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ASILER PERi SAN OLDU 
Biitün Makedonya hükUmetin eline g~ti. Asiler b&§kumandan1 general Kamenos Bulga 

ristana firar etti. Venizelosun ba11n1 getirene hükiimet bir milyon drahmi verecek 
---- ----- ----· c.; t - -------- - ---·---

J\siJerin elindeki Helli kruvazörü n1ürettebatt kun1andan1n karada:bulu;;n1as1ndan istif ade ederek zabitleri baglam1~lar ve hüktimetin emrine 

lataabal,f 12 ( Hususi ) -
Atinadan ahnan malimata 
llre. lallk6met bir beyanna;e llep'ederek lsilerin reisi 
_...._un batim getirene 

1lir IDilyon dra3mi vadet-
lldttir. 
\': Bu beyannameler biUün 
~ ve bilhaasa Gi

ritte tefti edilecektir. 
• Londra (R'ldyo)- ltoyter 

lJ&na1mn lakenderiyeden öi
~dijine göre Averof z1rh
.._.111 ~i amiral Kobyo-
~ baait bir tayf a luyafetile 

lceacleriyeyeJgiden Kerkira -..,.nnnm ipnde bulunmak-
'-Lr. 

keddra vapuru lakende
"7eJe Yarllllfbr. M1s1r polis 
._ aakerleri gemiyi 11k1 bir tt;t altmda bulundur-

dar. 
Paria, [Radyo) - Atina
~ al1naa malO.ata pre 

lttnaet 1'uvvel1erl Serezi 
~ elbulen almqbr. 

~ (Racfyo) - Asilerin 
L---!buhmmokta olan Eli 
~lrtl tdlln lbßktbnete 
~-p do~nma tarafmdan 

banlaman edilini1tir. Bu 
--'-nbman neticeainde kru 
~de bulunan aai zabitle-

Ye efrachn bir laami fi
L... , ebnitlerdir. K111Yaz&r hii
""lletin eline ge~iftir. 

4-Partai(Radyo) - Trakya· 
llilere karp yapdan ha
~ btlldlmet kuvvetleri 

aaiJi esir etmiftir. 
~Radyo) - Eli kru

en firar eclen efrad · 
~ ts' f'•a1n bir laam1 ui-
lt ·~tmek ßzere tim• 

chrlar. 
~ 11 (A.A) - HOko
' tealim olan HeW kru
-........ lala mtlrettebab hllldi· 
~ ta&mat iatemiftir. 
~et kruvu6re Kesen--...:11D• gitmeaini bil-

4'~ 11 (A.A) - R&yter 
dan: 

~~ demirli bolanan 
~ lcravu&rtl hilldimete 
'W olmuttar. Hilk1imet 
_. '-b „bakleyin Serezi it-..L etmitlenlir. AaiJerin ka~
~ olduju bildiriliyor. 
~:.:: lt (A.A) - Havu 

daa: 
~ Kavala)'I boplt

._,- la!uaedilmekteclir. 
,~t lt (A.A) -Havu 
~ bildiriyor: 

d...:"~ • Yagoslav hudu
t,;-- bildirilclijine g&re 
~ Konditisin taanuz 

aauvaffakiyetle in
ekteclir. 

....._._..... ba1ka reneral y •• 
-......_ Balpr budadu bo· 

amade olduklar101 biJdir1ni~lerdir. Asiler Erkän1harbiye Reisi cezas1n1 kendi elile verdi 
----------~::J' ..... tr. ~!4---------------

1 
yunca Dramaya dogru iler- dan birini ge~mifti. • kete ka~mak haz1rhgmda II Kruvazör Helli fU telgraf-
lemektedir. Sofya, 11 (A.A) - Havas bulundugunn bildirmektedir. Ja cevap vermi,tir. 

ve Trakyanm bütiin tehirle
rinde idarfyi ele alnufbr. 

Gazetelere göre aai gene- ajans1 bildiriyor : Asi knvvetlerinden ü~ bin 1 Kavaladan saat 6 da ha-
ral Kamenos ka~mak ~are- Asilerin ümitsiz bir vazi- esir abnmifbr. Asi zabitler reket e~~· Saat 7,3.0 da Se 

Sofya 11 (A.A) - BoJa-ar 
Ajans1 bildiriyor: 

lerini arayor. Politika gaze- yette olduklan hissediliyor. kitalanni terkederek timale 1 rez ahahs1 namma b1r heye- Bu sabah Nevrekop ceau-
dogru ka~maktadular. Make- ,· 
donyamn äsilerden temizlen
mesi ameliyesi yann bitecek
tir. Kavalada bulunmakta 1 

olan isi gemilerden Helli . 
kruvazörii mürettebab gemi 
kumanda01n1n tehre ~ikarak 

-general Kamenosla görütme-
sinden bilistifade zabitlerini ' 

baglamdar ve kruvazörün 
hükümet emrini amade oldu- 1 
gunu telgrafla Atinaya bil- ~ 

dirmitlerdir. 1 
Atina, 11 (A.A) - Roy

ter ajans1 bildiriyor : 

i1bunda Bulgar memurlanna 
bir binbat1, bir ytlzbllfl •e 
bir pasnport memuru tealim 
olmutlardu. 

BinbafJ, Domirhiso:- r ve 
Serez m1ntakalanndaki ma
harebelerdeki asi d6adilacll 
kolordusunun tam bir maj'-
~biyete ugr&Jjlm ve am1*1 
rücata batlac:biuu dJlemif· 
tir. 

Saat 10,30 da MestQ)a 
cenubunda ve Makada bota 

Makedonyadan geien en ' Averofu ilk defa bombardman 
HOKOMETE TESLiM OLAN HELLI KRUAVAZ0R0 son haberler, asilerin bqku- TAYYARECI REPAS 

mandan1.General Kamenosun ti murahhasa umumi karar-tesine göre Edirneye, ve 
Vreme gazetesine görede 
BUlpristandaki Filibeye ka~
mak lliyetindedir. . 

Londra 11 (A.A) - Man- 1 
cester Guaradiyan gazetesi 1 
"Baldak gerginligi" bql1ti] 
albnda netrettiii bir maka
lede diyor ki: 

Yunan.hük6metinin Balkan 
aatanbna kA111vaziyeti her 
halde balisanedir. Bu antant 
favkalAde miltkiil bir vaziyet 
muvacehesinde istianai suret
te ha)'lrh oldujunuJ göater
miftir. Hidiaelerin timdiki 
ceryamna pre Y unanistamn 

fvaziyeti tahdit edimit bulu
nuyor. Balkan antanb bu 
vechile en btiyük imtihanlar-
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T erseden bildirildigine göre 
bir General, iki binbat• ve 
16 asi zabit Bulgar hududu
nu fge~mitlerdir. Nevrokop 
havalisinde ü~ asi Yunan za
biti ile bir kumandan Bulgar 
hudut kumandanhtina iltica 
etmitlerdir. 

Atina 11 (A.A) - Havas 
ajans1 bildiriyor: 

General Kondilisin bqla
d1;. umumi taarruz terakki 
ve inkitaf .etmektedir. Bu 
sabah Sereze giren hükü· 
met kuvvutleri müteakiben 
Demirhisar ifg'1 ve isiler 
Drama ve Kavala)'I tahliye 
etmitlerdir. Asi kuvvetler 
general Kaminosun Giride 
veyahut ecnebi bir memle· 

intibar ettigi--bildirilmektedir. giba gelmit ve asilerin da-
Atina, 11 (A.A) _ Atina g1ld1g1n1 bildirmiftir. Aai drez 

ajanm iiWldiriyor: inlere ·binerek .~rk istiki-
Helli kruvazörü ile Bahriye metine katm11lardu. Ba§la-

fnnda sivari oldugu tihalde 
Nazm arasmda fU telgraflar -hükimei'71otaati"Säat-8,40 da-
~ekilmiftir : Serezi itgal etmi1lerdir. 

Saat 4,20 sabalun saat Atina, 11 (A.A) - Havas 
il~ünde bütlin zabitler gemi- Ajans1 hususi muhabirl bil.:-
yi terkettiler. Kendimizi hü- diriyor: 
kfimet filosunun emri albna General Yalistras 'saat 15 
koyarak stim halinde bekli- te Trakyadaki vaziyete ha-
yoruz. kim oldugunu bildirmittir. 

Bahriye Nazm saat 5,15 Sofya 11 (A.A) ·- Havas 
apg1daki telgrafta cevap Ajans1 bildiriyor: 
vermittir: Y unan el~liginin f!krince 

l{avaladan Selinik körfezi bu saha Bulgar htlk6metine 
istikametine aynhmz. Kesen- -teslim olan- general - Kanie--
dered •••tan 1 rotamz1 nostur · e m..... ge Atina 11 (A.A) - Atina 
verecegiz. 

ajaDSJ blliriyor: 
Kavala ve Dramanm ögle

den sonra teslimini miiteakip 
bu havalideki harekata bit-
mif nazariyle cakdabilir. 

Atina 11 (A.A) - Gene
ral Kamenosun erkin1har-
biye reiai intibar etmi1tir. 

Trakyadaki iaileri bombarclman 
eden Filo Kumaadam 

EKONOMOS 
gmda, bqlannda bir general 
oldugu halde yirmi zaWti 
Bulgar memurlanna tulim 
olmu'1anhr. Bu generalia 
biuat isi dördiadl kolorcla 
kumandan1 Kamenoe oldap 
hanlqdm11tir. Ceneral Kame
nosla iltica edenler, 8' mi-
ralay, ü~ kaymakam, cl&t 
binb8fl, dört yilzbap, dlrt 
müllzim, ile Trakya YÜli 
ve bir sivil memun:lur. 

Tayyare piyangosu 3000 lirayi ( 21979 ) 
numaral1 bilet kazand1 

Söfya 11 (A.A) - R6yter 
ajans1 bildiriyor: 

General Kamenos, erkln1 
harbiyesine ~ mensup 17 za-
bitle birlikte Mestanh civa-

Zabitlerin ifadeaine flre 
hiikibaete sachk kalaa r.m
ler Dedeagaca uker ihra
c1na muvaffak oldujaDcla 
isi ordunun mukavemetiae 
imkin kalmam11br. 

Istanbul, 12 (Husuai) -
Tayyare piyan~au diin ~e
kilmittir. Kazanan numaralar 
1unlarchr: 
BOYOK IKRAMIYELER 

3000 Lira Kazanan 

21979 
2000 Lira Kazanan 

11368 
500 lira kazananlar 

17111 15096 18037 11571 
24270 24577 2058 7720 
4761 23137 19357 23148 

12208 
150 lira kazananlar 
9387 9438 18961 15554 

17832 7586 13659 17120 
14526 5601 20597 23920 

7721 24715 4385 19785 
106 14900 17184 51 

15988 17355 381 
100 lira kazananlar . 
1056 10617 16433 17758 

22666 
5897 17261 16110 
9751 17916 18618 
4837 13019 13078 
9171 14587 16772 

22519 8744 13340 
11280 9197 4695 
22114 14791 7474 
1541 11727 7642 

14878 15203 20920 
2757 8174 23967 

12397 2744 11001 
8651 13721 12057 

21852 13328 11474. 

24115 
1652 
3435 

20252 
17001 
23736 
7934 
236 

1988 
14951 
5087 
2557 

50 lira kazananlar 
15041 6797 733 21757 

6348 
4108 
2361 

13282 
7043 

20155 
9940 

22280 
17786 
9348 
1688 
930 

20943 

19198 28924 
4550 11589 

22248 1396 
24539 16829 
24255 10514 
8893 10781 

18118 12144 
20649 11132 
17891 2166 
3812 2598 
5478 14111 

19335 8795 
3411 

3686 nnda hududu ge~mit ve 
2375 Bulgar arazisine iltica et-
1875 miftir. 

19982 Atina 11 (A.A) - Royter 
12958 Ajans1 bildiriyor: 
3266 HükOmet iayan ordusunun 

Bulgar husuai memarlan 
mültecilere hllanli kabal g&i· 
termif ve bukuku d8vel kai
deleri mucibince kenclilerl 
silAhtan tecrit edilerek mem
leket dahilinde muhafua al· 
bna abnm1tfarchr. 17249 inhizam1 ilzerine Makedonya 

21019 a a • m • a a a 
1318 Bay Recep Zühtü beraber ya-
1204 

21820 
7221 

pd1gi Medeniye'yi öldürdii 
Bilyilk Kamutayda hiik6metin kad1mn 12-2-35 te lldllitiatba 

30 Lira Kazananlar 
4727 21598 13564 18932 
7238 10109 . 7581 5365 

Ankara, 12 ( Hususi ) - 1 kikata baflanmit olduja 

okunan bir tezkereainde Si- adliye bakanlagmdan bildiril· 
D_?P saylaVI bay Recep Ziih- diii yazah idi. Reis haarhk 
tüniin on ytlc:br beraber . . • 
yqachii Medeniye achndaki tahkikatuun neticeame kadar 

13548 11927 11433 7121 
4613 23734 172 2765 
7516 7516 23739 22854 

22822 

kad1m anlqdnnyan aebep- timdilik yapdacak birfey 
lerden 10-2-935 gecui Cen- olmachi1m a6yledi. 
rel kiyiinde kuqmala yara- Kamutay Carfamba ..... 
ladJfl, mllddeiumumi&k~e tah- (yann) topluacaktar. 
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S1tk1 
Divamharp bunda da si

zin reyinizde bulunmad1. Bay 
Ali katil idi. Bay Ahmet asi 
oldu. Aliyi kur§una dizdiler. 
Ahmedi de„. Ahmedi de 
"Ke~ekülih„ ettiler. "Ke~e
küläh" olmak bir askere na- ' 
s1l tesir eder bilirsiniz a ? 
Allah öyle häkimlerin yüz 
biz türlü belas1m versin, za
hir insan 1rzm1 muhafaza et
memeli imi§! Zahir asker 
olan cellät olmah imi~ öyle 
mi? 

S1tk1 
Bi~are Ahmet! 0 da Ma

nasbrda evlenmi§ idi. o~ ya
flnda bir ogluyle on dört ay 
hk bir de k1z1 vard1. Gördü 
gü rezaletin, hakaretin üze-

~CT' 

• 
I§ anyor 

T ecrübe görmÜ§ bir bayan 
hususi kliniklerde i§ ar1yor. 
ldarehanemize müracaat. 

l - 6 

Merakl1lara ! 
S1khk, zarafet ve letafet 

sabibi olabilmek i~in her 
halde lzmirde Halimaga ~ar
§WDda 

(RübenKatan) 
ldltilpbanesine geien bin bir 
türlü 1935 ayhk ve yazhk 
~q1r, roh, tuvalet, manto, 
tayyor, ppka, kundura ve 
..-kek modelleri almakla olur; 
ildde bir bulundugunuz aile 
tplantilarda, ziyaretlde, kon
serJerde, balolarda ve saire
muvaffakiyet ve umumi tak
dir ve hayrete mucib olaca
gin1z muhakkakbr. 

Bundan mada her türlü 
gazete, mecmua ve kitab 
mezkür kütüphanede bulu
nur. Her taraftan her türlü 

siparif kabul ve ehemmiyetle 
nazar1 dikkate ahmr. 

--1================= 
Mücellid 

ALi RIZA EVCIM 

Y eni ka vaflar<la (:34) 
nun1arada 

En fik cilltleri, en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 
tekilde;yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

Kiral1kmagaza 
Pe1temalc1larda Esnaf A

hali bankas1 s1rasmda dir-
sekte büyük manifatura 
magazas1 tahtani fevkani 
birlikte ve ayn ayn kirahk-
br. Varidab gayn safiyesi 
inmi1tir. Kiras1 ehvendir te
tek~ülib mükemmeldir. Y a
zibane, depo, atelye, matbaa 
gibi i,Iere müsaittir. 

Adres: Odun · pazar1 Sa
ra~lar caddesi No. 2 Mehmet 

d: 10 Salih 

rine evine gidemedi. iki ma 
sum, iki bigünah ~ocugunun 
yüzü11e bakmadan utand1. 
Öyle kur11un yagd1g1 zaman
lar metris altma girmiyen 
adam hiri yüzüne baksa ken 
dini hicabmdan eriyecek zan 
nederdi. Vah§i hayvanlar gi
bi ormanlarda aga~ kovuk
Jarmda saklamrd1. Her gün 
bin kere kendini öldürmege 
kalk1§1rd1. Sonra bu dünya
ya kendi ihtiyari!e gelmedi
gini dü§ünüyordu. Öteld dün 
yaya kendi ihtiyarile gitmek 
te hak görmezdi. Allahm 
hikmetine, insanm bahtma, 
dünyamn haline dair ne oku 
mu~, ne i~itmi~ ise hepsi her 
dakika gözünün önünde do
la§1r idi. ittikadmda Allah1 
mahlükabm, kendi adaletinin 
idrakinden yaratm•§ bir kud 
reti kahire bulmu§tu. Allah1-
m severdi, ubudiyet ederdi, 
fakat o kadar gözü kork
mu§tu ki merhamet niyazma 
cesaret edemezdi. 

Läkin insan„. Gözünde o 
derece al~akh ki kendinin 
de insan oldugunu kü§ündük 
~e kendikendini aldatmaga 
~ah§iyor, karmm doyurmak 
11;1n dag ba§larmda dört 
ayakh yürüyor, agzile otlar
d1. Ah! Kendini ta§1y1p ta bu 
dünyaya getiren ana o za
man §Üphesiz karmm yiiz bin 
par{:a ederdi. 

Dünya ya hcle dünya„ . 
bir kere onun gözi!e bak. 

Sanki felek bir ~ocuk„. Dün 
ya onun elinde bir top„. Fe 
lek oynar„. Dünya yuvarla
mr„. <;ocuk oynar top isti
yorlar„. ~imdi k1rm1z1 görü-
nen §ey gözünü yumup a~m 
caya kadar sari olur. 

:Simdi dogru görünen §ey 
gözünü yumup a~mcaya ka- _ 
dar igrilir. 

(Kendini kaybederek) 
Ah! Ka~ bin kere kuyruk

luy1ld1z kadar yddmm olup ta 
bu ~o'cuk oyuncagm1, bu al
~ak toprag1, bu zulüm dün
yasm1, bu insana mezar ol-
maktan ba§ka bir §eye ya
ram1yan musibet älemini bir 
vuru§ta yüz bin par~ etmek 
hulyalarile ~dd1racak dere-
celere ge dim... Ka~ bin 
kere. 

Rüstem 
(Lak1rd1s1m keserek) 

Biz Bay Ahmetten bahse
diyorduk. ~imdi kendinizi 
söylemege·ba§lad1n1z. 

S1tk1 
(Kendini topl1yarak) 

Y ok! Ben baz1 kere läkir-
d1da öyle dalar1m. Bi~arenin 
~ektigi feläketleri gözümün 
önüne getirdim de„ 

Rüstern 
Zarar1 yok sonra ne oldu? 

(Kendi kendine) 
[ Arkas1 var ] 

Bakkallara Müjde 
Son dereee hassas, saglam, zarif ve 
oturak terazilerin1iz geldi. Her 

fevkindedir 

damgah 
terazinin 

SATI$ YEFd: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEM 1$) Ticarethanesidir. 

Son Postan1n izn1irden a]d1g1 bir n1ektup „„ 
K1zlar Drahoma felaketinden 

kurtaracaklarm1§ 
-----------------------~oooo---------------------------

Ortaya atilan bu fikir, bir hayh 
taraftar kazan1n1~ 

Nihayet Musevi)er arasm- fmda dönmiye ba~byorJar. 
da da "d1rahoma„ mn kald1- Erkek bir vesilesini bularak 
rilmasma dogru bir temayül Musevi bayandan kakar pa-
uyand1. "D1rahoma,, davas1, rast oldugunu ögreniyor. 
Musevi k1zm1 hayatm türlü Bu i~ tamamland1ktan sonA 
zo.1luklari arasmda ne kadar ra araya gönül davas1 ~1k1-
~aresiz ve bedbaht bir hale yor. Cönü) anla~mas1 "dra-
getirmi§se, Musevi erkegi de homa„ dan sonra ikinci de-
o nisbette menfaatlendirmi~- recedc bir i§tir. Anla§ma ha-
tir. Musevi k1z1, evlenirken s1l olduktan scnra crkek ta-
kocasma getirecegi serveti raf1 araya "ara bulucular„ 
kazanmak, temin etmek i~in koyuyor. Erkek tarafm mu-
~ok zozlu bir ~ah§ma mcc- rahhaslar1 k1zm babasma ve-
buriyetile kar§1la§1yor, ekse- ya ailesinc müracaat ediyor-
riya böyle bir paray1 birik- lar. ilk görü~melerde para 
tirdigi i~in k1z olarak ihti- ve drahoma mevzuu bahse-
yarhyordu. dilmiyo•. <;iinkü esasen bu 

Bahusus Musevi k1z1 biraz fakat gen~ bayanla gen~ bay 
~irkince ise, Musevi k1zmm arac;mda tekarrur 1..!tmi§tir. 
evlenmesi de o nisbettc mü~- Her i§ bittikten sonra "dra-
külle§izordu. homa„ meselesi ortaya ~1k1-

izmir Musevileri asrasmda .Aor. Ü~ a§agi, be§ yukan 
yer alan bu temayül birr;ok pazarhk yap1hyor .. K1zla er-

YAZAN N 1 y 1 di Te f r i k' 
H. o. as1 a§Clr ar No. -63· 
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Yegit 1\lp geri ~ekildi. Siddet]e atild1, hirinC1 

geien ada1n1 baeaklar1n<lan yakalad1, bir toP 
gibi havaya f1rlattt ikinei adan11n helinden tutt 

- Hey kimsin? hakan, kUfllla ~eldim. 
Otsilkarc1 abnm dizginini - $1ndak palan1 ve a~ 

toplad1, yolunun üstüne iki- adamlar1ma ver, sonra P" 
§er, ü~er ad1m ayr1hkh dizi- yüzünü ayaklar1ma sür. 
len bu adamlara alayla ba- Yegit Alp, bu yUksekte' 
karak §U cevab1 verdi : atan iri yari adam1 sojJ 

- Gezginciyim siz kim- kanhlikla baJmdan ayagto' 
. . ? kadar süzdükten sonra f' 

SlDlZ. 

i~lerinden uzun boylu ve 
~i§man bir adam ileri abld1 
ve ~u sözleri söyJedi : 

- Biz kim olursak olabm, 
haycli it oglu tez a§ag1ya in. 

Yigit Alp bu sözü i§itince 
birdenbirc k1zm1§b, 1ss1z dag 
lar1 sarsan kuvvetli bir sesle: 

- ~imdi topunuzun avur
dunu patlatmm, ugrular! Tiz 
e!lerinizden palalar1 b1rak1k, 
it sizin gibi yol kesen ugru-

cevab1 verdi: 
- Gelde al. 
Herif k1zm1§b, yanmda~ 

adamlara §U buyrugu verdi: 
- Tiz olun, bu iti yak•' 

laym, k1s k1vrak hagla)'I°' 
abm, palasm1 ahn önüot' 
getirin, ona öyle hir k1yidl 
vereyim ki..„ Bu söz üzerill' 
on ld~i ycgidin üzerine y1f 
muldular. 

lara derler. 
Kar§1smda yalvaran ve taraftar toplam1~br. Bundan kck bn suretle yüz göz edi-

1 

Ütsiikarc1 bu ugrulara karf 
palas1m bile kmmdan ~1kaf 
maga tenezzül etmedi. 11'! 
ad1m geriye ~ekildi egiJdL 

iki yiI:evvel Londradaki Mu- liyor. 
seviler de drahomanm kald1- Yukar1daki mlumab bir 
rdmas1 hususunda te§cbbüse 
giri§mi11ler; fakat eyi bir ne
tice alamam1§lard1. 

izmirde museviler nasal 
evleniyorlar, biliyor musunuz? 

Müesseselerde daktiloluk, 
terzilik, §apkac1hk kolac1hk 
yapan Museue k1zlahndan 
d1rahomasm1 tamamlayanla
rm ndlar1, izdiva~ pazarmda 
derhal §ayi oluyor. Erkekler 
bu gibi parah k1zlarm etra-

Beyaz zehir 
Kullananla.r 

fstanbul (Hususi) - Adli 
b§ i~leri müdürlügiinün yap
bg1 bir istatislige göre 1954 
senesinde yalmz ihtisas mah
kemeleri tarafmdan bu mü-
essesenin mü~ahadehanesine 
(1 SO) eroin kullanan adam 
gönderilmi§tir. 

Bunlarm on ü~ü kad1nd1r. 
Müssese bunlarm hepsinin 
eroin kulland1klarm1 lesbit 
etmi§tir. ~u halde hepsi de 
mahkeme farafmdan muhte-
lif hapis cezalarma ~arptir
m1~lard1r. 

Y almz ceza kanunu bu 
zehiri iptila haline getiren
lerin, alb ay müddetle bir 
ak1l hastahanesinde tedavi 
ve nezaret altmda buJundu-
rulmas1m emrettigi i~in mü
essese bunlar arasmdan (78) 
erkekle (8) kadmm iptiläsm1 
tesbit etmi§tir. ~u halde ge
~en sene ak1l hastahanesin
de tamam (86) hasta alb§ar 
ay nezaret albnda tutulmi
ya mahküm edilmi§lerdir. 
Bunlardan hastahklan gc~-
miyenlerin tedavi müddeti 
tekrar ·uzablmaktad:r. 
• 

Musevi k1zmdan ald1m. Gen\: 
k1z bir ~ok güzel olmasma 
ragmen varl1ks1z düten bir 
aileye mensuptur. Kendesi 
drahomasm1 tamamJayam1ya
cagmdan endi§ededir. Eger 
izmiz Müsevileri drahoma 
i§inden siJkinmek, bu husus
ta müspet bir kerar vermek 
imkänlanm bulurlarsa musevi 
k1zlan büyük bir yükümdcn 
kurtulacaklard1r. 

: Hiik·Amet 
Tayyareleri 
isyan filosnnu kay-

hetn1i!5 
Londra - Deyli te!graf 

gazetesinin ögrendigine göre 
isyan filosu sistemi ve siläh
larmm büyüklügü itibariyle 
Atina hükü.meti filosundan 
kuvvetli olmakla beraber 
gent tayyare korkusundan 
d0Jay1 1--ö~e bucak saklan
maga mecbur olmaktad1r. 
Netekim son günlerde tay
yarelcr gene filonun izini 
kaybetmektedir. Filonun ta
rassuttan ka~mas1 Atinada 
gerek eski ve gerek yeni 
Yunanistana filonun bir as-
ker ~1karma harcketi yapar 
diye korkular uyand1rmak
tad1r. 

Bu gemilerin ecnebi bir 
devletten mühimmat ve mah
rukat ald1klar1 muhakkakbr. 

ihtilalciler 
Strumcada 
He?.in1cte Ugradtlar .. 

Ihtilalin sebep-· 

Gevgili - Y olcnlartn ifa 
desine göre, asilerle Yunan 
ordusunda Strumca civarmda 
kanh muharebe olmu§tur. Bu 
yiizden tren birka\: saat ge
cikmi§tlr. leri ne imi§? 

Sofya - Prof esör Kenof 
Utro gazetesile ne§rettigi bir 
makalede Yunan ihtilälinin 
dahili potika ile harici poli
tika yüzünden ~1kbgm1 yaz
maktad1r. 

Halkm Sesi - Bay Profe
sör isterdi ki <;aldaris hüku-

Asiler yüzlerce telefat ve
rerek ka~m1§lar, hükümet 
k1t' alar1 da yo!u a~arak ser
best b1rakm1§lard1r. -
Balkn itiläfma girmes:n, Yu-
nanistan yahmz kalsm Bulgar 
komiteleri de diledigi gibi 
röl ~evirs · n 

iki genci b1rakarak büyük 
bir ~ahmla diger arkada~la
rmm yanma geien ve k1hgm 
dan bu adamlarm ba~kam 
say1lan iri yar1 adam, ~u ce
vab1 veadi: 

- Sana atindan inmcni 
ve kendi ayagmla gelip bana 
tutsak olmam dilerim. Bu 
iller:n hakamna kar§l durma
nm luy1mm1 [cezasm1] \:Ok 
ag1r ödersin it kuyrugu. 

Utugarci hayvandan yere 
f1rlad1, bu adamm kar§1sma 

1 gitti, ellerini kavu§turdu ve 
alayh bir durunla .§U sözleri 

-- l~tc buyrugunu tuttum 

Yanardag 
1 ~e~ilmi§ 

Istanbul (Hususi) - Bun
dan bir müddet cvvel, Mar
d in vilayetiue bagl1 Nuseybin 
kazas1 civarmda yeni bir ya
nardag vücuda geldigi öko
nomi bakanhgma bildiriJmi§-

birinci geien adam1 ba~' 
Jarmdan yakalad1, bir to~ 
gibi havaya f1rlatb. lkio~ 
adamm belinden tuttu, öt~ 
arkada§larmm üzerine fit' 
latb. Bunun ~armasile 6' 
ki~i daha yere yuvarla11clt1 

digerleri geriye dönerek k•' 
maga ba~lad1. 

Kar§1dan bunlara ba~ 
ugrular ba§bugu iki gell'1 
b1rakarak Otsükar~1mn üie' 
rine palasm1 s1yirarak hücoJI' 
etti. K1z bir ~1gbk kopardli 
ugrular iba11kamnm arkasutl 
bir ta§ ath. 

"' [ Arkas1 Var) 
l'!;:i 
111.111 

1 Vonizelosun 
i Emvalide 
1 ~iüsadere olunuyor 

Sofya - Utro gazetes~ 
Belgraddan ahp netrettil 
bir telgraf haberine gat' 
Yunan hükumet gazetesi ~· 
tiläl eleba§larmm emvalioi' 
müsaderesine dair olan it" 
deyi ne11rediyor. Venizel_.
ve ogullanmd emvali zabt:D' 
lunmu§tur. Bu gibi ihtilil~ 
dolay1 zarar görenlerin zatl 
lar1 temin edilecektir 

1 tir. Mahallinde tetkikatta 
bulunmnk üzre N uscybine 
gönderilen bakanhk maden 
mühendislerinden bay Kenan 
§ehrimize gelerek Anlcaraya 
dönmü~lür. Bay Kenanm 
yapbg1 tctkikat bu mmta
kana yeni bir Y anardag 
te~ekkülü vaziyeti mevcut Plastiras 
olmad1gm1 göstermi~tir. 1·tal'\'c'lll 1\11· C!tf'1"r }":>ervef 

Yanardag ~ayiasmm, Nu- .; „_ 
seybinin uzagmdaki bir te- liginden Minnettar 
pede biriken müzahrafatm Brendizi - Havas ajan,_ 
rütübat tesirile duman sah- ~ 

dan: Plastirasm kätibi AjlP"'.' 
vcrmesinden ileri geldigi de .A 

Havasm mümessiline ber 
anla~1Lni~br. 1.J! 

natta bulunarak demi1tir v 

ßay .Simon 12 Genral Brendiziye adi bi' 

Martta 
seyyah s1fatiJe geldi. Bu 1 
Yunanistan ahvaline ma1' 

M k d kün oldugu kadar daha e'f 
OS OV8 8 vel vak1f olmak i~indir. ~ 

Londra - Taymis gazete- geli§i ltalyamn gösterdit: 
sinin lngiltere hariciye neza- misafirperlige giivenerek / 
retindcn ögrendigine göre mutur. 
ingiliz hariciye nazm bay B d H o"-ren izi - " avas" ge-:.t 
Simon Marbn on ikisinde p (B 7 1\f af'I 

l d d d 
V ral lastiras ugiin .~ 

tayyare i e ogru an og- Brendiziyi terketti. f~IP': 
ruya Moskovaya gidecek ve 

Yunanistana ge~mege m 
orada ü~ gün kalacakbr. 

fak olamad•. u' 
Bay Simonun Var§<"Va ve Halkm Sesi _ Bu baP"" 
Praga ne zaman gidecegi · ~ 
maliim degildir. Yugoslavya konsolo ~ 

~u kadar var ki bu seya- · Plasti~~~m pas~portun~„·9' 
hatlar Berlin seyahatmdan etmed1gme dair verd1gi 
evvel olacakbr. haberi teyid eder. __/ 

UruzLUK B 1 k .h • 1 h d. likl • • • a·•kA t Caddeainde Semsi Hakikat UCUZLUK sE8" ~ : ayram 1 l tiya~ anDIZI Ve e 1ye erlDIZI U ume GISINDEN ahiuz fiatlar ~ok ucuz. 



Nihayet kurtuldum 

Di~, ba~ agnlarindan hayat1n1 dain1i bir 
azaptan ibaretti. Fakatgripin b~ni bu 1zttrap
lardan kurtard1. 

Yüz tuvaletinize chen1n1iyct vcriyor, gen<;lik 
taraYetiai n1uhafaza ctn1 ·k istivorsaruz 

~1. u t l a k a 

L: 
N r:: 
:::s 

Bu Pillerin En Tazesini 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

"'O 
-· 1 
- l rt"" ) 
"'1 ·-

( Hüseyin .Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

Dünyada 
l ~:1kan tra~ h1~·ak 
1 lar1n1n krah 
1 

1 

1 
1 

sav1Jan „ 

(Poker) 

markal1 
traf 

b1~ag1 

Her yerdc satihr, 
Hundan hie; bir 

,. GOLD 
Golt (Altm) tra§ 1 b1~ag1 isve~ ~eliginden, milbaitreabr 

onda bir kalmhgmda olup dünyada e§i yoktur 
Bir b1~ak ok§ar gibiJlO - 15 trat yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
"fanesi 5 Kuru~ 

YÜKSEL RAKISl 1 

Az zaman zarf1nda Kabad&Jl 
rak1S1 kadar yükselmiftlr 

I 
Vak1t bu markadan 

Sasn1ay1n1z ld"..:tt"--~iJtt.~t:l:~~~~~..,tlc ·" ... ~ .c T TM 
, Yalntz markaya dikkat '" iki~e~111elikte: an Sinemas1 ;14l 
1 ~")lUMmll:1!1Ull'!lilJ~ tl!1 !111dlllh ~ 1l1~!!i':.lla!I~ !11.:I 11111Jtlult16 li dll1111Jia6[!] .C 6 Mart <;artambadan itibaren J E L ff A M R A .. ~?aresinde. Milli '1 ~1Bütün lzmirJhalkmm görmek arzusile ~1rpmd1j'1 dilnyum 
~ Kutuphane Smemasma S en sevimli artisti M 'ART A EGG ER T ff Ye ~ 
~ " Bitmemi§ Senfoni „ rejisörü ViLL YFORST'un eseri ~ Alman y1ld1z1 H A N S ~ 0 H N_K E R t.nfandmr 

1 1 ~ M A S K E L i lj. temsil ediJcn 

. ~ 1 
~ KADIN ~ 
~ ~ . ~ . A§k - ihtiras His - Muzik ve Sanat filmi ~ 

1;. ~ lläve Olarak : ~ 

~ Paran1ount Jurnal . (ycni havadislcr J 
~ Yüzde 30 - 45 tenzilät hakk1 veren kameler her ak- i} 
.t §am 21 seanslarmda kabul edilir. Pazartesi, Sah, ve ft 
~.i <;ar11amba ucuz HALK günleridir. p 
~ ~ 

- ~~ r-::.,:';'~'!J":'"t"';__,.....~-.~- f= 
~ "" SEANSLAR 
~ ~ 
~ Hergün: 15 - 17 - 19 ve 21 de D 
~ . 
~ Per1embe ak111t-ß S d ) Türk~e D 

Carda§ 
Fü r St i D 

Dünya sinemac1hg1nm e§siz eseri bugün g8sterilme· 
ge be1lanm11ttr. Sinemam1z müdüriyeti bu k1ymetli ta· 
beseri sayg1b müdavimlerine takdim etmekle cidaen 
~bahtiyardu. 

~- -
SEANSLAR 

Hergftn: <;ardat Fürstin 15, 18, 21. Killt Alhnda 14, 
17, 20. 

Cuma, Cumartesi: <;ardat Fürstin 9, 12, 15, 18, 21 
Kilit Abnda: 11, 14, 17, 20. ~ mmdan itibaren 0508 eV 8 8rl Sözlü &-

OOIJllllPJi" ll'•-r.11' 11:q;mi:~1~~.1,·:11P·l "19ll'll' T.l ... „'(!] ~~a:ARt:A~~~~:ARr:a:sli~a 

ECZACIBASI 
erit yags1z kremini kullan1n1z 

* .H •• H.~~~~~:~~~~~~~~~ -..191o,,,e1i;i1Net~~M ~~~W°'A~.~~~~~~~~ 

TA YY ARE SiNEMAS( T3~eJ}n ~ 
l3UGÜN ~ 

SENENIN ljEN HAFTASI 1 
• fki Ne§eli Film Bir Arada M 

1 -- Iki gönül bir olunca ~ 
. CL~RK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in tcm- m 

ail ett1kleri büyük komedi ~ 

2-- Kafeste A§k ~ 
ANNY OMDRA'hm iki saathk kahk„ha filmi m 
3 - FOKS dünya havadisleri [Türk~e sözlü] ~ 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) m 

~ 

Seans)ar• <;ar§amba 15 de Periembe 13 de lj 
b • Cuma 11 . de Cumartesi on be§te ~ 
t ~l~r. Son 21,15 seansmda "lki gönül hir olunca„ gös- ~ 
eril1r. Pazar, Pazartesi, Sah 15 de ba~lar son 21,15 ~*: 

•tans1nda "Kafeste a§k„ gösterilir. • 
SED1KKAT: He~gün son 21,15 seanslari "UCZ HALK e: 
~dir. F1yatlar 25 balkon 35 bususi 50 kr. • 

......-- •• wwww „ • -=-= 

Bayramda ••• ~ •••• ? 
Dünyamn En Büyük Filmi 

~~,~~~~~~~-~~~~ ~··-·-

-
- 48-

Bu esrarengiz, kasalar i~inde oyulmu§ ru· 
tubetli ve karanhk yol bir müddet 1 devam 
etti, ve biraz sonra täriki dünya ile ~övalyc 
Leopor, iri ~ivilerle saglamla§brdm1§ kabn 
ve büyük bir kap1 önüne geldiler. 

u Krallar Dilcncinin 13irinden 

Sadaka istediler n 
• 

T äriki dünya ~övalyeye: 
- c;izmelerini ~1kar; kap1ya ü~ defa vur, 

ondan sonra i~eriye gir!. Dedi, 
- Siz gelmiyecek misinir?. 
- Hay1r.. Sen IJU anda mukaddes toprak 

lara ayak bas1yorsun! bu hak henüz bana 
verilmemi1Jtit. Yalmz„. Sen de bir parola ola
lak. Söyle bakay1m! 

Evet .. ~övalye Leoporu, an'anevi manas
tmnm täriki dünyas1 T eodorik yanma mühim 
nameyi götürmiye memur ettikleri zaman 
kendisine birer parola vermi1lerdi. ~u ana 
kadar bu parolay1 aklma bile getirmemitti. 
V e.. Hemen kendini toplad1, ~ok az bir dü
tünmeden sonra: 

- Krallar dilencinin birinden sadaka is
tediler! dedi. 

Saläheddini Eyyiibi No. 7 

-45-
mßsait degildi; bunun i~in önlerüide liinl>ir 
deli hallerile kotmak~ a olan kadide benziyen 
adamin arkuindan yürüdülcr; biraz aonra 
büyilk bir kayamn altmdaki ko'911k 6alae 
geldiler. 

Türk Beyi: 
- Gcceyi burada g~recegizl dedi. 
~övalye, henüz yolunun nereaincle oWW-

gunu bilmiyordu. Bu 1sa1z ~öller~ 1eceyi 
bu kovuk i~inde ge~irmek onun i~ ~k ml• · 
nasipti! Deli adam gözden kaybolmuftu. Bu
nun üzerine iki sava1 eri atlanndan iadiler. 

Bu s1rada, meczup adam elinde · biyilr 
ve yanmit bir ~1rab odun olduj'u halde d6n· 
dü, savat erlerine yolu aydinlatb. Hepai bir
den magaraya girdiler. 

<;öl Daglarinda Garip Bir Yer! 

Bu magara iki las1mdan mtirekkep&. On 
k1sm1 bir nevi mabet, basit bir kiliie idi; 
ikinci ve arka k1S1m da bir neYi b;uital: 
bu kogufta, birka~ has1r yatak, bha a.
bir yemek masua, birka~ Junk talita _.. 
dalye ve masanm üzerinde bir ilä 1e,_ _. 
nesi vc bir avu~ bqlanmit mercimek si1e 
~p1yordu. 

Kovuga girilince, tiriki dünyan1n „ ... 
daki delice halleri yok olm11f, bu ~k u11f 



De Türlderle Kar11 Kar1ya 
OV Tilrk~ye Ceviren : REfAT Yua: 

Ba • 
eaaaamda „„_ 
rilerek iP.e er clo..,_ 
•• hep beraber •• clOfru 
ilerlyarlar. 

Sahile pkanJan lmnetler 
PJ•uup 3QOO 
f ...-.z ve 

IMtli'" II; Wr Miik mitr„. „ hk ~ top. 
tu mlrekkeb icli. 

Aakeri ta11yan aadallar 
braya yaldqbk~a. denanma 
lümaye i• bombarchmam 
.W.ftuij'etcla. 

Fabt tua undallar b
...,_ yakhpJ.lan auada bir 
Wr Tlrk mermiai 1andallar
da Wriae iAbet etti ve i•
.de balmudlt'81„ .... 
lerin lekaeriaini lldilrdti ve 
,....w.. 

s..t tam 8,30 cla undal
lar DraJ& yaldq1yorlar. Fa
'81 lMi III' ~den ~
- mitralyoz atqi karaya 

ukerlere 
eidirlyor. 

......... iWli ........ 
' CdaQp IDUYaftk 

-~""'1UI oi. . ....,.eki 
Mr.li'.'Bvlbl l~e ~. 
- i:•-dl 1raitrallyoz

t'Uetli •t• clevam ecli 
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S~NLI Almanya lngi-I Asiler arasmclaki ko 

Kly&n i~nde bulunan Se- llau~~-... 
aegal ukerleri bl\yl\k zayiat c;ANAKKALE SAVA- liz nazlftDI askerlerin talebi 1„ 
•ermek suretlyle Ttirk mii· llNDAN ILHAMLAR davet ecliyor Silählar1n B~yük Rüt~li Zabitlerine 
dafauw lmmap phpyor- VE HATIRALAR Berlin, ( Rad.yo ) Hari- <,;ev1receklerm~ ! ... 
Jar. Siperden mektup 

ff• tarafta bainfmalar ve Allaha d d 
ciye nezareti fngilterenin Selinik (Huusi) Drama ve KaYalacle• -• 

yaraldann iniltileri ytibeli- ua et lifman br-

J_or._ Saat 10 a dojru bir De 1 pam 

Londra Hfirine botazmdan re 1lre ihtillcilerin arqmda bulunan. b•'tt 
rabab1z bulunan bay Hitlerin keaclileriae kumanda eden büyiik rlltheli saWtledia 1 
iki hafta zarfmda tedavi1inin en kl~ rllbeli zabitlerin getirilmelim talep ••are1t~ TM tanareli don•nmaya v et agaCIDI yolmum; 

bom anne! bitecejini ve Sir Con Say- Ayni baberlere g&re bu istekleri kabul edi„e.,.. 
ba abyonada ~ bir: 1 Albada dlldll.&n og" lunun 

iabet yapaauyor. 
Karaya ~an Framiz ak- kam 

pma kadar btlytik mßtktllit- Bayrafln gtll rengi solma-1 

menin 1eyahabn1n 24 ile 30 de sillltlanm onlara fena muamele edea btlylk lltbeli 
Mart aru1nda yaptlabilece- bitlere ~evireceklerini bildirmiflerdir. 

Ja orada bir cephe kurmaga im; anne! 
muvaffak oldular. Fakat he· 

ii11i bil~irmi1tir. Kavala mitropolidinin te·1111.m11„ •. 
lhti!at • • fena tesir hasd etmi1tir 

nlz tamamile birlqmeje va· Kayden biri gelcli taburu· Zab1tlenn1n Selbik, [Huuat) - Äsilerin hareketlerine if1ink lot bulmadan Tilrkler Aat 
20,30 da bir 11Dgl\ hticumu 
yapblar. 

Bunlar Anadolu flahilinde 
balunan O~llndl velOnbirinci 
T8rk lutaJanydL 

t>ßtman...,. taranndan yap1-
lan blcum tiddetli mitralyöZ 
ve 75 lik bir topun ml\tema-
dl ate1i ile ptilkßrtßldil. Tßrk· 
ler ft8t',30 de, 3,3() da ve 
1aat 4 le 11, akm daha yap· 
blar. Her clefu1au:I& d&pi• 
bBytlk zayiat Yererek geri 
~evrildi. Biz vapur.claa indi
flmlz i~ bulundafumuz )'er
den harbm bu aafahatQu ta-

maza; 
Meter Ilz keailmit mub

tann ktza; 
1 Gece niyet tutup bakbm 

ydchza: 
Arbk dyle o if olmUJn; 

1
: 

anne! 

Dßtilnme bot gelae posta 
tatan; ! 

Siperdea akm var 7ann i 
dapn: 

Kadere rua o1; uzun yol
lart 

Bekliyea 1lzleria:dolmum; 
annel 

• • • 

M•• b diti i~ evvela vazifeainden azledilen Ye IOnr& da 
Ur&C88 neye ablan Kavala Mitropolitinin hAüeai Atiaa " 

Atina - )iavu Aatina pek elim tesirler i.a.al etmiftir. 
talgraf ajan11 umum ihtiyat 8 II B B B : 11 8 
Generalleri ve zabitleri bay 
<;aldaris ve general Kondili- Sis ve zelzele Almanya ile 
se telgraf glndererek laile- Gilmßtbane, 11 (A.A) - T• t 
rin hareketi muabcze ettik- ~imdiye kadar!bi~ göriilme- IC&re 
lerini ve hiiktimetin emrine mit bir ais dalgas1 kasabayt M h d • 
hazir bulunduklar1m bildir- sard1 ve hafif bir yer sars1n- ua e es1 
mitlerdir. b11 oldu. Ankara 11 (A.A) -
-~-·v·'""'"''"''"""'"''"""'""''"'''""" c:.. Karahisar, ll (A.A) _ rahhaa olarak da1 if1eri 
mtihim ve lcil tehlike Conk "' k h.X.. eJ •. „. "b" Bu aktam 1aat 19 da 1imal- an •• gen tu1ti 1 
baV1r1n1n zirvesi idi. N M • _.,,. 

J - - den cenuba dogru" bafifre uman enemenaVB.a 
~imdi Pathealip -zarbh- T .n. • 

bir yer sars1nba1 olmuttur. u~ mtlt aVll' ve Wr kati 
tepesinin fimalindeki btitftn 00 milrekkep beyet Almanya 

kid ediyoruz.: Liva Jenerab C. F. A1pinall 
w. bah uat 7 de TBrkler- Oglander'in ·eserinden 

Türk hattma kumanda eden ticaret muahedai akt 
Mustafa Kemal P,. bu teh- A verof a kar§I üzere bugßa Berline 

den bir-lmmimn tulim- ol;- ATATORK-c;ANAKKALE-
[ mak tlzere 1illhlarmua nam- VI NASIL KURTARDI ? 

likeyi eyice anlam1ftJ. 9 • brimi d -•-....1 . ..1 
Apstos •kpau Gazi Conk te · "z ea aynl1D1fUll"u1n 

Yeni hir harb gemisi Bi•r deli• ß mp• baytnnda bizzat cesurane bir 7 
blan IJere dotrui indirilmit 
olcluju balde bizim 'aakerlere 
dojra ilerlediklerini glrilyo
ruz. 

Fabt pek az IODfa bun
btin .-.Jinl olmak niyeti ile 
ciejil fakat Fransiz uke1le-
rmi teslim almak i~in g~ 
clilderi anlaplch. 

(Arkua var) „ 
Aym Tarihi 
Matbuat umum mlldllrllljl 

tarafmdan her r •J netredilea 
aym tarihinia 13 a&Jlll ~ 
Herkeli al&kadar eclea 
bir~k deierli mallmat ve 
yualarla doluclur. Karileri-
-. --,. .A..a. -

Tllrklerin vaziyeti aon 24 
uat i~nde ,iJilefmifti. Mus
tafa Kemal paf&Dln 9 Ajus 
tos fecir vaktinde yapbji 
makabil hllcum aol cenabta 
muvaffaldyetll olmamakla be
raber SuvMdaki fngiliz kol
orduaunun ilerlememesini mü 
euir bir 1uratte menet:mifti. 
V tepeli lile Anafarta dai 
kolu Ttirkler tarafindan emin 
bir surette tutulmUftu. Tek
ke 1utlan top~u tarafindan 
muzaharat olunan bq ta
burla itgal edilmisti. Arbk 
bu mevzilerin elden pkma
mna korku kalmllllllfb. 

· tik f ktan Atina (Huau1i) - Yunan 
II „ yapb 1onra er- hll.l:..A;.... tin" A f k 0··1du··rdu·· ··ki tesi sabah bu noktadan alb uaume in v~ro a arti 
taburluk bir kuvvetli bßcum ,elecek bOYA1' bir barb 1e-
yapmata karar vermi1tir. • . Atm al~aia karal' ver- yaraJa.1.. 

t lclJ~e ~r ~ICen pyiaya UAt 
Oradan ngilizleri ~akarbp tanu 'flqv~kili Bay ralda• Berial, 11 (A.A) - • 
atmaj1 ve Rhododendron ~ bire delirea w ~-L"'- do 
Z kk d „ k J ·1 · ria tevvit ederek demi•tir ki: 11.a.in: - a um- ag o u 1 e c1- J J • -... kifiyi aldürmßt ve iJO • 

vardaki ciftliii alarak Cene· „ Bu haber '1uirudur. Ba yaral.-i °'8 
neral Birdvoodun yeni batb- Abn alma meaelesinde baza fbr. 
na bir kama 10kmati tumin sefarethanler mllzakereye gi mifhr. 
etmiftir. =·· ve on1ardan 1•ptlan Plastiramn 

Tam bu 11rada befind Vil t erin tahriri olmu1 i1-
tsbire taburu cephe haklan· tenmiP.. Son dakiL,.. 
daki 1iperlerinde yer olma· Bu uber hilkamet taraf· Ac:, 
dajindan Sazhheit derenin tarlanm pek ~k menmun Hareketine Muha-
yata~na inerken alb Tilrk etmiftir. lefet Edildi ! ... •• •• 

Ba ahval ve 1erait i~de 
Tlrlderin aoktainuaruada en 
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ajv loha beline asmak üzere ikea Papas: 

- Buru1 aavq yeri, dliliya itlerinin pay-
lqbp yer dejill kahca lümm yoktur. Sen 
yalmz kaJbini Ailam tut! dedi. 

Sir Kinet fazla dopt•miye liizunl sirmetli 
fakat derin bir hayret ve tam bir tevekklil 
ve baihhk ile tlriki dllnyamn arkaamdan yti
rlclti ve mabet ki1m11Ja girdi. 

Kiliae mibrabuua arka taraflanna geldik
leri vakit, bu datlar aru1 manubn...-i tlriki 
dlny&11 olan Teodorik durdu; elile kayada 
birfeyler arada, ve 1onra buldutu gizii bir 
dßjmeye fiddetle basb. Ba anda yal~1n kaya 
olan bu duvann blytik bir bya par~ ye
riaclen OJll&ch, ajar bir hareketle chtm dof 
ru a~cb. Buru1 gizli kap iclil 

Gizli ve Esrarb Bir Mabet! 

Esrarlar llemine a~f gibi daran bu 
gizli kap1dan bir iki baaamaktan ~ibaret tq 
bir merdiven f&rtlnlyorda. 

Tlriki dtlnya bu methal 8n8nde darclu; 
yavq bir 1nle: 

- 8eJlin...barada g&recejin fe71eri g&r· 
mek ve 1eyretmek haklan1 ben henlz bais 
deiilbia, cledi. Ve bapna kaJm bir 4rttl 1e· 
~ Ve methal yanmda duran bir yat kan· 
diliai ellae aLb n ~ Leopora Jo1 ,a.„ 
tererek Uerlemiye Nflacb. 

Kavalada 
A 

Asiler alehine 
lhtili.I 

Roma (HU1111l)
gazetelerinin Hupdu 
lan haberlere ~re, 
de hlk8mete Acbk kallllllll 
Venizeliltler arumcla 
bir prpqma obaQftar. 

Atina - Havu Atina tel- lki taraftan olaa III 
graf ajana1 kavalada hiler yarahlarm adedi t..bit 
-!eyhine ihtilll ~kbfuu bildi· ;!!Jim!!!e!!!m!!!iftirf!!!"ii!.!l!!!!!!i!!!i!!!l!!!!l!!ill!i!!i-llll 
nyor. 

Atina - Atina telgraf 
ajanamdad: 

Kavalada ihtiWcilerin bq
baju General Kamenu hi· 
ler aleyhine ay1klaaan Ka
yala abalilini teakin i~iD W
ler elindeki Paaro 1emilini 
pjmmfbr. lhtiW bet 1aat 
dnam etmiftir. 

Cocakßak1 
Aran1ya 

Bir Y8f1Dda bir ~ 
kabilecek bir ea,_ 
vardar. Kendiaiae iJi 
lacak ve iyi blr 111Uf 
lecektir. Talipler matb9111!: 
• alracaat „ .... „ 


