlar: biletler ikişer lira amorti ıla· 

3624 3778 cıklardır. 

7405 
9:380 

13300 
17732 
20835 
24263 

• 7488 •• 
10003 Kimler Kazandı: 
13900 Tayyare piyaneoeunun d6nk.O 
18279 çeldllşlnde !l0.000 lira 2427 

22738 numar11ya dfttmüotür. Bu biletin 

2,000 Lira YO.Z Lira Alanlar: 

onda birini lzmlr'de Karantina· 
da Bayan Şftkrlye ııatın al· 
mıştır. 

13802 Numaraya 
Bin Lira Kazananlar: 

810 2152 2322 
3675 5010 5650 
6,77 6777 7046 

6056 13275 16837 19082 9805 11111 12111 
BeşyOz Lira Kazananlar: 13785 13902 14067 

q 6783 

3036 
5852 
8146 

13388 
15322 
1701 

14651 numaraya 10,000 lira 
isabet etmiştir. Hu bilet de 

MOatahkem mevki erkAnıharb 

reisinin aşcısı bay Mostafa'da· 
dır. Yeni zenginleri tebrik 
ederiz, 

saraıntıaı olmoıtar. · 

Bulgaristan 'ın 
Yeni Ankara Se· 
f iri Kim Olacak?. 

Ankara, 11 ( A. A ) - Bol· 
garisıın hftkumeıl tarafınd•0 

eski elçi B. Pavlof'un Ank•'' 
elçlliğlne tayini hakkındı v~1 

olan iıtlm11ca hükO.metçe meoı· 
nonlyetle muvafakat ediJdf~I 
öğrenllrnlştlr. 

Gnmn~hane'de Sis 
Gftmiişbıne, 11 ( A. A ) ..,.. 

Şimdiye kadar hiç görQlmeıı>le 
bir slıı dalgası kıeabayı ıırd• 
ve haf lf bir yer·ııareıntısı oldl1· 

MART 
1935 
Kısım 
126 

13 
Çarşamba 

Arabi 1353 
8 Zilhicce 

Evbt 

Ganeı 
Ôğle 
ikindi 
Akfam 
Yaw 
İmıak 

6,10 
9,29 

12 
1,30 
10,28 

ee 
ş 

~ 

8 
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dl 
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d 

m 



111ımt111113 MARTJJlllJIJJIJllllf ,,,,,,,,,,,, 1 ,11111 , 11 ,, 111111111111 1111mııııııılı11!11~11 H 21.~.B • .'..ınıııısnıııı1111111111111~:••1111111nıııı.""1.nınmı1111111111:ttır1111::11ucı """''JJJIJJW,IJ.' ... ~!!: u: !,;,ım ., •••••••••••••••••• 111111111 ,,,,,. '''''''' •••••••••••••••• ,, '"''.il •• 1111111111111111 

Aydın Vilayet Genel İ 
Meclisinde Konuşmalar .. 

" ~ .. .. ..... ·:1. .... · 

• _, • 1.. • 

Aydın, (Huınei) - Dün vf. 
liyetlmlz genel kurultayı vali· 

mlz Bay Fevzi Toker'f n baş 

klnhğı altında toplandı. Öoce· 

ki koouşmaoao zaptı okunarak 

olduğu glbi onaylandık.tan eon· 
ra yeni konuşmalara başlandı. 

Meclis turafıodan lçlolerl Ba· 
kanhğıoa çekilen telyazıeına ge· 
lf!n karşılık telyazısı okunda. 

Hundan eoora Karacasu ve Sô 
ke kazalar.ı kaymakamlarının 
kazaları hakkındaki dileklerini 

bildlreo yazıları okunarak ald 

oldukları encümenlere, Koçarlı· 

ya bağla Cincin ,köyünde bir 
mekteh blnaeı yapılmaın için 

liueusi büdceden yardım yapıl· 
masa bakkanda mahallinin dl· 

leğl maarif encOmenlne; Gümüş 

Yenlköy esas itibarile iki köyün 
hlrleomeelnden hieıl olduğu 

f çln GOmQş köyü, Yeniköy 

olarak ayrı muhtarlıklarla idare 

edilmesi hakkındaki mazbata 

nıOlklye encilmenlne; Karapı· 

nar nahiyesi merkezinde bir 

nıekteb binası yapılması için 
taheleat kabulOne dair mahalli 

dilek maarif encilmenlne; Na· 

zilli BllAllahmer eubestne yar· 
dım edilmesi yolundaki dileği 

okunarak tetkik edilmek üzere 

IDftlklye encftmenlne; C. H. F. 
genel .kAtlbllğlnden gençliğin 

takviyesi ve lqklşalı için spora 

yardım edllmost hakkında ge· 

len yazı ok.onarık hfldce encü· 

IDenine, vllayetimlz fırkasının 

dilekleri okunarak mnlklye 

encüm~ulne; Bozdoğan kaza. 

sına ıld ihtiyaç mazbatası oku· 

nırak encümenlere; hususi idare 

vekili avukat Bay Oaman'ın 

vekAlet ficretinln az olmaeın· 

dan yOkseltllmesi hakkındaki 
laUdası okunarak tetkiki için 

bQdce encümenine; memleket 

h1&1aneslne gelen ve ücretle 

tedavi edilmek lstlye has· 

tılardın ılınıcık ftcretln mik· 

darının tesbhl hakkındaki mü· 

ıekkere okunarak bOdce encü· 

llıenlne; C. H. F. vllı\yet idare 

heyetinden bildi rllen Karaprnır 
llablyeılnln dilekleri aid ol· 
dukları encQmenlere tevdii 
Onaylandı. 

Merkez "e kazı tayyare c_,. 

llılyetlerlnfl yaeaya göre alm· 
llıası gerek olan üyelerin eeçil· 

inesi hakkındaki yazı okundu. 
ltey pusulaları dağıtıldı. A§a· 
gıdı adları yazılı üyeler eeçlldi: 

Aydın merkezine: Bayan Ay· 

k, yaıgao, Syke'ye: Dr. Bay 
Ş•ldr, Çtne'ye: Bay Mehmed, 

~l&ilU'ye: Bay lsmall Hakkı, 
8oıdoğın'a: Bayan Behice, Ka· 

'•cııu'ya: Bay Ali Rfza. 

Konuşmıya devamla: 

Yenipazar nahiyesinin mahalli 
dileğini bildiren Bozdoğan kay· 

ltaıkımlağından gelen yazı oku· 

"•rık. ald oldo~u encilmenlere; 

Sö1te1dekl İsmetpaşa mektebine 

ilt.e olarık yapılacak inşaat 
ltaıırafı hakkında daimi encü· 
1'1enin yazıea okunarak maarif 

ellcftnıenloe: cilmhurlyet mek· 

~ebının tesisatını ikmal için 

lı Gdcede ayrıca tahsisat kabulü 
•klunda maarif mtıdürlüğü 

'-Gıa mftzekkereıl okunarak 
111 .. rlf encdmenlne, Germencik 
111ekteblnln avlusunun lıtlmlik 
edilecek kısmı için 558 ve 

~•bçe duHrlarının çevrilmesi 
Çlıa de 300 liranın 935 btid· 

r .. ._ 
Bir Büyük 
Daha Kaybettik 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
İlk TDrlı.cQUi~On mObe1tlr· 

lerlnden biri olan Y aıuf 
Akçora ölmfietilr. Baıaa bir 

ömrGn6 Tlrklyıta, Tark içti 

mafyatına, Tark tarihinin olue 
alanına veren bu bilgi adım• · 

nıo bayatı gençliğe bir öt 
nektlr. Yazıları 0 T6rk Yurdu,. 

ve '"Yeni Mecmu~,, nın sengin 
ıahlfelerioi dalma zengin bı · 

rakacakhr. 

Rıhtım tramvıylaranın elek· 

tlrlkle lı.ıletilmesl için evelce 

bazı teşebbüslerde bulunulma.

tu. İzmir elektirlk ve Tramvay 

şirk.eti; Kordon'da elektlrikll 

tramvay f~letmek için müzake. 

reye başlandığı sarada bu kı· 

sımda lşllyen otobüs veeairenin 

rekabet ve sıkıntıdan uzaklaş· 

tırılmasını ~art koşmuştu . Nafıa 

bakanlığı ile ~ebrimlz Nafıa 

komis~rllğl vı' şirket arksında 

geçen muhaberenin aldığı son 

şekli şudur: 

NıAfıa bakanlığı; Kordonda 
elektlrikll tramvay işletmek im. 

tlyazını İzmir elektlrlk ve tram. 

vay olrketlne verecektir, fakat 

hnnun için bazı şortların kabulü 

Jlizımdır. 

Her yıl; esL.i ve mefsuh rıh 

tım olrketl hissedarlarına hftku
met tarafından yirmlkt bin llra 

verilmektedir. Bu para 952 
yılana kadar verilecektir. Elek· 

tirlhll ıramvayla:ın Kordon'dan 

geçeceği için bu paranın şirket 
tarafından verilmesi teklif edil

mektedir. Şirket bu teklifi ka· 
bol ettiği takdirde müzakereye 

glrişllecektfr. 

Haber aldığımıza göre r'h 
tımJD, gürQk. önündeki kıeı:ıu. 

nıo gümrük ve lohlearlar Ba. 

kanhğı ile .Maliye Hakanlığı 

arasında kime ald olacağı clhe· 
tinden de ihtilaf vardı. Bu 
lhtllif halledilmiştir. Konaktan 

gümrük önüne kadar olan rıh· 

tım kısmının gümrük ve lobi· 

earlar Bakanlığına ald olduğu 

kabul edilmiştir. 

GümrQk ve inhisarlar Ba· 

kanlağınlD Kordonun bu kıs · 

mından elektlrfkll tramvay ge· 
çirllmcslne mihaade etmesi de 
lizım gelmektedir. 

Şirket; 1952 yılına kadar 

mefsuh ve eski rıhtım şirketi 

hlseedarlarıoa her yıl yirmi 

iki bin Ura vermeyi kabul ettl~l 

takdirde müzakereye bıolana · 

cıcktır. Kordon'dı follyen oto 

hilelerin o vakit ş,.hrln diğer 

yerlerine işlemesi lazım gele· 

cektlr. 

Ticaret odae1; ikinci kordon· edilmişti, sonra nr.dens~ ikinci 

dan çift hat düşenlrse ihracat kordon tercih olunnıu§tn. Sı •. k 

zamanlarında bu kısımdan işli · bolm'da bulunan belediye rdı.l 

yen nakil vasııalarıoın çok doktor bay Behçet Uz'un iz 
güçlük çekeceklerini ve bura· mtr'e dönüşünden sonra bu 

dakl birçok fmalıithanelerln iş · mes'de de halledilecektir. 

ltyemiyecek lıale gelmtyecekle· Şlrkt't; Kemer'e yıpılıcak 
rini bildtrmiotl. Tek hat geçi· elf'ktlriklf tramvay tesisatını da 

rllmesi de eeferlerde bazı zor· derhal yapmak istemektedir. 
laklar ve gf"cikmder yapabilir. Fakat kemerdeki kernn köp 

Bu sr.beble hOkümet konağı 
rüsü yanından dektfrlkli tram· 

önünden lılrioci kordondan 
vayların geçmesine mahsuı bir gümrük iinüoe kedar ve ondan 

ANADOLU - Yuıuf Ak· 
çora'nın yasını tutar ve Aile· 

sine bıtıağlığı diler. 

Vilayet 
---·····--sonra ikinci kordonu taklb köprü yaptırmak ve bat gDzer· BQdceSİ için 

ederek Gazi lıulvarrna bat dö gahını teablt ederek açmak la 

ı;eomeel dtıı.ıüoülmektedlr. İlk zımdır. Bu lo için de belediye Don De yeni 
ıamanlarda zaten bu yol kabul baı;kanıoın gelmesi lazımdır. 

- - ----========----- Bir Emir Geldi .. 
lzmir Güzel Bir 

Turist Şehri Olabilir 
Bunun için Bir Program Hazırlanmış 

ve Istanhul'a Gönderilmiştir .. 
~~~~~~---~~~~~~-

İzmir Turlng ve otomobil 
kulübii; lzmlr'io turist şehri 
olabilmesi içln bir program hs· 
zırlamışlır. Program yakında 

kulübün latanbul'dakl başkan · 
lığına gönderilecektir. On yılda 

bu programa göre muhtelif yol · 

lar, oteller vet!lir lneaat yapıl 

dığı takdirde lzmlr, hBkikatcn 
pekçok seyyah celbr.decek bir 
oehir olacaktJr. 

0tomatlk telefotıla Ankara 

ve 1stanbul'a baflanacak. olan 

lzmlr'den İvrindi · Balıkesir · 

BurBB · Yalova 

bir yol haline 
tirde seyyahlar, 

mobili olanlar 

ml'ınnunlyetle 

Çeşme pl4jınıo 

yola turistik 

kondoğn tak· 
bilhassa ~to : 
bu seyahati 

yapacaklardır. 

dıha iyi bir 

~~~~~---~~~~~-

Aydın 

Demirvolları .. ., 

§ekle ıokulmaeı, lnclrahındakl 
plijın ıslAhı ve genişletilmeel, 

Çe~me ve lnclrahında asri otel· 
ler yaphrılmım, Ağamemnon 

ılıcasından İnclraltına sıcak au 

akıtılarak orada kaplıca yapıl · 

:.nası, Bozdağ, Yamanlar, Göl· 

cük, Kozak ve Karagöl yayla 

larında her tftrJQ kanförQ lb· 
tlva eden oteller inşası ve bu 

dağlarda ve. Aearıatlka hara he· 

lerine giden yerlerde yollar 

yaptırılması istenilmektedir. Oo 

yılda bu program tahakkuk 

eltlrildfğl taktirde lzmir'e hı· 
klkaten pek.çok e~yyah çek· 

mek mümkDn olacaktır. 

Kurban Pa-
rasını Tayya· 
reye Verelim .. 

Bazı yurdda~larımız kurban 

paralarını tayyar" cemiyetine 

vermekte Y6 bu eoretle daha 

bayırlı ve mübluı bir iş gör· 

mektedirler. llissr camii lmımı 

Bay Ahmed Sabri Tosun kurban 

bedeli olarak l 5 Uta, Baıak 

hıuı eabibl Bay BHan da 12 

lira ıayyıue cemiyf!timize 9er· 

mfşlerdlr. Yurdda~larıruızıa bu 
vıtan horcuna l~tlraklerlnl tav· 
ıdye ederiz. 

Bayram programını sOeltyecektlr. 

Nırıı Bak.anlağından viltyete 

gelen bir telyazunndı yeni bld· 

ce hakkınde bazı direktif "" ' 
rllmlotlr. Telgraf•• Bıebakan· 

lı~ıo emri mucibince nafıa baı 

mftbendlelDf D devir Ye tef lif 
harcırahları ile "11'yeı nafıa 

memur "e mClatabdlmlerlnla 
maaı ve Clcretlerlnln, kırıulye, 

ten.,lr, teshin Ye mlteferrlka 

masraflarının tahaintluımn 

umumi mflvaaeneye abnacaAt 
n umumi bCldceden nrllecegl 

blldlrilmlttir. Yalaıı nafıa fea 

memurları barcırahlırile d•ire, 

ambalaj, nııalrenin lcarlan, 

makinlıt teokUAtı "e mGkellef 

amele itleri "uku bulacak lbtl· 
y•çlar ve mtııtabdlmlerla le· 

retleri için busaıi irfar~ bGd· 

ceslne tabılıat konacaktır. 

Batan muıllimlerln maaılırı, 
ean'at mektebinin bltCla 11181· 

rafları, ıiraal n baytar mi · 

dGrlflkl"rl memur kitlblerlnln 

maaıları "e dlAer mlteferrlk 

ma11af lar da tamımea aJınami 
bCldceye ıhnmııtır. Ba ıaretle 

.tliyet mabuebel hmadye bld· 
cellndekl nrldıt n mani 
fa111ları ıruındakl açık 6R bla 

liraya lnmf ştlr. ----Amele Para Ala· 
madığındar· ŞilAyetçi . 

Tiı'e T urbah şoee!lfuin İDtuı 

ııruında çahımıt olı.D 11lli k• 
dar amele; 6cre~lerlnln Tcrilme

diğlnl vUtyete elUyr.t ttmlf

lrrdlr. Bu amelt!DİD Clerealedrıln 
"lliyet Nafıa baomObendlılt~oce 
.dağıtd'llHt mu••fık görDlmftt, 
dGnden itibaren mQtnbhldbı 

be11bıadaa keellmek rı~ere pan 
ıevılıtıu• beşlanmııt•l'. 

• 
Ayrıca tamamen renkli ha· 
1'iki bir ean'at e&erl olan Nuhun Gemisi f lllmlerlai ~öaterecekllr 

Umumi arın üzerine 

Kafeste Aşk ve iki Gönül Bir Olunca 
Anny Oodra Claudet Colbert ve Clark Gabi 

Bugün ve yırın devım edecektir. 

Seanslar • BugCln 15 de Yırın 13 de başlar. Son 21,15 aeaa11nda 
• "KAFESTE AŞK,. 1tösterlllr. 
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• 
enıze l(açtı. e f' en 

----ııım!)• ·-------~-C--

enizeJos'un Midil i, Sakız, Sısam Umum" alis le Kumandanı 
Dün Ayvalık'a iltica Ettiler ... 

- Beoı 1 inci yüzde -

Kabineye memur nızır Bay 

Metaksas gazetecilerin vaki olan 

bir sualine cevaben herhangi 

bir devletin oraya girmesi Yu 
naoisten'a karşı gayri dostane 

bir hareket telftkki edilebile 

Cl'~lnl ve bu noktai nazara bQ 

tün devletlerce riayet edilıııfş 

olduğunu eöylemletir. 

ltal~·u karışmıyor: 
Roma 12 (A.A) - Yarı res · 

mi mebaf il yabancı l oyn k· 
lordan çıkan ve hal yanın Y o· 

nanlstan vekayllne güya müda· 

hale edeceğine dair olan ha 
berlerln ese -ız olduğunu beyan 

t-dlyorl r. Bu vekayl, Roma'da 

dalma dahili ~ir elya n fı;f ole 

rak telakki edllml~ ve ltn!}a 

ne doğrudan doğruya ne de 

bllva ıtu lı ı işe lrnL'inen kurıı 
mamı~tır. 

Konclili tiun'ya dönüyor 
Seliiolk, 12 (A.A) - Gene· 

rel Kondilis geceyi Otama ve 

Kınolada geçirip hava yolu He 
Atlna'ya dôneceğlni bildirmek· 
tedlr. 

A vcrof SÜ\'Orİ i 

İ kt•nderiye'cle: 
f kt-nderlye l 2 (A.A) - Gi 

rldde oeiler tnrafmdan mü o· 

dere edilmiş olan Kerklra adın· 

do küçük bir Yunan vapuru 

hogQn horaya gelmiştir. içinde 

asi kruvazör Averofun efivarfsl 

Amiral Kollalek is olduğu zan· 

nedflen esrarengiz bf r adam 

vardır. Bo adamın karaya ç1k· 

masıoa izin nrilmemlştir. Va· 

por ayni zamanda seller hesa· 

hına bazı levazım tedarikine 

gelmiş olduğundan derhal Uma· 

nı terketmesl bildirilmiştir. 

.. ra ı1 ycnilcliler 
Sofya, 12 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Asi general Kamenoı asker 
lerlnln kendisini teıketmekte 

olduklarını sliylemlştlr. General 
bu hezimete eebeb olarak hft. 

kum et ku vvetlerlnln atkadan 

Dedeağaç O zeri ne inmiş olma· 
larını göstermektedir. 

Son harhdeki ıelafat: 
Atine, 12 (AA) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

Bay Çaldırfs gazetecilere va · 
ki olan beyanatında Makedon· 

ya'da ve Trakya'nm şimalinde 

kanuni idare şekli iade olun· 

doğunu ve sellerin mal ean· 

dıklarındnki mevcudu beraber 

alarok kaçtıklarJoı söylemiştir. 

Diğer taraftan Kesendere 

körfulnde eei gemilerden biri 

daha teslim olmuştur. Bu gemi 

Selliofk'e gitmek emrini almıe 

tar. Şerhi lakedonya'daki asi· 

ler Dedeağaçt dor n hu usi 

bir treo il kaçmı~lardır. Ge· 
neral Kamrooe 1s kaçanlar ara 

eandadır. Haşku haberlere göre 
kaçaklar hır orul:r.altı gemisine 
blomfşlerdir. Sern, Demlrlıfsar 

ve umumiyetle hükumet kuv · 
vetlerlnf o işgali altında bulunan 

mıntakalardo tam bir sükun 

vardır. 

Dünkü harekAt e-na 111da 

ikisi sivil olmak üzere H kişi 

ölmüş, dördü sivil olmak üze 

Hnnya'dan 

re de 2 kişi yoralaomıştır. 

Bü umet kuvvetleri kum odanı 

g~neral Kondllie bugfin öğle 

üzeri aat 16 da Atfna'ya ge· 

lecektir. Bay Ç1ildarle'lo evioin 

önünde baynk bir toplantı ola· 

caktır. 

Yunan hükumeti Bulgar hO· 

kumetine müracaatle kaçak 

aailerlo tecrld ve üzerlerlndekf 

millet paralarının lstlrdad edil· 
meslnl iltimas etmiştir. Nlha· 

yet deveran eden eayıalara gö· 

re, Venlzelos bir poata tayya· 
resine binerek Gfrfd'den kıç· 

mak niyetindedir. 

Asi bir Şilep: 
Kahire 12 (A.A) - Dftıı 

bir zabit ve dôrt gemici ile 

İskenderlye'ye gelmiş olan Yu· 
nan bandrah ael Herlka elle· 

binin 24 ııaat içerisinde Umanı 

terketmesl Mısır hakumetlnce 

emredilmiştir. Şilep zabıtanın 

nezareti lt1Ddadır. 

Bulgari tan'a kaçanlar: 
Sofya 12 (A.A) - Havas 

Ajecsı muhabirinden: 

~ #'C. j 
'TE1).RASINDA., 

'J efrikn numnrn ı: l 

Karii rimize 
Homanımızıo bnflarafıoı, dün 

forma halinde \'ermi§tik. 1''ormayı 
temin edememi~ karilerin mevcud 
olabileceğini dOoilncrek bugün de 
tekrarlıyor \'e ondan onrık.i 
kısma do devam ediyoruz. 

Başı~ı parmaklığa dayamıetı. 
ÇeLresl yağmur, güneş, toz ve 

toprak altında kala kala bo· 

zulmuş, eskimiş, yağlı boya bir 

portreye benziyordu. Gözleri 

hiçbir zaman insan gözOne 

... 114.,. 

Yazan: Orhan Ifobmi Gökçe 

bakmıyordu. Bakışları dalma, 

karşuıındaldnlo ya alntna, ya 

burnuna eoplanıyordu. Sakalları 
eplce ozamııtı. Uıuo tırnaklı 

elini, ara sıra beyaz gömleğinin 
açık yaka ından içeriye soku· 

yordu. Bir aralık tam kalbini 
gösterdi: 

- Yanıyorum ·dedi· yanı· 
yorum ... Sani 1 içimde bir kur· 
şoo kazanı kaynıyor. 

Sonra yanı başımdaki asabiye 
bklminfl baktı: 

- Sen yok mmun sen? .. 
Budala bir adamam azizim. 

---------------.-.~·~..-.ı .. .-.-----------
Bulgarlııtan'a iltica etmio Belgrad l l (A. A) -- Havas 

olan Yunun zabitleri yan ·an ajansı bildiriyor: 

kuşatılan asilerin bozguna uğ· 

radıklarını ö lemlşlerdlr. Gene 

bu zabitinin ifadelerine gôre, 

aııllr.r tuyyureel:r., topçuıuı, mü· 

hlmmats z ve faoe iz kalmıştır. 

Hüküm~t kıt'alarının J)l'dcağaç 

ile Ka\•ala'yı işgal ettiklerini 

gene ayni zabitler söylüyorlar. 
Harbiye nazırının beyan etti 

~ine göre, mülteci Yunan za · 
bitleri hfr temerkOz hımpına 

tıevkcdlleceklerdir. 

Pludtıra •creyc Gidiyor: 
lar tiye, 12 (A.A) -· Gt·ne 

ral Plllatıra ile binbaşı Turilos 

gece yarısı Brendizi'den düa· 

Lir mnnzarn 

müşlerdlr. Bunlar otellerinden 

çıkmışlarsa da tahmin olundu~n 

gibi Parls trenine hl nmemieler· 

dlr. Nereye gittikleri belli de· 

ğlldlr. 

Belli Talimat Aldı: 
Atlna, 11 ( A.A ) - Hüku· 

~ete teııllm olan Belli krova· 

zörftniln milrettebatı hilkumet· 

ten talimat istemiştir. Hükumet 

kravazöre Kesendre bnrnuna 

gitmeıılnl blldlrmlotfr. 

Asiler Firarda: 
Atlna, 11 ( A.A) - Royter 

Ajınsından: 

Kavala'da demirli bulunan 

Belli kronzôtil bakdmete tee· 

llm olmuetar. HOkftmet kıtaatı 

ııabableyfn Serh'f logal etmfo· 

lerdir. Asilerin kaçmakta oldu· 

ğu blldlrllfyor. 

Asiler Kavala'yı Boşalttılar 
Atfna, 11 ( A.A ) - Havas 

Ajansından: 

Aellerln Kavola'yı boşalttık· 

Jım zannedilmektedir. 

Dramaya doğru: 

Dedi ve ilave etti: 

- Beni ora·eıra soğuk han· 
yoya y tırırsın. Ara·sıra şu 

kerevetin fietfine oturtur, kar· 

şıma geçer, Nuh'un moealıuı 
anlatırsın. Aklınsırn beni tedavi 

edeceksin öyle mi?. Kolay mı 

Banıyorsun bu lol?. 
Salıver beni doktor, salıver! 

Sokaklara atılayım, bağrımı 

döve dön. başımı taılara çarpa 

çarpa koşayım. Sesimin çıktığı 
kadar, gOocşt, yıldızları gök· 

terden bir tutam papatya eökt1l· 

mOe gibi yere dfteftrftnceye 

kadar ba~ırayım 

Salıver diyorum, doktor, 

bırak b,.nf, bırak .. 

Hasla, biraz durdu, kesik 

kesik ığlıyordo. Arkadaşım 

asabiye doktoruna baktım. Gliz· 

lerlmto işareti ile sordum: 

- Kim bu zavalh? 

Bay Çıılclaris 

Yunon Yugo-lov lıurl 11lıııııleı 

lıildirildıgıul! ~i)rr µ.t>ornl Kon 

diliııin •ar.ırrıı:1. hurrkıti ırıuvaf 

fakıyetle inki~aı' etmı-ktı•dir. 

Hurıdırn hu~ ·u 1! .. U ıal Yıılt·· 

ıra• da Bıılgor lıııdudu ~O) uo 

ca Dramı.ya doğru ileı it rııek 
tedir. 

Gautf'lt>r~ göre, asi ~rnnal 

KamP.no kaçmak çarelerini 

arayor. Politika gazetesine göre 

Edfrne'ye ve Vreme gezete:fn ~ 

göre de Bulgarlstandekt Fillbe· 

ye kaçmak niyetindedir. 

Balkan misakı 

Londra 11 ( A.A ) - Man· 

ce ter Guardiyan gazetesi Bal· 

kan gerginliği başlığı altında 

neşrettigl bir makalede diyor ki: 

Yunan hükumetinin balkao 

antantına ltoreı vaziyeti her 

halde hali anedir. Bu antant 

fevkaltide mftşkal bir vaziyet 

mflvaceheelnde lııtlıınai surette 

hayırlı oldoğono göııtermlştlr. 

HAdleelerln ofmdlkf cereyanına 

göre Yunanlstan'ın vaziyeti tah· 

dit edilmiş bulunuyor. Balkan 

antantı bo veçhlle en bQyftk 

imtihanlarından birini geçir· 

miştfr. 

Bulgarlara iltica: 
Sofya, 11 (A.A) - Hanı 

•jabsı bildiriyor: 

Asilerin ilmftslz bfr vaziyette 

oldukları hissediliyor. Terseden 

bildirildiğine gôre hl r general 

fkl binbaşı ve 16 asi zabit Bul· 

gar hududunu geçmişlerdir. 

Nevrekop havallslode üç asi 

Yunan zabiti ile bir kumandan 

Bulgar hudud kumandanlığına 

iltica etmfşlerdlr. 

Ayni ~ekllde cevab verdi: 
- Sonra anlntmm. 

Meçhul deli doktorun bur· 

nuns baktı ve gene başladı: 

- Başımda bir elektlrlk 

kontaklı oldu. Dimağım öyle 

bir kevruloş kavruldu ki, mfiru. 

kiln değil ... Aman doktor, ne 

kadınlardı onlar?. Bfitün erkek· 

ler onlara dokunsalar iki c;ıplak 

tel arasında kanadları sıkışmış 

sersem leylek yavrularına dô· 

necek, kavrulub gidecekler .. 

Sal beni, bırak beni doktor!. 
Baııta, birdenbire gözlerini 

bana çevirdi Vf! bakışlarını iki 

kaşımın ortasına eapladı: 

- Senin -dedi· kızın var mı, 

kızın?. Nasıl, güzel mi bari? 
Söyle bakalım .. 

Kaşları nasıl? Siyah ve ince· 
dtr elbet değil mi? 

Gözleri; yeşil... Yeşil amma, 

Demir hisar ulmdı, 
Kavala, Dramn bo altıldı. 

Atloa, 11 (A.A) - Hava 
ajansı bildiriyor: 

General Koodllisf n ba~ladığı 

umumi taarruz terakki ve tnkl 

~af etmektedir. 

Bu sabah Screz'e giren bü 

kümet kuvvetleri, muteaklben 

D mlrhlaar'ı lış11al ve a iler 

Drama ve Kavala'yı tuhllye 

etmişlerdir. Asi kuvvetler gene· 

ral Kemenos'un Glrld'e ve ya· 
hud ecnebi hır mr,mlekete kaç· 

nıak hazırlığında bulunduğunu 

bildirmektedir. A il kuvvetlerden 

üçbln e lr alınmıştır. Asi za 

Midilli'den 

bitler kıtualımoı terkederek tıl· 

male doğru kuçruaktadırlar. Ma· 
kedonya'nın aeJlerden temizlen· 

mest ameltyesl yarın bitecektir. 

Kavala'da bulunmaktı olan asi 

gemllerden Helll kruvazörQ mü· 

rettebatı gemi kumandanının 

, şehre çıkarak general Kame· 

nus'Ja görüşmelerinden bilistl· 

iade ubltlerlnl bağlamışlar ve 

kruvazörfin hükumet emrine 

amade olduğunu telgrafla Ati· 

ua'ya blldlrmişlerdlr. 

Kamenos İntihar mı Etti? 
Atina, lI (A.A) - Röyter 

Ajanııı btldlrlyor: 

ftfakedonya'dın gelen en son 

haberler asilerin başkumandanı 

ıeneral Kamenos'un intihar et· 
tiğlnl bildirmektedir. 

Belli Nasıl Teslim Oldu? 
Atfoa, 11 (A.A) - Adna 

Ajnneı bildiriyor: 

Belli kravazörft ile bahriye 

nazırı arasında şu telgraf lır 

çeldlmlştlr: 

Saat 4,20 sabahın saat üçün· 

de biitfio zabitler gemiyi ter· 

kettller. Kendimizi hükumet 

f llosuoun emri altına ko arak 

başka çeşld ye il .. 
Ya ldrptklerl?. Yağın yığın, 

duman daman değil mi kftflr? 

Bak, nasal da giiliiyorson? Söylt', 

sôyle, doğrusunu söyle .. 

Senin kızının dudakları da: 
- Gelin, blır.I ısırın, çılnkil 

biz öptUmek ve ısırılmak için 

yaratıldık. 

Diyorlar mı?. Hah, bak, 

gördCln mil; onlar da tıpkı 

onunkiler gibi öyleyse .. Rengi. .. 

Beyaz olmasın ha... Açık huğ· 

day ve biraz dıı mat .. 

Şimdi çıkar elbiselerini de 

vficuduna babhm .. 

Ha ta devam edemedi. Acı 
bir kahkaha savurdu. Doktor 

ansızın beni kolumdan tutarak 
şiddetle geri çek.ti. Meğer Hğ 

taraftaki parmaklıktan bakan 
bir dP.ll kadın, yumruğunu 

çehreme eavormuş, fakat doktor 

istim halinde bekliyoruz. 

Bahriye nazırı saat (;, 15 do 
aşağıdokl telgraf la ccvah ver· 

miştir: 

Kavala'dan SdAulk körfezi 

t&tlkametloe oynhnız. Ke en· 

d~re'de mOetakbel rotanızı ve· 
receğiz. 

Kruvazör Uclli şu telgrafla 

cevab vermlı;tir: 

Ko,•ala'dan saat 6 da hıar~kct 

ettik. Saat 7,30 da Sern: a!lo 

11!!1 namına bir heyeti muralı· 

hl!!ı umumi karorglha grlmfe 
ve asilerin dağıldığını bildir· 

mlştlr. Asller drezlnlere biow 

rek şark i-tlk amelinde kaçmış· 

bir manzara 

tardır. Haşlarında süvari olduğLı 

halde bilkumet kıt'atı saat 8,JO 
da Serez'l işgal etmişlerdir. 

General Yali tras Htlkim. 
Atin•, 11 ( A.A ) - Havas 

Ajansı hususi muhabiri bildi· 

rlyor: 

Yunan elçlllğlnlo f lkrloce 

bu sııbah Bulgar hiikümetfor. 

teslim olan general Kamenoa'tur· 

Kavala, Drama Teslim OJdı.I 
Atina, 11 ( A.A ) - Ado• 

Ajansı bildiriyor: 

Kavala ve Drama ögledeı> 

ıonra teslimini mOtealdb bil 
havalidekl harek&ta bitmiş oı· 

zarlle bakılabilir. 

Bu da f nıihar Etmiş: 
Atlnı, 11 ( A.A) - Gener•1 

Kamenos'un erkAuıbarblye refel 
intihar etmiotlr. 

9 
Kamenos ı asıl Teslim OJdıJ· 

Sofya, 11 ( A.A ) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
General Ksmenos, erkftaıbst· 

blyeslııe mensub 17 zabitle bit' 

ilkte Mestanlı cfvarmda hudud11 

geçmiş ve Bulgar arazisine il· 
tica r:tmlştlr. 

- Sonu 6 ıncı yüzde -

görerek heni çekmiş. Arkadaşıı:O: 
- Haydi -dedi· çıkalun. 
Doktora takıb ederken dilşO· 

nüyordum: 
- Bu adam kfmdl, peyi

0 

nesiydi?. Niçin deltrmlştl? . 
Bir saatten beri bu akıl ~" 

sinir hastaları içinde dol•fl; 
yordam. Blçbfrioln s5ı1~. 
dimağımı bu kadar zorlalJ.l 

mışh. . tı 
Doktorun odaeına glrdfğtllJ 

11 
vakıt, ben, bala onun yee 

d't1'• 
gözlerinin tesirleri altındı 1 1 ~t 
Öyle ya, gözleri taevlr etli~ 
şekilde yeşildi. Vaktllc 9~• 
güzel bir erkek olduğu 

belliydi. b" 
- Doktor ·dedim· klııı 

zat? 
örtl' 

Arkadaşım düvfincell g ı.I 
O c)e" 

nüyorda. Maeasının Ost ~ "'' 
sigara kutusuna aBabl b r 
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bın koyunlarının tayyare cemi· kıt senglnlerlne d6ten mObim lar da vardı. Şimdi onlar da 

• • re ısı, 
Tefrika numaraıı: l 

cBu tefrikanrn ilk lıummı, 

diia bir forma halinde \'ermiıtik. 
KariJerimizden bazdanoın bu for· 
mayı ele geçirememiş olmalarrnı 

diifiiaerek bugün, henı dünkü 
k11mı tekrarladık, hem de ondan 
eonraki luıma devam ellik. 

Alrıu dağında, kıyın ağaçları 

ilkbaharın batıdan eıen rilzgir· 
lırı ile eağd•n eol• eallanıyor· 
lardı. 

G6k usak ve tertemizdi. 
Havı, ıhkll . 

Dağın dibinden iki •Ilı yolcu 
gidiyordu. Bunlardan biri genç, 
dlierl de yıılı idi. 

Yol, bir dere kenırıadın yu 
karıyı ve dağın ormanla örtülQ 
yamacını doğru tlrmıDJyordu. 

Önde giden genç, iyi gtyinmlt· 
ti. B•,ında Tukyo Türk'lerialn 
giydikleri ıhrlce bir külah 
•ardı. Kumral dılgah eacları 
omuzlarına dökülüyordu. 

Eyerin kıııoda bir adak, Hğ 
yanında bir yay asılıydı. Bindiği 

demlrkm ıt, hazan çıpkınlaıı· 
yor, bııını ıağ•, ıol• salhyıcak, 
eert ıert, ozon ozon kitoiyordu. 

Eyerin keçesiode kaçak bir 
kurt b•t• göıOkftyordu. Anla· 
tıhyorda ld, bu ~enç, her halde 
bir Orak (Kabile) Beyi veya 
Tekbadi {Preaı). 

Kaflannıa uçlan yukarıya 
doğra kalkdttı. Gözleri iri, uzun 
kfrpfkll koya ılyıhtı. Bıyık· 
lan yeni ter il yordu.. Dlelerlnin 
aruından bir prkı mmldını· 
yordu: 

Ejlenmeyla dağında, 
Fergana denen elin! 
Kılıçları parhyan 
Altaa dağın• gelfn .. 

• ... 
Kapa (l] Çla'dea kuı lıter, 
Geceden yıldız lıter, 
Tanrım bana da göıter, 
Nuıl gelecek gelin. 

• • • 
Kartal yaYalı dağlar, 
Kısıl kayalı dağlar, 
Yetil boyalı dağlar, 
Ôalmlade IAllln .. 

Arkadaki ıGYarl de, ht!m 
clbauyor, hem kirpiksiz, çekik 
l&ledaln içinden hafif hafif 
glilmllyorda. 

Ba adam, otaıbet yatların · 
daydı. İri yapılı, geoit omuı· 
laJDa. Her halde bir boAı ile 
llreeeeek kadar kuneıll bir 
lnaana beaalyorda. 

,...ak darbeli vurdu. Ban~ 
GeYab Yeremiyordu. Odenın 

içinde qala yakan dolaeıyordu. 
Soan der•al muuıaı yaklafb. 
Bir anahtarla uğ çekmeceyi 
•çıı, blı def ter ('lkarda. Yap· 
l'aklannı ıtır'atle çevlrmege 
......... Bir ıshffe GserJnde 
-rda. Sonra gene açtı, bazı 
J•rledaj okudu.. Eli ile alnını 
•iatturda. 

- Znalh Nazım! 

Diye mmldandJ. Ne oluyor· 
tha? Bo def terle o deli ıraııada 
~r rahata mı •ardı yok1a? Sor· 
..... •aklı kalmada, doktor, 
ltlr yay PM IDUalındaa ftrladı, 
...... çakb. PenÇereden bı· 
k,Joadma. 

Doktar gene deliler kotaea· 
.. ~ kotayorda. Be• de 
... laWb ettim. 

paeodela.taP'llfO· 

Koltuğunun ıhınd•kf mızrı~ı 

ıolı aldı ve sap demirini eye· 
rln bir yerine geçirdi. Bu mız 
rağıo ucunda küçOk bfr bıy~ak 
vardı ve onun da Qatünde gene 
bir kurt baaı gözüküyordu. 

Jldocl eüvarlnia bıyıkları do· 
da~ının iki tuafına doğru sark· 
mışh. Çenesinin ucunda ve şa· 

kaklannın altında, birkaç sakal 
teli gözüküyordu. 

Genç ııQvırl, blrdı::nblre ah 
mn dizginlerini çekti ve geriye 
dönerek : 

- Salak dedi· bak, bak. şu 
kayıma ftstüne bak!. 

Ve parma~ı ile sığ ı11raf ta 
bir orman aralığım göstndl. 
Orada, boynuıları çahlnuş. SÜ· 

lüo kadar güzı·l Lir glyfk du· 
royordu. Siiv11rl, arkaJaeına ha· 
b ·r vrrmeklt: ht-raher lu·m.-o 
yayına davrandı. Giyik, on 
ları görmOyordu. Sadığındım çı · 

kardığı oku yllyına taktı. Özen· 
gilere dayanarak eyerin üstün 
de doğruldu : 

- fere tarafa dü~til amme! 
Diye mmldındı. Sağ kolunu 

gerrll. Solunu biıktıl ve yayı 

kuvvetle çekti Ok bir kurıun 
hızı ile hoıındı. 

Znıllı hayvan, tam göğıilne 
yapıtın okla sendeledi ve ka· 
yadın yuvarlandı. 

Salak : 
- Yiğltlm -dedi· bu soldan 

alaşı diyecek yok! 
Genç gfildO: 
- Ben onu Buharı dilberi 

ıereftne ıthm .. 
Salık atmdın ııçıadı ve gt· 

yilln yavarlandıA• yere doğru 

kottu .. 
Tam bu ııradı dığan tepe· 

ıiaJlen bir ıet geldi : 
- Beeeey! .. 
Ve bunu, boynuzdan yıpıl· 

mıı bir ar.ferin tls, keıkln aeıl 
takip etli. Genç eClvırl, bıtını 

kıldırıp baktı: 

Dağın yftkeek cihellnae, tıka" 
tolda bir atlı gurubu vaıdı : 

Bepal de yaylarını germlıler, 
okların• bo .. ltmığı hHırlını· 
yorlırdı .. 

Genç, kıtlıraaı çattı. Fakat 
hiç istif ini hosmad•. Yalnız, 

ukadışına hafif bir 11lık çaldı. 
Salak, 11ltk ıeılnl doyarak durdu. 

- s.lık, tepeye doğru bak!. 
Yolumuzu keetller. Uğrılara 

çattık gıllbı!.. 

reılnin önilnde durdu ve ben 
de yaklıtt•m. 

Pırmıkltktı kimse gözilkmil · 
yordu. Doktor: 

- Nazım, Nazım, bık, kızın 

ıeldi, kızın!. 

Diye eeıleadl. içeriden ln11n 
değil, ~ela vıhti 1ıaJ91D 
lnlltlıl ile kırıtık bir ıeı geldi: 

- Kısımmmm. Kızım hı? .. 
Ve ıonra bir YGcadun 

tıa zemine yuvarlınmaııadın 

m6te,ellld ıok bir gClrCllUl 
leltildl. Doktor, ileride duna 
iki iri-yan hııtıbıkıcıya ha· 
ğırdı: 

- Çabuk, fD kapıya açın! 

Demir ktlltler ve kapılar 

bir anda açaldı. Doktor önde, 
iki bekçi arkada •e ben daha 
geride, kopuk. Batla ba ha· 
reketler, bo heyecanlar, bu 
........... , ....... bea, 

Yazan: M. AYHAN 

Salak bıoını kaldırdı ve dağ 
d•kllerl görGnce, kll•hını çıkı · 
rerak başını biraz katıdı: 

-- Aybey -diye ııeelendl · yı 

pacak blrşey yok. Berbat yerde 
Eııkıştık. Buradan dağı sarama 
yız. . Geri dönsek, uçurum ke 
narıdır, atlar kotamaz. Dayan· 
mağa kalksak, h,.rlf ler kırk kl,i 
kadar var . Kaldır kollartoı da 
gelsfnler ·. 

Gt·nç hiddetle bağırdı : 
- Sen beni Çfnll mi san 

dıo. yokııa Acem mi?. Gel de 
een kaldır herlf ! 

yetine verllmeıl için kaymakam nslfelerl hatırlatmak ta lcab ınladılır ki, dört Balkın ele' 
vekili, C H.F. kHa r.,lıl, fırka ediyor. Bergıma'nın bu lıteld letlnla birbirlerine uzau.klih 
ve belediye heyetini bCUOn mavıflakıyettnl ayrıca bildi doıtluk elinden damarlan ı•· 
memleket mOnenerlerl birle· recrl'm. çea ıteı yGreklerl de ıarmıııır. 
tert:k umumi bir toplantı yı· BByilk bir gayretle çılıtan Romen Dıt lıılerl bakını •e 
pıldı. Bu toplantıda çahemı Kınık nıhlyeei Bergama ile öa Balkan antaah hlltlıanı Bay 
tarzları teıbit edildi ve faAI ılfda yOrlmrğe azmetmlttlr. TUulesko'y•: "Yunan'hlarJa kal· 
bryet olarak h6kümet doktoru Baata mfldOr Bay şokra Sezgin ben beraberiz ., S6ı6a0 tôyle· 
Muhtar, J. K. Hulôıl Şlmaek, olduğu halde bir hamlede 14' ten de, doıtlu~uo nrdl~I g0çt6r. 
kooperatif ıntidOrO Zohdil Eken, lira ıoplımıılırdır. Doıtluk, dabı çok kırıgClo· 
zahireci lbrahim, zahlrrcl Ah· Belediye katibi Halil, bakkal de belli olur. Voııumos H 

med seçildi. Bu heyet, Rtsa Abdurrahman. bakir.al lkkir, komtumuz Elen'Ulnta yatadılr.· 
l>olma'nın yardımlle iki gfto· lar1 geçici karaglnlerd", dott 

doktor Bekir Sıdkı onır lira 
denb~rı cemiyete (200) koyun lan, oDları biç unutmadalar, 

vermek ııureılle önayak olmut· 
ıopladı. Kurbanlarını tayyare beklediler. l>Onya korulıladan· 

lardır. 
cemlyt'tlne vermekle dini, milli, beri yapılın ıiyaeal andlafana· 
vazifenin ifa edildiği telkinini Kurhaalann pıra oluak top J.r içinde, Balkan aadlatma· 

deodil, lınması devam ederken diri yapmak için konferanılar tertlb ıının bir bt:nzerlnl bulmak ~k 
- Salak gill,.rt'lı: 

geldi : 
- Öyle ya, ı;yle ya! .. Adım 

Ostiimde Aybey. 
- Salak.. Ben döğOşmekle 

yemek ylmek, kımız i~nı ekten 

başka ne anlarım .. 
Salak arkadıışımn }&Din• ge· 

lioce, trpeye doğru l~arf't etti : 
-~ Gelin, gelin! 
Ve ondan sonra dltlerlnin 

arasından ımrıldandı : 
- Düz yerde oiecydı konu· 

ourduk, fakat ne çare? 
Athlardın beş on taneel, ol 

dukları yerde kılmış, •azlyet· 
lerJnl muhafaza edJyoılırdı. Di 
ğerlerl lıe, bayır aaağı dolu 
dizgin geliyorlardı .. 

Bazıları kıhçlarım çekmle, 
bazılara da kargıl1r1D1 earılmıt · 

lardı .. 
Aybey gelealerl tanıdı ve 

rengi attı : 
- Bunlar, Kırgız haydat 

tardı: 

Fakat bilakis, Salağın ylzfl 
gGlmilettl .. 

Haydutlar ılr'ıtle yaklıtm•t · 
lardı. Aybey n Salık, dah 
hiçbir ıaal tarıııındı kalmadan, 
atlarından yuvarlınmıılarda. Ç6n 
kG hıydatlar, mGthlf bir ıo· 

ğuk kanlılık ve meharetle on· 
lıra kemend atmıı 'e kımılda 
mılınna lmkAn bırakmamıı 
lardı, Aybey, gençti, tecr6be 
ılsdl. Fakat yGrekll ve sorla 
bir delikanlıydı. Derhal, ft'8rlıdı 

" bağırdı : 
- Köpeklır; iki kltf ye kırk 

kiti çıkmas? 
Buna, hıydatlırdın birinin 

kahkab111 cevap verdi .. Genç, 
dfiştoga yerden homurdındı : 

- Çinli oroepa glbl ne gO.· 
llyorıan kazık herif !.. Vura· 
cakıan var! 

tatkıa bir mahluk gibi 1adece 
dinliyor, 11dece doktoru takıb 
ediyordum. 

Odaya g'rdlğlmlz vakıt sa· 
Yallı hutayı yerde boyla bo· 
yan• usanmıı bnİduk. ~özleri 
meçhul bir noktaya 1aplaamı1, 

Adeta balak ghünl andınyor u. 
Doktor IAlldl, aabaını yokladı. 
Sonra yanındaki hatıabakıcılan: 

- Butayı kald.ınb yabrın. 

Alnına ıoğukıu ile 11lıtal1n1t 

bta koyub ıık ıık deiittlrlD! 
Emrini verdi. Doktorla be· 

ıaber ığar •ğır odadan çık&ık. 
Arkıdıpm çok it glirmClt ID· 
unlara mıhını bir yorgunluk 
ıa117ordu. Karı• kartıya otar· 
dok. Birer aapra yaktık. Dok· 
tor kapıldıp dAtGaceden ken· 
dini blrt6rl6 kartaramıyorda. 

Soan gene defleri aldı, ka· 

nfbnllıp -..... S. lttigal 

kurbanlar da kabul edilmektedir. edlidl. Halk millemadlyen kur zordur. D6rt 81"1hn dnleıl, 
R~oadlye, Turanh, Kozak na hııolarrnı cemiyete grtlrmekre 

dlr. Bu işte bOyük bir alaka 
ve remayül göetrren K ırk.ğaç 
balkı cidden takdire ıayan bir 
vazife yapmaktadır. 

Bergamalılar da 
Tayyare Alacaklar. 

Bergama, (Buııuıi) - Bu· 
ıtım• karbJn bayramı mOnaııe· 
betile bir tayyare almak 6zere 
çalıtmaktadır. Ümit verici bir 

Bu ırahk, S•la~ıa ıeıl du· 
yoldu. O d• yarı homurtu 
halinde: 

- Kemendi iyi kollanamı· 

yorıonuz, ıoldan Hğ• kemtnd 
atılmaz! 

Diye mırıldanıyordu. 

Bu adam o kadar eo~ok kan· 
bdı ki, yerinden kılkarke.a hay· 
dutlara ıldmo bile etmeden 
hem lıtGadekl tozlara ıllklyor· 

da. He(ll de ıöylenlyordu .. 
Hıydotlardın biri Aybeye 

ıorda : 
- Dellkaah, ~yle bakıhm, 

nereden gellyorean, a~reye gl 
dlyonua! 

Aybey, birdenbire, ıyal bld 
detle cevap Yerdi : 

- Cehennemden geliyorum, 
cehennemin dibine gidiyorum .• 

Hıydatlar, at Gltüode, bir· 
hlrlae bıkarak v11 alHh alayb 
gOldcıler, ileriden bir ıeı da· 
yoldu : 

- Canı ııkıldı galiba. Ser· 
çealn!.. K.f'miklerlml avac:ları· 

ma aleım çıtır Çltır kıranm. 
Buna, arkadan gelen biri 

ıöylemlıtl.. 

Haydutlar, yavaı yavıı açı 
lırak ona yol veriyorlardı. 

Salık bu eeıi duyunca ba· 

bir mOddet devam etli. Do.klor 
albayet tabiilepalıtl. 

- Doıtam ·dedim· ba batta 
hakkındı bana mahlmaı Yere· 
bilecek mllln? 

Arkıda11m: 

- Peki! 
Dedi .., bqladı. S.atler ge· 

çlyordu. Doktor anlattıkça 
heyecanı arttı n def teri oka· 
dokça herlklmla uparı keıll · 
ml1t nçlınmıs dlkllmlı bir 
•niyette ba kıranlık Ye huh. 
ranb hayatın ufhalarına ka· 
flflık. 

Akf8m karaahl• bıuyordu. 

Uukb, Yeaikale afaldarında 

gtneı behyordu. lsmlr'ln en 
gtlael akelmlUU1dan biri idi. 
Dobor: 

- Bak ·dedi· tabiat ae kadar 
pel? Fakat hayat ne kıdar 
çlıkba? •• 

biyelerinde de çalıtılmıktıdır. 

Bergama Ce7.aevi 
Be:gımı, (Buıuııi) - Brr 

gama'da drmirc!ler bahçetlnde 

yııpılacak olan yeni cezani 
don 24 bin küıur Jinya ihale 
edllmiotlr. Aiti aydf bltmle 

olıcıktır. Buraıı en ıoa lhtl· 
yac;lıra cnab nrecek tekilde 
modern olacaktır. 

aıöılerlne, aodlartaa bıihlıkları 
ı, azeriode göıtrrmek.le, t;er· 
çekden acuna örnek olmuı 

lardtr. Ganncelslik. iaanceıaı.lt 
içinde yOzerek birtlrlü anl ... 
mıyın, aodlatamıyın ulutlar, 
Balkınlılırdın örnek alma· 
lıdırlır. 

•• 
Atyarışları 

Y arıt ve ıılAb ellClmeatnla 
tını kıldırdı ve ona bılı.tı.. hkbıbar atyırıılın bu 6pa IOll 

Sonra bir kabhha ıuı : haftuında taıılıyıcaktır. D6rt 
- Ulın!.. Karıboğa! .. Eski hafla devam edecek olan aıya 

arkadıtım, KıraboAı, aea, een· rıtlafl proArımı beklenmektedir. 

ein hı! . Ba kotolardaa eonra İ•mlr 
Relı olduğu ınlaealın haydut, Mub11ebei boıoıiye mtldtlrll· 

ona baktı •e hayak bir ınlaç AGaGa kDellk bahar kot•• ya· 
içinde atından aıçradı. Relı, palacaktar. 

bıeına iri, tayla bir kGIAh ge· Vilayet koıa heyeti dla it· 
çlrmltti. Belinde iki tane bil· leclt!n ıonra baytar mtlıtlarll• 
ydk hançer urkıyordu. Ha Ahde toplanm11, ma-..w 
adam, bir dev Hmaıını andı· humaiye yanı proifamını t• 

rıyordu. bit etmlttlr. KotUl•r alb tne 
- S.lak! .. S.lak! · K1ırdetfm olacaktır. Mahnebel hDlallye 

Salık! .. 
b6dceltndt" bu lr otalar lçla 

Ve eonra Salağın kemr ndlnl 
2700 llrahk ıalulac: ı Ylr•tar. 

tutu arbdaeına baAarda : 
- Bırak. Tıeylr,.k, bırak Bu para kotada \asa.ıeee\ 

ona! • bay,a11lır1n aablbleııue verile 

Aybey, hayrf"de baluyordu : cektlr. :\lubaıiebei baıuıolye ko 

Ne olmuetu, bunlar kimdi, ıma Nlean aoularır • ıelad6f 
aeaıı Sıalalı nereden tanıyor· edece&I 1 alaıılauetır. 1'.019 lçia 
tardı? buırlanıu proArıun ıa Jtk eJJl· 

Ueal; meçhul bıydoı relıi mek 6zere yanı ve ıa.ltb ._. 
ile kucakla11yorda Ye birbirini menine güaJerlleaekdr. 

öplyorlardı : 
- Benim de~l, beyimin ke 

mendlnl bınbınlar. 
Kanbo8a'nıa haydat relel ol· 

dnğa mubıkkakb. Kaçak bir 
lıuet ktf i geldi. Ay bey de ke· 
mentaen kurtulmatto. 

- Sona var -

Doktora ıordum: 
- Butan iyi olacak mı 

doktor? 
Batını alladı. Yelt dola bir 

1e1le ceYab nnll: 
' - MClmkln del'L .. 

teıhleinl kendi k07d.-. 
köm6r pbl .. 

• •• 

Jtendl 
Beyni 

Dokıor ıttınb içinde anla· 

tıyorda: 

- Bea tıbbiyede ldhu, o da 
mllklyede ... Aramıada yaı f1rkı 
pek..... Geaç, aıbhatll, beye· 
canlı bir erkekti. Karakter 
itibarile olpndu, gı..,ıt11. En 
iradeli bir kadım kendlelne 
t.Abyacak kadar kaneıU bir 
culbeel Yarda. Nazım, ayni 
samanda oldakp sengba bir 
llleala çoetalayth... Baa •k 
uk: 

Oeliren Bir A • 
ker Ne , apmış? 

Berut, 11 (A.A) · Blrd ... a 
bire delire• Ur u&eı. dokna 
klelyl 6ld6rmGt •• iki ~JI 
yualamıttır. l>eJI 7akalumıt11r. 

bepei de nr. Gencim, etsel 
bir erkek olduğuma da bPI · 
1oram. Batkalan içle bataa 
banlar, belki birer almet " 
eaadet •eellellc11r. Falı::at ..._ 
ruham, batka bl11ey arıyor. 

Üsllmek, karılmalı::, parem· 
lanmak, terlemek, ıorlalı:: çek· 
melı:: letlyor. Bitin ba etllea. 
ba sebun, bu guranaı bdta 
kalblerl hende en lı::~ Mr 
heyecan b.r,kmayorlar. ••, 
kalbimi doyaneak, kadredt, 
bir qk lldyoram. Belki de ... 
brakteılıld9' Mr ibtlnetır, B9' 
IClnç olabilir.. Fakat keadl 
keadlme daldıiım umulutla 
bea bana gtllbç bir lbdna 
delil, taaruma Mle .,... a.aı 

lhdyıc olarak kamada•. • 
1111aD kendi kUMllal tallJll 
ederkea yaalır, füaı , .... 

-~nı-
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ödemiş'te Güzel Eserler Türk-Hollanda Cemiyeti Evkaf Alman'lar 
Gençlik, 1 Ü tür, öy iş- nin Yaptığı Toplantı.. Köylerd~ki Ev-

i · Y l d G•d• kafı Köylüler erı O un a 1 ıyor. Bir Risale Neşredilecek ve Gala Mo- 1d Ed k . 
. V .

1 
k . are ece tır .. 

Ödemiş (Hususi) Geçen gec:-iıu yıl Ödemiş çcvı-esi için ve 88 m ere Si eri ece lir•• . •--- -
Ödemiş hılkevi bir halk gecesi rlmli olacağı söylenmektedir. Vaktile Evkaf umum mıl· 

S k ,1 Lılhi, 11 (A.A) - TOrk Bol· edeceğini ve bu müsamere esna· dürlftlrü tarafından idare edilen 
yapmıştır. Bu münasebetle Mf. Koymakam B. S. eç fn n f'ı 
memuru B. Halil Daralı ,,Öde delAletlle Ödemi~ köylerine landa cemiyeti son gOnlerde sındı Türk filfmlerf gösterile · köyJerdekl evkaf farın; köyler 

mişfn tarihi duruma~ mevzuu 

üzerinde değerli bir konferans 
vermiştir. 

Bravo Muallimler: 
Don, ilk ve orta okul mu . 

alllmlerl toplandılar, Knltür 

Bakanhğmdan gelen bildirim 

okunda, bfitün Ödemiş mual· 

timleri Tayyar& cemiyetine asli 
maaşlarının yüzde birini teber· 

rü etmeyi Mr ağızdan alkışlar· 

la kararlaştırmışlardır. 

Yağmur: 

On gfindenberl devarn eden 
aralıksız yağmurlar dinmiş, ha· 

va açılmıştır. Elgnn akın akın 
le başına koşmaktadır. 

Hulkcvi faali) eti: 
Ödemiş Bılkevl idare heyeti 

Ödemiş çevresinin, inkllıih ve 

baştaklık sava~ına ait tarihi 

eser ve andaçları teıplamıya 

karar vermiş ve hılkevlnln bü· 

tOn kolları bo hayırlı iş için, 
ılm,ılden çalışmıya başlamıştır. 

dolapları gönde· 
burada yıllık genel lçtlmaını ceği gibi yeni Türk musikisi tarafındın idare edilmesi mu· 

tıbbi eczane 

rilmiş, tıbbi 

edilmiştir. 

Yapmıştır. Başkan geçen yıl parçaları c;alınıcağını bildir· vafık görülmü•t6r. Şimdiye ka· 
eczalarla teçhiz v 

içinde katip Dr. T . .M. E. Ba· mlştlr. Ayol zamandı cemiyetin dar köylerde bulunan bu gibi 

Kôy postaları: 
ron Teala uzun ve mofa88al büyük bir faaliyet göatt'rmekıe evkafın idaresi için pek te mu· 
beyanatta bulunmuş ve aon bulundu~unu ve bılyılk bir vaffakıyet görOlmemlştlr. Bunu 

teşekkill aylar içinde yeniden 30 zatın alakayı moclb olduğunu tebarilz nazarı dikkate ılın vlliyet, 
eden köy postaları kurumları cemiyete ar.a yazıldığının bildi· ettirmiştir. köy muhtarlarına gönderilmek 

Ödemle kazasında 

sayealnde bütün köylere resmi rllmesi :.tlkışlarla karşılanmıştır. Dr: Van Heutezun teklifi Qıere bir blldlr2m hazırlamış· 
evrak ve mektublar gOnil gün O ne Bund n sonra cenılyetin mu· üzerine Türkçe ve Nedarlaudca tır. Bunda köylerdeki e,kar 
ulaştırılmaktadır. Bu idari ha· hasehecl ııl Dr: B. M. A. Paolus bir rieale neşredilmesi kabul işlerinin verimli bir şe~Ude 
şancıhktan dolayı köylüler kı· idaresi için ahnacak tedbirler Van Pauvvllyet cemlyr t hePa· edilmiş ve Cümhurlyet ujlml 
vanç duym ktadırl ıır. ve bunlardan köylere temin 

batanı okumuş ve bu hesaplar esnasında Türklye'de görülen edilecek faldeler hlldlrllmek· 
Bayraı d u sonra kazamızın 

Adagüme, Mende •Üme, lğdlll 
ve Bozdsğ çt>vrelerinde tayyare 

cemiyeti kolları açılmı§tır. Öde· 

mi~'fn fednkt\r balkı tayyare 

cemiyetine çok bOyilk alaka 

göstermektedir. 

Geçen hafta 41 halkdereane· 

sinin lmtlharılı.ra yapılmışllr. 

Balkderehanelerlode 16·4 5 yıt · 

şında kadın · Eı kek birçok va 

taodış devam etmiştir. Bu yıl 

600 vatandaşın şahadetname 

alacağı oranlanmaktadır. 

kabul edilmiştir. idare mecllci bfiyük ıerokkf ve inkişafları tedlr. Bu bildirimde zeytin 

ozalıklerından üçü hakkında gösterecek ve Türkiye ile ali· dellcelerinln aşılanarak mabsu. 
yapılan fntlhahatta profesör Dr: kadar olması muhtemel Hollan· 10 elde etmek ve memleket 

F. M. Tb. Hoht, avukat G. \1. da eanayii hokkında izahatı lh· zeytin lstlhıı!llfıt ı nı çoğaltmak 
C. Claes ens ve pro' eeör Dr: 
R. P. Cfcvnlng yeniden alkış· 

lorla azo seçllınlJcrdlr. 

Cemiyetin fııhrl refel olan 
Törkfye me lahetgfizerı ll. NL;rl 
Batu ve elçilik Utlbi bu fçtl · 

mada lıozır bulunmakta idiler. 

Kapanış nutkunda, cemiyet 

başkoDI Mart ayı içinde cemt· 
yetin bir galA uın amereel tertlb 

ıiva edecek olan bu rlealenlu için ne şekıtd,.. çahşılmHı lı\ -
tertibl bir komisyona havıtle zımgddiğl de bildirllmektedlr. 

olunmoştur. Zeylin dellcelcrml aşılıyacak 
Genel lçtimıun sonunda cemi· olan köylüler ayni zamanda 

yet azalatı Türk maelabatgüzarı bunlara sahlb olacallardır. 
ve elçilik katibi ile birlikte 

Lıhi'nln büytlk lokantalarından 
birisine gitmişler ve geç vakta 

kadar aamlmf bir doııtluk ha· 

vası içinde valut geçirmişlerdir. 

Bosna 
lslam 

lzmir' e Gelen Midilli va- venizelos A verof'la 
Belgrad 12 (A.A) - Hane 

Ajan11ından: 

Eeki Bosna M üslilman fırkııeı 

mayısla yapılacak 111ylav fotl· 
babında Sırp Hırvat muhalefet 

partisi He beraber harekete 

·karar vermiutlr. Bu fırkanın 
li.si ile Dün Konuştuk. Girid'den Kaçtı .. 

~~~~~~---~~~~~~-
- Başı l inci -ynzde -

medeni ve yfikeek duygulu bir 

millettir. Memleketimizin ha· 

şma musallat otan liarls adem 

ların, kanunu ayaklar altına 

alarak başımıza açtıkları gaile 

malumunuzdur. Mldllll'nln asi 

ler ıarafmdan işgali Qzerine 

vilAyet merkezini ve ailemi 

terkederek iki arkadaşımla bir 

nndala bindim ve Ayvahk'a 

iltica ettim. 

Ayvalık kaymakamı, beni ve 

arkadaşlarımı büyQk bir neza· 

ketle karşıladı. Her tOrlQ isti · 
rahat ve ihtiyacımız temin 

edildi. Bogftn İzmf r vali l Ge· 

neral KAıım Dlrik'f konsolo · 

&omuzla birlikte ziyaret ettim. 
Vallnlzln bana gösterdikleri 

haaaft kabul ve nezaketten 

derin btr memnuniyet hissettim. 
Tark devletinin yOkaek duy· 

ğulu, nazik ve medeni memur· 

larındın ve TOrk mllletlnden 

gc'Jrdllğilm insaniyet, iki mille· 

ti kovvt>tll bağlara istinat 
eden dö;tlnğuna bariz bir de· 

ilidir. Hulıisa hl•siyıchmı ifade 
edemi> orum. Meml kPtlmf n ba 
şına gP.len felAketten mütevellf d 

test rl Türk topraklarınd gör· 

dliğfim hü nQ nıuamele baf if· 
letmlştlr. 

Vali Bay Panayot RıJso'non 
arkadaşları Bay Lazanas ve Bay 

Dlmhrl Yorgand 1 dt', memle 

kr:dmlzde 1?ôrd6klerl muamt'le· 

den fevkalade memnundurlar. 

Bıy Lazauas. Elen diyarındaki 

isyandan bahsederken dedi ki: 

- Venizelo3, Yonanletıo'da 

kanonu kendislne rehber itti 

haz etmiş olan fırkayı çekemedi. 

Bu adam, ıenelerdenberl Yana· 
nlstan'ı karıştıran, Yunan mil · 

letlnc rabıt vermf yen bir adam· 
dır. Biran lçtn Venlzelos'un bu 
lhtlltli kazandığını farzedellm, 

o takdirde Y unınlstan ne olur· 

du? Onu ietemlyen milyonlarca 
halk, onun idaresi altında nasıl 

kalabilirdi? 

haberlere göre Venizeloe, layık 

olduğu akıbete düştü. 

Kuvvetle umanın ki, Yuna· 
nietın'da bundan sonra a111yfş 

temin olanacak \'e Yunan mil· 

letl, dost ve kom,.o devletlerle 

beraber yürüyerek medeniyet 

yolunda ilnliyecektlr. 

Bay Dlmhrl Yorgındel de 

Veolzelos'un Yunanlstan'ın ha· 
şına açllğ• gaileyi çok cür'et· 

karene bulmakta ve thtllıillo 
netaylcl&den memnuniyet doy· 
duğonu söylemektedir. 

:Elen hükumeti, Midilli va· 
llefnln memleketimizde bolun· 

doğunu haber almıştır. Bay 

Panayot Ruso, hükiimetinden 

alacağı emir (lzerlne hareket 

edecektir. Mabıtzı, eon hAdlacler 
fizerlne memurlyell 

dönmek ve Mldllll'de 

başına 

mı halli 
aaayişl lemin eylemek Ozere 
yarın Dikili yololile PHmara 

ve oradan Mldllll'ye dl\nmek 

niyetindedir. ....... 
Adana Borsasında 
Adana, 12 (A.A) - Borsa'da 

ıoo günlerde alış.veriş çok dur· 

gundur. Pamuk f lyatlan dfiş· 

müş ve 11.llosu 39 40 koroe 
olmuştur. Alıcılar az ve iştah· 

sızdır. Susamın klloao on ko· 
ruştor. 

..................... ql 

ANADOLU 
--.------

Gtinlük Siyasal Gazete 

Sahl p ve Bıı§yazgam 

Haydar Rü~dü ÔKTEM 
Umumi ncoriynt ve yazı i~leri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Fırkam binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAITJ : 
Yılhğı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

ahooe ücreti 27 liradır. 
Berycrde 5 Kuru~tur. 

Günü geçmi nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU 'MATBAASINDA 
BASll3U~TIR 

Mokcdoııya ve Trakya'cla 
Hnkumct Hakim: 

Atlnı, 11 ( A.A ) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Hükumet isyan ordusunun 

lnhlzamı Qzerfne Makedonya 

ve Trak1a'nın bütOn şehirle· 

rinde idareyi ele almıştır. 

Nasıl teslim oldular: 
Sof ya l l ( A.A ) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 

Bu sabah Nevrekop ceno· 

bunda Bulgar memurlarına bir 

binbaşı bir yüzbaşı ve bir pa· 

eaport memuru teslim olmuş· 

lardır. 

Binbaşı, Demirhlaar ve Se· 

rez mıntıkalardaki muharebe· 

lerdckl Hl dördOncil kolordu· 

ıonun tam bir mağlubiyete 

uğradığını ve umomi rlc'ata 

başladığını aöylemlştlr. 

Saat 10,30 da Mestanlı ce· 
nubuoda ve Makada boğazmda 

başlarında bir general olduğu 

halde yirmi zabit Bulgar me· 

murlırına teıllm olmuşlardır. 

Bu generahn bizzat asi dör· 

düncü kolordu kumandanı Ka· 
menoe olduğu anlaşılmıştır. Ge· 

n eral Kamenosla iltica edenler 

ilç miralay, üç kaymakam, dört 

binbaşı, dört müldzim, ile 
Trakya valisi ve bir sivil me· 

mordur. 

Zabitlerin ifadesine göre hft· 

kômete sadık kalan gemiler 

Dedeağaca asker ihracını mu· 
vaffak olduğundan asi ordunun 

mukavemetine tmkAn kalma· 

mıştar. 

Bulgar hodud memurları 

mnltecilere büsnft kabul gö&· 
termit ve hukuku dftvcl kal· 

deleri ruoclblnce kendllerl ti· 

)Ahtan tecrit edilerek memleket 
dahlllnde muhafıza altına alın· 

mıştır. 

Bankalardan 
para kaldırmışlar .. 

Atloa, 12 ( A.A ) - Ati na 

ajansından: 

11 ·3 935 tarihinde saat 22 
de tebllg edUmlotlr. 

Uluaal ordu bu sabah Serez 

ve Demlrhlaara girdikten sonra 

isyan kuvvetlerinin Drama'da 
dağınık kir hale gelmesi o ka· 
dar çabuk olmuıtur ki bir giln 

içinde cereyan eden bu kadar 

çok hadiseyi taklb etmek he· 

men hemen JmkAnsız olmuştur. 

Bir taraftan asi zabitler tedhiş 

vaeıtalarlle günlerce emirleri 

altında bulundurdukları asker· 

terini terkederlerken bu asker· 

ler uloaal orduya kaf fleler ha· 

Jlnde teslim oluyorlar, öbQr 

taraf tan da ulusal ordu Dra· 

mayı legal ederek Kn•laya 
ilerliyor, ve Kavalada da haktl· 

met otoritesini teels eyliyordu. 

86ktimet, mOlki n 11kert 

llatesinln başında eski Hırvat 

fırkaeı reisi Vladlmlr Mıcek 

vardır. 

Adana Halkevi 
Kursları Faaliyeti 
Yetişenlere Şahadetna-

meler Verildi .• 
Adanı, 11 (A.A) - Bu yıl 

Halkevl tnrılar şubeslnlo TGrk· 

çe beaab ve yabancı diller kora· 

tarana devam ederek muvaffak 

olanlara Halkevl bahçesinde 

merasimle oahadetnımelerl ve· 
rilmlştir. Meı11lmde ytlzlerce 
halk n talebe ve hılknl Gye· 

lerf ve C. H. F. azaları bulun· 

memurları timdi den bGtGn doğu muştur. Merası me halknl hın· 
Makedonya'ıında yerleşmiş bo· dosu tarafından çalınaa istik· 
loouyorlar. Aal zabitler Serez· ltl marolle başlanmış •e halke· 

deki Yonanl-tan bankaeı kua· vlnin çalışma verlml~rl ve ama 
farından 60,000,000 Drahmi cı bıkkındı kısa ve öılft ıöy· 
kaldırarak Kavalı yolu ile kıç· inden sonra şahadetnameler 
mışlardır. Ulusal orduya ku· dağıtılmııtır. Muvaffak olan ve 

manda eden harbiye bakanı şahadetname alınların ıaym 
~eneral Kondllla bo akşam doksan dokuzdur. Bu &ırada 
Kavala'ya monaalı\t etmiştir. oradakiler ılnema filmine ıhn· 

BareUt bittiği için Atfna'ya mıı ve fotoğraflar çekilmiştir. 

hareket f'decek ve yarın eabab AJ 
orada bulunacaktır. manya ve 

Bulgaristan'dan izahat istedi Şimal Denizi .. 
Sofya, 12 (A.A) - Hıvaa 

Ajanaından: Bertin 12 ( A.A) - D. N . 
Yonınlatan elçisi Yunan hu· B. Alman ıj•nıı bildiriyor: 

dudunda Bulgar kıt'ahnın tak· Eko Dö Parl gazeteal Lond· 

vlyeıi hakkında bııvekflden radan gelen habere litlnıt 
izahat latemlştlr. General Zlatef ederek loglltere tarafından 
bu tedbirlerin Yonınlstan hl· beyH kitabın neıreclJlmeıl key· 

dlaelerl Oıerlne alındığını izah flyetlnln general Von Epp ta· 

ve Bolgarlıtın'ın aolbperver rafından Fohrere verilen bir 

emelleri hakkında elçiye temi· planın Hollanda ve Belçika 
nıt vermlıtlr. herine kararglr olduğunu 'le 

Hftktlmetimizden bir rica: bu iki memleket arazisi ise· 
rlnden ılmal denlıl .. btuerlne 

Vıetngton, 12 (A.A) - Ha· 
rlclye Bıkanhgı Trakya'dald lnllml'tlai taklb ettiğini yaz· 

maktadır. 
Amerikan teb11sının hlmayeılnl 
Türk hftkiimctinden rica ~yle· SelAhiyettar mehaf il bonon 
mletlr. gibi gftlftnç bir haberin bun· 

dan birkaç ay enel Alman 
Fransa'da Lftks Vergi aleyhtarı ~Heleler tarafındın 

Parls, 11 (A.A) - Franaız 

hökômetl IOke vergiyi kaldır· 

mııtır. 

netredlldlğl ve hıımane bir 

oydurma olarak teltkkl olanda· 

ğuna tahatUlr etdrmektecUr. 

....... --
Beyaz 
Kitahdan 
Memnundur . 

Berllo 12 (A.A) Bay 
Baldvln'ln Avam kamarasındaki 

nutku hakkındı Volklıer Beo· 
bahter şunları yazmaktadır: 

Bay Bıldvln 'in beyaz kltab· 

dı Alroınyı'ya ve hfttftn oloı· 

lara Ald olan f lklrlerln doetan• 

bir f lklr n roh ile yazılmıt 

olduğunu eöylemeelol memnu· 

niyetle kartılıyoruz . Y alnıı hu 
f lkir ve ruhtan pekh eeye 
teaadOf edilmesi şayanı teea16f · j 
tür. Btıtiin dGnya Veruy usul· 

lerl ile bu f tklr ve ruh ile 
devam edllmeıl kırnaatlade lae 

bundan bizim kadll' kimse 
memnun olmaz. Şu var ki, 
bu f iklr ve rubun hariçte de 
gözilkmeıl şarttır ve hiçbir 
vakit Almanya'oıa hukuk mü· 

eavata nazari ve ameli olarak 

değlştlri !memelidir. 

Çin'in Rusya'ya 
Protestosu .. ---···----Şimendiferlerin Satıl· 
masına itiraz Ediyor .. 

Nankln l l (A.A: - ';1arki 
Çin şlmendiferlerlaln satılma· 

1108 karoı Çin bGktlmetl So•· 
yet Roaya nezdinde şiddetli 
protestoda bulunmoıtur. Çio 
bu şimendiferin mftşterek ıa· 

hlblerlnden biri olmak b11e· 

bile sataş muamelesini gayri 
kanuni bulmakta ve böyle 
bir aatıe yıpılea bile Çtn'la 

hukuk ve menafUnl lbltl ede· 
mlyeceğlnl blldlrmektedlr. 

Bertin-Tokyo 
Bertin, 12 (A.A) - Alman 

istihbarat barosundan : 

Berlln ile Tokyo ınıındakl 
telefon hattı ha aabıh nat 9 
da ıçılmıotır. Alman ve Japon 

bankaları bu hatla ilk defa 

olarak görGşmGılerdir. 

Arnavutluk, 
Yunan lhtilifı. 

Lıhıyt, 12 ( A.A) - Ara•· 
vutlok hGlnlmetlnln mtpvtıl 
Parla'll profeıör Gldel ile Ya· 
nanlatan'ın Parla tef iri Pr. 
Polltla daimi dtHn bmarundı 
Arnavutluğun 1933 de tealı el· 

tlğl tedrlnt lnblnnnın Ulaalat 

kurumunda 2 · IO· 921 tartbll 

beynelmilel taahbGdlere turra• 
edib etmediğini mftnakaoa el· 
mitlerdir. Mılümdur ki, bu ta• 

ahbftd ırk, mezbeb ve dU as· 
hklırıoı me~teh, hayır melet· 

aeaelerl ve dlo1 koramlar ba· 
landormak idare etmek ve ~o•I· 
rol edebilmek haklınnı temi• 

etmektedir. 

Erzurum Kur
tuluş Bayramı 

Hararetle Kutluland•· 
Ersoram, 11 ( A. A) - SO· 

gGn oehrlmlsln kortulot gtnt 
olmak dolayıtlle Enamm'.S. 

tezahGrat yapılmııtır. Şebk lıııf• 
pılarınclan ıaker glrlı yapallf• 
halk tarafından karf'lanllllf• 
heyecanla hitabeler 16yleaaıilf 
ve kurtalaoon lıdklll mıcacle· 
leal netlceelnde kazanıldığı ••· 

lıtılmııtır. Bu mtlnuebetle A•· 
Ulrk'e olan minnet ve olk"" 

hlılerl yadedllmlotlr. 
Gece halk.evi namına beledi• 

yede bir balo •e mekteble~ 
halka mtllamereler yerUmlfli'• 

uı -
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Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ha
zırlığa bakılırsa uzak bir yer olacak .. 

~~~~~~~----~~~~~~~-

- Bolllvanı bilmiyordu. Siz heelnde oyunlarına devam et· ÇQnkfi şarkın taşıdığı ruh: 
•e benden bııh hiçbir kimse mfı, peygamberimizin kalabalık hakkında bazı şeyler bllirJm. 1 

bono bilmez. Bu kıdan çok bir maiyeti varımı ve ona te- Fakaı onu size anlatmak çok 

hGyak bir nOfoza maliktir. ıbbild eden arkada4lar1 da bO· uzun sürer. Garb; şark hakkın· 
~hnanlar tam manaslle ona tftn lsllm Alemince tanınmış da maalesef hiçbir IJCY bilmiyor. 

iUınıd etmlı bulunuyorlar ve n bftyftk bir de ıöhrete ma Garb; ıarkın Ulkı, muhteşem 
0 dı bOtftn mevcudlyetlle Ukmleler. Sandl bu zQmıenln ve debdt'beli hayaller içinde 
01nnonu oynuyor, onu yolan· en bftyOğilnOn bile himayesine Atılane yuvarlandığım zannedl· 

~o döndürecek hiçbir kovvet m1Zhar olmuş ve diğer dört yor. Fakat bunlar hep yanlıştır. 
}oktur. Eğer ihtiyaç hlaaederae sahabesine de takdim edilmiş. Şarkın erleme~e çahştığı ga· 

btuın etrafındakileri ezer ve Kendlal ve ıhı kadar arkıda· ye çok kunetlldfr. :şark'ıni 
Y•lnıa başına hedefine ,doğru şlle köşkdn adımları meyanına taamıbudır ki, bu gayeye bü 

looıblllr .. Sizin vazifenizi bil · glrmfo, ıerahl lılAmfyeyl iyice yük bir dehşet veriyor. Şark 
lblyornm. Çtınktı ılzln Ye Blen bildiğinden ve bunlara dı rla - dalma taas ub • .. arkaıunda koşu . 
llroo'un ne yapacağınızı tama· yıt eylediğlnden dolayı esrarı yor. TOrk'ler ve Arab'lar ara 

'ben göremiyorum. Fakat be· tımamen aolamıı. laranda bOyilk bir boşluk bu. 

'-l11:1kl ıamımeo ıtt-ahat kes (Sandl) nln de izah ettiği lonmaaına rağmen bu eaaeı 
betmlıtlr. Btlda oyununda ba· veçhlle bo pek tuhlf blrşf'ydf. kendilerine hedef ittihaz el· 

1lll da rol veriyor v., btn de "YeeU cilbbe., büyQk bir ızb· mlşlerdlr. Bu iki unsur bir 

belki kafasını pıtlatacık bir rap içinde ölOmle pençeleşl· müddet tevakkuf etmiş ve ya: 
fırıat bulurum Omldlle bu yordu. Fakat kendisini himaye vao yavae dini akidelere olan 

tolu benlmaemiş bulunuyorum. eden kadının arzularını tabak· iştlyaklerl tefesıObe uğramış 
Yarın eğer peygamber olorea kok ettirmek için bir mOcadele n taassuba karşı besledikleri 

Yeni bir din propagaodıcıaı açmışta. Arkadaşları Saudi'nln heyecanda çarpılmııtır. Fakat 

ile tarb doğru hareket ede- anladığına röre dOnyadan elini sonra yeni bir arzu, yeni bir 
Ceğlz. çekmiş ve bOtftn manaalle ahi· ilham doğmuştur. 

- Nereye gldlyoraunuz? ret perest birer zıhlı imişler. Bunlar bir meraelme veya 

- Bilmiyorum, fakat hazır· Peygamberin kendhıl ile siyasi bir hoca dua ve tazarruuna 
lığı bıkılıraa ozon bir aeyahıt emelleri ile siyasi emelleri sevk 

ihtiyaç gtbl bir sahne olmak. 
0lıcağını 11nnediyorum ve her n idare edecek ameli bir aziz 
L sızın Allahlı karşı karşıyı bu. 
uılde ıoguk bir memlekete gl· imle, fakat dimağ ve arzu l<'on 
dl 1 1 S d b d lunmak ve hayatın çılgın ve yoruz. Kalan kılın elbtaeler Aynem'ln m ş. an 1 o 11 am· 
tedarik edildi. dan bıhsederken : mantıksız budaklarını yonta· 

-Çok gOzel, nereıi olur11 ol· - Öyle bir adım, dedi, olm· rak onu aell bir aadellğe ge· 
•un ılılnle beraber geleceğiz . diye kadar görmedim. Yükaek tlrmek latlyorlar. Bu -;;.-;r 
Siı bizim hlUyemlai ialtmedl bir değ kadar vakurdur. Bu sema onlara bOtftn fesadı ve 

"lı. Blenkıron ve ben Dicleyi ıdam tasavvur edeceğiniz bü inhitatı yıkacak :bir hateret, 

lngllir.'lerln kalbine akıtıcak yok ioaanl1rın en büyGğüdtlr. bir kuvvet ve antiseptik bir 

Qıfltıha1111 bir umur mlyıhlye Ayni zamanda mOtefekklr ve ziya bahşediyor. Şu halde gaye 

rtıllbendlal ııfatlle Ir1k'a gidi· oAlrdir. Eğer bu şeyleri muha· gayri insani değlldlr, beıerlye· 
1ordnk. Şimdi ben Enver'fn keme edebili sem bunun bir tin bir kııım neallnln gaye· 

•rkadaııyım, ve bana yardımını dibi olduğun~ da aohyablle. sidir. 

Sonu var -••detti. Himaye edec«'ğlnl de cekelnlz. 

•Gyledl. Bay Rüstem biz" pası · ----------------0-----1--------ı Portıuımızı getirmişti, fekat bir Gaffarzade le İ 
... t evel ılzln bayan onları 
)'ırtta n ateşe attı . Şimdi de 
0taunla gidiyoruz. Ve onun ifa. 

dteine bakılıraı latlklm~t yftk· 
'ek dağları gösteriyor. 

- Vallahi hayret ediyorum. 
~cıba bu kadının makHdı 
'-edfr? 

- Çok muğllk birı~y .. Blen 
klroo meydanda görılnmlyor. 
Nereye gitti? Yılkıek politika 
den ancık o anlar. 

Sandi; bunlara söylerken 

1
8lenklron aakin ve ağır adım · 
•rlı odaya girdi . Veılyetlnden 
tıbatıızlığınıa zail olduğu ve 
1•lıt mOteheyyiç bulunduğu 
•olışıhyordu. • 

1 
- Anlatan bakalım çocuk· 

1ı''1 11:1, dedi, ben çok mfthlm 
••adlsler aldım. Şark cephe 

'1.,de bayalL bir muharebe ol 

Qıllf Ve Tftrk'ler hapı yutmuelar. 

Ba hıber çok beı döodOrıl 
ca blr~eydl. Rlşar Sandi'ye: 

- Aılzlm, dedi. işler sarpa 
••tdı. Şimdi tehaddOı "decek 
••k' 1 ~ • ara dftıftnmemlz lazımdır. 
d •n11eder misiniz ki (Bllda) elln 

G; 0ynattağı ıabte peygamberi 

0,-.ıeıf ile mığhlp oldu, hayır 
l un yerine bir vekil buluna 
otu B ilk~. lnıenaleyh bftyftk tl"h· 

e aııl timdi başlıyor demektir. 

~Ddl; aon defa yaptığı lole· 
ti .. b b lr bGIAıaıını anlattı. Hfç. 
~r ıorlo~a maruz kalmadan 

11dı Fon Aynem'ln ikamet· 
k•bını ô~romlt ve kf!ndl adam 

oaua blımettllodabl U· 

bıştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobllyısı tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe 80D derecede dikkat ve itina 

edilmektedir. Servis muot1Zam, oda f latleri zamanın lca· 

hını göre ucuzdur. Bundan evel senelerce mOsteclrl bulun· 

moı olduğum bu müesaeseme gösterilen rağbetin gene gös· 
terllmeelnl muhterem mQşterllerimden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 
lzmlr beledlyeaioden: 

1 - 280 llrı bedeli muham· 

menli Aleancak CelAl Bayar 

e1ddealnde 65 adamn 140 metre 

murabb11odakl 55 Hyılı area 

sının mftlklyetl belediye başka· 

ılbllk kalemindeki şartnamesi 
veçblle ve açık artarma ile 

16 ·3· 935 comutesl gOoii a11t 

16 d11 lhıle edilecektir. Artır· 

maya iştirak için :.? l lira mu. 
nkkat temlnıtla söyltneo gün 
ve saate kıdar belediyedeki ko. 

mleyonı mür1c1at edilir. 

2 - 140 lira bedeli muham 
menlt Kırbramanlar'da 93 ada. 

nıo 560 metre morabbaıodakt 

6 sayılı arHnın mOlklyetl be· 

ledlye bı~Utlbllk kalemindeki 
ıarınuneal veçhlle ve açık ar· 

tırma ile 16 ·3· 9:35 cumartesi 
gOntı eaat 16 da ihale edile· 
cektlr. Artırmaya loılrak için 

11 lira munkkat teminatla 

aöylenf'n gftn 'Ve Eaate kadar 

beledlyedeld komisyona mQra 
caat edlllr. 

:1 - 550 lira bedeli muham 
menli Doktor Mustafa caddesinin 

ıa~ındakl ikinci sokağında 58 
adanın 440 metre munbbun. 

dıkt 13 •71b 1111111aaa mllkl· 

yeti belediye başkAtibllk kale 
mlndekl şarınamesl veçhlle 'Ve 

açık artırma ite 16 ·3· 935 
cumartesi g6n0 saat 16 da ihale 

edilecektir. Artırmaya l~tlrak içlo 

42 lira muvakkat t emloatla 
ııöylenen giin ve ııaate kadar 

belediyedeki kQmİsyooa mfir•· 

caat edilir. 
4 - Beher tenehsi 425 ku. 

ruş bedeli mubamnıPu l i itfaiye 

ve Sıhhiye iş otomohillrrl için 

350 t~n~ke dökme he11zln 
alınması işi beledi ye ba~ ~ a ı i hlik 

kalemindeki eartnamesi ve ı,;blle 

ve açık ekılllme ile 1 fi 3 9;35 

cumartesi günQ saat 16 Ja ihale 

edilecektir. Ekelltmiye işıirak 

için 112 lira muvakkat t emi 

oatla söylenen gOn ve saate 
kadar heledlyedeki komisyona 
mftracaat edilir. 

5 - 129,29 Ura bedeli mn· 
hammenll Mes'udlye mıbılle· 
alnin Tercilmen ıokağnıda 

103,4 :t metre murabbaındakl 

41 numarala areanm mülkiyeti 
belediye başkltiblik k.lemtn· 

deki 1)8rlnamesl veçhlle v"· açık 
artar mı il.-: l 6 ·3 · 935 cumar· 
lesi g<ioil saat 16 da ihale edl 

lecektfr. Artarmaya fıtlrık için 

l O Ura maTlkkıt temlaıllı 

T\:J P. K iYE 

llRi ılıT 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--bD~Q 

İzmir Milli EmlAk MlıdtırlGğüoden: 
Karoıyaka Mersinli burnava caddesinde 97 eıkl •102 • t•j 

" Alaybey eohğında 16 " 18 il 

" " sevda sokağında 12 " 6 " 
11 

" gün doğdu ıokağındı 5 " 6 " 
il osmanzade intikam " lıi " 17 ~ " 

" .. 
.. 
.. 
.. 
" 
" .. 
" .. 

Bahariye af ltab eokeğındı 20 
Alaybey mlr'at .. 23 25 eıkl 

1 

" 
17 yeni 

1 

12 

Bıyraklı yeraltı oda 8 " JO " .. karenf il aokağında 10 numaralı 
Bostınh mekteb aokeğında 30.124 

,.. ,.. 
< 

" " 
Bahariye teevlr .. 
Bayrakla 011menZ1de .. 
Dedebaşı Menemen caddesinde 

Turan iskele caddesinde 

7.100 
9.101 

2i 
28 eski 

53 .. 
5 

" 
« 

" .. 
22.l yeni 
126 .. 
231 < 

37 .. 

82 taj 

söylenen gftn ve .aate kadar 

belediyedeki komisyona mora 

caıt edilir. (635) 28, 5, .. , 13 

Kınık'ta Peh· 
livan Güreşleri 

« 

(No. .. 
~ 

,.. 

Kahvehane 
Hane 

< .. 

4.20 
450 
3 o 
300 

Reşadiye eoka~ıodın 33 no. 400 
tajh dOkkln 

No. Hane 150 
" Bahçe elyevm tarla 605 

halinde 

No. 

No. 

" .. 
,.. 
,.. 

Tabakhane 
DOkkAn .. 

" 
" 

Bahçe yeri 

Dükkan Ye oda 

B. Bitler 
15 Günde 

600 
230 
100 
120 

75 
478 
150 
300 

1 - Beher tonu yedi Ura 
bedeli muhammenli belediye 

on fabrlkaaı için alınacak olan 
700 ton Som11 maden körnOrü 
belediye başkatlbllğindtk l şart 

namesi veçbllr. p1Zarlıkla 23 3.35 
c11martesl günü saat J 6 da ihale 
edilecektir. lotlrak için 368 
Jlra muvakkat teminatlı söyle . 

Kınık Attıntepe Genç· iyileşebilecek .. 

nen gftn ve eeıte kadar komla· 
yona gelinir. 

2 - Beher tonu 250 ku
ruş bedelt mubammenli on 
fabrika ı fçln satın alınacak 

olın 750 ton zeytin pirlnaeı 

betedlye haşkAtibltğlndekl şart· 

nameıl veçhlle pHarlaklı 23.3.85 
cumarteel gQnil e1at 16 da ihale 

edilecektir. lıtlrık için 141 
lira mnvakkat teminatla eôy· 
lenen gOn ve uılt' kadar k o· 

mlıyooı geUalı. 777 

ler Birliğinden: Rusya, Eden'io Yapaca-
Kurbın bayramının oı;ancil ğı Ziyaretten Memnun .• 

günilne rutlıyan 17 3 1935 
pazar gftnQ birllğlmlz menfea Londrı; 11 (A.A) - Almanya 
tine pehlivan gOreel yapıla dış işleri bakanı B~rllo'dekl 
cıktır. Başa 25 lira, başahıya lr glliz aef irine B. Hhler'ln 15 
15 lira, Oçftactıye ı O lira ve gtın istirahat edeceğini bildir· 

rilecf'ğlnden arzu eden pehli· miştlr. Fon Nörat lngilıere dıı 
vaoların glireşe iştirak etmeleri işleri bık.nanın bu ayrn 24 Q 
llAn olunur. D. 3 ile 30 u araaıoda ziyaretini ye· 

pablleceğlnl, B. Bhler'ln o ta· 
rjbte tamamen iyileşmiş olaca· Aydın demlryolu omam mil· 

dOrlOğüoden 

14·3·1935 tarihinden ;H·l2· 
1935 tarihine kadar Jımlrden 
istasyonlara taşınacak kömdr 

ya~an eobalarla birlikte gidecek 
borulara umomi tarifenin bttln 

d sınıfmdan 30 Q' tf'nılltt yı· 

pllıeütır. 

ğım llhe etmiştir. 

Sovy~t sefiri B. Edr n'fn 

Moskova 'ya seyahati m6naeebe· 
aile lıükumetlnin nıemnualye· 

dol bildirmek üzere dış lel•...t 
bakanl ığım ziyaret etmlttlr. 1$u 

eeyahıt tarihinin yakındı tetbh 

edlleeell uuecllllyoı. 



İzm ir Memleket Hastanesi Rontken MOtahassısı 

IJEH E\ ı HONTKE ~ MUA YENELEHI 

ve EI.EKTIRIK 1'EDAV1LERI. 

Yürümiyen ve Bilha!!I!& RAŞ11'1K Çocuklara Ultra - Violc 
Tnthik ve Hontken ile KEL Tedavileri Ynpılır. 

De) ler Sokak Fınn KarEı !lı l\o. 25 • Trle. 2542 

Jzmir l\hlli Ewliik Müdürlüğünden: 

Oeveli köyü ahrnda 11028 Metre 811~ 27 

" " " 9190 

c 

« 

.. ~ 11947 
" < 6433 .. 13785 

22975 

" 

c 

" 
c. 

c 

•• 
c 

41 
42 
11 

" 21 
" 3 

Yukarıda yazılı bağların 935 senesi mahsulü mOzayedeye ko 
nulmuştur. Taliplrrin 21,3,935 perşembe günii sHt 14 te Milli 

E w lük müdürlüğüne: mürucaatlerl. 6 U J 3 17 706 

'fürkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
be8inden: 

27.2.935 tarihinde kapalı zarf fa ihaleleri yapılacağ ı 5 .2.935 
de Yeni aeır 11.2.935 de Aoıdolu 17.2 935 de Milli birlik ve 

23.2 9:i5 de Işık 'gazetelerinde ilan edlleo Yunanlı emvalinin ,. 
ihaleleri 27 .3 935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış gayri:; 

mQbadil bonosu veya peşin pıra ile nakden yapılır. Kıymeti 
mabammeoesl iklbin lira •eya daha ziyade olan emvalfn lbalel 

kıt'iyelerl lstlzına tabidir. Maim aatıldı~ı seneye alt devlet vergi 

ve belediye resim veHlr hıltün masraflar mıl~terlye aittir. 1 ti · 
y~nlerin..,yüzde yedi buçuk temlnatlerllc birlikte ihale günü @aat 

14,30 da Ziraat bankasına müraceatlerl . G55 

1111111111111nnnı111111111m111111ıı111111111ııııı11111111111111ıı111111111111111111111111111 _ 

= A~şehir bankası: 
- Sermayesi: 1,000,000 T.L. := 

o~mö1r Şuılbesü 
ikinci kordonda Boraa civarında kendi binasında 

TELEFON:2363 --····---
Herttirlü Banka Muamelall, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mü ait şeraitle mevduat kabul edilir 

_ Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· = yağı, afyon vesair emtia kumuayonculuğu ya· 
pılar. Malların vOruduoda sahiplerine en mOsa· 

it şeraitle avaoa verilir. ---
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ııı ıı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ıııu111111111111111111111 

Manisa Bağcılar Kooperatif inden: 
Kooperatifi mlzin yıllık nmumi heyet toplantısı 0.3.935 cu 

marteel ~OnO yapılacaktır. Ortakların o gün eaat onaltıda Manl!lı 
Halkevl uloouna gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: 
l idare mecliısl ve milrıkabe heyeti raporlarıoın okonma&ı. 
2 1934 bl ıiocosunuo tetkiki ' ve idare heyetinin ibrası. 

:J İd are meclisi huzur hakkının ve mürakıbl ı: r ficretlnio 
t esbltl. 

ıt Yeni yı l itleri için idare nı eclielne ıd!hiyet verilmeel. 

5 idare meclisinden ayrılın zevatın yetine yt-olden aza •e 
yf' df'k seçilmesi. 
Mürakıblerln iotih11bı . 

bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

l\feı-kezi : i Z M İ R 
Şul)eleri: ödemiş, Salihli, 'furğntlu 

Alaşehir, Tire .. 
---···---

Hertürlü Banka ~1uamclatı Yapar .. 
- -= lllr o•uellk m .. vduoto • 6 1--
- v~1~ e:l~lı: ,. a hı ~arllere ~ !·:~~z verir. : 
7

11111 ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı l ılı ı 1ıııil1 ı ı ıi l ı ı ı ııi 1111111ılı111111ılııiı1111 l uı 
Doktor~ 

Zekai 'f arakçı 
Dahiliye MOtehassısı 

ikinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karoısında .. 
ÖAleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

Aylık elektirik 

Masratıuız 

ÔksQrcnler! Mut
laka (Okameotol) 
ÔksOrOk Şekerle· 
rini TecrOhe Edi· 

içi gazli niz ... a: 
< .... 
>
<C 

13nıhalar1111 k ullaııı nız ca 

Ru marka az sarfiyat, bol ışık, 

ve uzun ömftrlfldOr. 

Ll.I 
> 
z 
c:C 

Mehmet Tevfik 
>
c:C 
ca 

Bnyok Elcktirik, Telefon n .: 
\ 'C PO rjen ~abapm 
En Üstnn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
ou unutmayınız. 

cc: 
Malzemeleri depo u. LLI 

c.c 
Ll.I 
Q 

Pc~lenıalcılar N. 77-79 'fcl. :J:J32 

F ratelli Sperco Vapur Aceııtası 
ROYAL NEERLANUAIS KUMPANYASI 

1•0RESTES,. vapuru elyevm limanımızdı olub 14 marttı 
An rcrs, Hoterdam, Am:.lerdam ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

'IULYSSES,, npurn 20 mırlla beklenmekte olup yükünil 

boşalttık.tıın sonra An•ere, Ameterdam R oterdam •e Lamborg 
limanları için yük alacaktır. 

•·CERES,. vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anven, Roter 

dam, Aınaterdam ve namburg limanları için ynlr. alacaktır. 

SVENSKA ORf ENT LINIEN 
•·ROL ı\N O,. motoru 26 ml\rtta Roterdını . lhmlıurg, Copen 

lıagen , Dantzlg. GıJyuia , Goteburg, Oıılo ve lsluodiuava liman· 
lan için yük alacaktır. 

•·VIKINGL!\ND,. motôril 2 oiaanda Roterdaın, Hımburg. Co 

pr nhagen, Danızlg, Gdynia, Go!eburg, Oıılo ve fskaodioavya 

limanları için yilk alacaktır. 

SERViCE MAR1T1M ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntnam Sder 
" ALBA JUL YA ,, vapuru l 4 mınta gelip ayol günde Pirf', 

Maltı, Napoli, Marsilyı, l'areelon ve Katınya limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"PELES,. vapuru 6 obanda geUp 7 nl11nda Malta, Cenovı, 

Marellya v~ Bıreelona hareket edecektir. 

NATIONAL STEA~I NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York ıraeında ayda bir muntazam sefer 
"1'AMESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork için yok 

alacaktır, 

"lUNOS., vapuru 20 nlaanda ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır 

Hamle: İllnlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazlı tafeilAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye olrketl 

binaeı arkaeında Fratelll Sp,.rco ıce-ntılığını mOracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE l.f<JVANT E LJNl1'.. 

" AQUI L '\,, vapuru 19 martta 

bl" kleniyor :l l marta kadar 

Anvcrıı , Roterdam, Hamburg 

ve Bu men için yük alaca"tır . 

"AKKA., vapuru ;~ l martta 

bt" klenlyor. 4 ol ana kadar 

Au,·ere, Roterdam, Hamburg 

\ e Brt'mro için yük alacaktır. 

HMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

• 1 TROY BURG ,. vapuru 2 3 

martta bekleniyor, Hamburg 

ve An vu &ten yök çıka rı p Ao 

ven, notnrlım ve l:laınbıırg 

Umrolarını yük alacaktır. 

" 1'\0IUHffiG .. Va!JUfU 28 
ıııarıta beklf"niyor. flamburg ve 

Anvers'ten yük çıkaracaktır 

DEN NORSKE MIOUELBAVS 

IJNJE US. AS 

SPANSKELINJl>N - OSLO 
11BAN Al>FHOS,, vapuru 23 

marttı• bekleniyor, D;"PP" ve 
Norvl'C liıı a olarma yük ala 

cnktı r. 

11NEP'fUN,, SEA NA VIGATI 

ON CO~tPANY Ltd. • 

BUOAPEŞTE 

"TISSA11 npuru l 8 martla 

bekleniyor. Doğru Oralla, Bu· 

dapeıte, Bratlılna ve Viyana 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
v\centası 

C•·ndcll Han. Uirlncl Kordon 

Tel. 2 l4 :l 

rhe Ellermıo Llrıe! Ltd. 

" MAHONIA1' " vapuru 22 

~uhatta Loodra, llull ve An· 

verıı' tı:o gelip tahliyede lıulu 

llKCak \ C ayni zamanda Lond a 

,·e Hull için yilk elacaktır. 

•·EGYPSIAN., vapuın ay PO 

o unda Ltverpool ve Seunsea· 

pan beklenmt.ktedlr 

' ' TBURSO ,, vapuru mart 

ortasında Loodra, Bull ve An· 

vera'ıeo gelip tahliyede bulu· 

nacak •e ayni zamanda Londra 

ve HuU için }' Ük alaca\tır. 

•·FLAMINIAN,, vapuru mart 

ortıaıııda Liverpool ff'I Svanstı· 

dan beklenmektedir. 

Not Vurut tarihleri n va· 

porlarıo lefmlerl ftzerlnc dr.nl· 

t ik liklerdrn mes'uliyet kabul 
edllml'!7, 

için yük alacaktır. 

TllE l'~KSPORT STEAMSUıP 

COltl'ORATıON 

"EKSECUTl VE,, vapuru 1 9 

martta bekleniyor. Nevyork 

içlo yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

vapur tarthlerlode •centemlı 

hiçbir mes'uliyet kabul etme& 

Telefon No 2007 · 200~ 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nozbet 

Ucuz, taze, t emiz lllçlar bulunur 

11 Bışdorak - BüyOk Sa 
lebçl Ham karşısında. 

Ku vvctl i ~lns bil 
latiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgQo 

Haplarım Maru( 
ceza depolarından 
ve Eczaoelerdf!n 
Arasmlar. 

-c.c 
>< 

"' 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilanları 
Ankara M. M. V. 88. 111. ko. dan: 

Yarli fabrikalar m•mulAtından ve b!!hH taoeslnin tahmin edilen 
f !atı 315 kuruo olan 20000 tane kilim kapalı zarf la ekeihmeye 

konulmuştur ihalesi 27 ·3 · 935 çaroamba günft saat 14 dedir. 

Muvakkat teminat 4400 liradır. Şarıoamesiol 315 kuruoı almak 

ve öroetlnl görmek: htiyenler her gün öğleden ıoora k.omleyooı 
uğrayabilirler. Ekelltmlye girecekler mu•akkat lanka teminat 

mektubu veya maliyeye yatırılm•o teminat karoılığı alacakları 
makbuzlarla artırma , eksiltme kanununun 2 ine 'e 3 Qncll mad· 

deefnde y1Zılı Vl'elkalırla birlikte teklif m~ktublarını ihale eaa· 

tinden eoaz bir eaat evvel M. M. V. H. al. ko. na vermlt bu· 

Jonmıları. 740 8 13 20 24 

Kışlada Mfls. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Most. Mv. ea. al. ko. nundın: 

Miktarı . Uzunluğu Geniollği Cinai 
Adet Metre 

652 tl,5 18 Potrel 
:n 4,5 18 .. 
44 3,5 18 .. 
80 4 18 " 
13 7 18 .. 

l 8 18 .. 
821 

Met. mv. ihtiyacı için yukarıda cinsi ,,. mlk.tan yazılı ~ \ 

adet potrel demiri bpalı zarf ueolile satın alınacaktır. lhaletl 

14,mart,935 pereembe gilnQ Hıt 15 te İımirde kıeladı Met. mv. 
ea. al. ko . nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 9000 liradır. 

Teminatı munkkate akçesi 675 liradır. T11llplu oartname sure· 

tini her gnn komieyooda görebilirler. 1ııtekliler kapılı zarf tarını 
ihale Hatfnden bir ıaaı "vvd komleyonı •ermlt buhınacaktır. 

lııtddilrr 2490 @•yılı artırma ve r.ksilrnıe kanununun 2 inci .,e 
~~ üncü mıddı:lcriode ve şartnamede yazılı vdikalarile birlikte 

ih ale eaatloden evvel komisyona mür11c1atlerl. 1 fı 13 ti47 

l)ev let l)enı i r\·ollar ı ve Li nıaıı l arı .. 
lşletnıe Unıumi ~lüdürlOğüııden: 

Muham nen hedelltri il~ miktaıları aoağıda yazılı dbi@e, paltD 

ve serpuşlar 24,3,U35 pııar günü saat 16 dı hpılı zarf ueulile 

Ank.arada idare binuında satın ılın•cak.tır. 

Bu i~e girmek istiyeolerln 449 ,72 liralık muvakkat temin•' 

v~rmeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar •e ite glrme~e 111•· 
nil kıouııi bulunmadığına dair beyann•me ve tf'klif ler ile ayol 
gün Hat 15 e kadar komisyon Rcisllğ!ne vtrmelerl lbımdır. 

Bu loe ah şartnameler 3:!5 kuruı mukıbllind~ Haydarpı11•• 

Ankırı ınnkez ve lımlr vezoderiode aatılwıktaidır. 

LAcl vı• rt ecr j r UHıe 

•• oayık .. 
Gri oıyak. t:lblee 

Siyah kHtor p•lto 

Grl eayık palto 

Lacivert çobı şapka 

Gri oayak •· 
L4ci•ert ,ayak oapka 

Kırmızı çuha tapkı 

10 

1300 
414 
6~4 

4 8 

640 
f> 15 
46~ 

240 
26 

11 1 ;~ 

takım 

•• .. 
adet .. 

« .. 
•• .. 

14 

Muhammen bedf'll 

L. K. 
~6650 

5:1, 2 
9:32 80 

13054 
!İ80 

1004 25 
739 20 
28 . 

4~ 

521 

Aydın demlryolu umum mft 

dürlüğllndau 

1097 numarıla balık tarlfeel 

lzmlre taoınrcak Balıkların k•" 
aa ve buı elkletlerl dahil ot· 
doğu halde beher tonoadıO 
726 koruı Gereli nakllye ah· 

nıcıktır. 

14·3·19:l5 tarihinden 30.6. 
1935 tarihine kadar SOkeden 

l 


