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Asile:r Üzerine Aj'1r Toplar Ve :r~yy~relerin i§tirakile ~iddet i Bir Ate§ A~dd1. Asilerin 
Bir :1sm1 Bulgar Hududuna ltlca Etti. ir Asi Taburu H··kumete Teslim Oldu. 

„ 
Paris (Radyo) - Atina 

rcsmi mehafilinden ahnan 
halierlere göre dogu Make-

y1 ge~en Milli ordu asileri 
s1k1 bir ~enber i~in ~ almJ§ 
gibidir. 

dudu ge~mek isteyen asileri 
silählarmdan recrid ediyor
lar. 

hareket edemiyecek vaziyet- i B. Batalof Türkiye sefiri- • nistan vakaiinin Balkanlar 
ted.rler. Hükumete sab1k ka- ni de ayr1ca kabul etmi§ ve sulhunu tehdid ermesi ihti-
Ian miUi filo haz1rhklar1ni bi- Trakyadaki Bulgar tah~idab mali bakunmdan son derece 
tirmi~tir. Äsiler feslim olmsz- hakkmda kendisile rrörü~- aläkadar etmekte oldugunu 
Ja sa bir deniz harb1 gayri mü~tür. beyan ettikten scmra §Öyle 
kabili ictinaphr. l Sofya 6 (A.A) - Havas demi~tir: 

Londra, (Radyo) - Bulgnr Ajansmdan; - Bulgaristan kom~ulari-
hariciye bakmn B. Batalof f C.:m:pand gazetesi Bulgar_ nm mü~kiläbm istisnar et-
Fran>a, Almanya, kü~ük iti- Yunan budununl!~ ii~ gün- meyi kat'iyen istemez. Fakat 

ASILERIN ELINDE OLAN ELI KRUVAZÖRÜ 
Jäf ve balkan andla~masma 
mensup devletler sefirlerini 
kabul ederek Yunanistanda-

BAY METAKSAS 

denberi kapah oldugunu ve 
dündenberi Petri~'te muha
rebe gürültülerinin i§itilmek-

-
BAY KAFANDARIS 

te bulundugunu yazmakta· 
ki isyandan tehaddüs eden dir. Hariciye bakam Bay Ba-
vaziyet hakkmda görÜ§IDÜ§- taJof gazete muhabirlerine 
tür. · Beyanatta bulunarak Yuna-„„„ •••• „„„„ •• „„„ „„ •••••• „„„„„„ •••••• 

Ma~lar 
1\ltinordu-Göztepe, J\ltay-izn1irspor, l(.S.K.

Türkspor, Buca-Sarkspor tak1n1lan kar~da~1yor 
ikinci devre lik ma~larma ordu tak1m1 yarmki ma~1 

Yar1nki 

yarm Alsancak alanmda ba§· kazand1g1g1 takdirde 935-936 
lanacakbr. famkiyonluguna en mühim 
Ge~en hafta neticelenen ad1mlanndan birini atm1§ ola 

birinci devre ma~Jarmm puan cakbr. 
eseri itibariyle yarmki ma~- Altmosduyu iki puanla 
lar ~ok mühimdir. Birinci takip eden Göztepe bu mai;1 
devreyi, birinci, ikinci, ü~ün- kazamrsa puanmi Altmordu 
cü ve dördüncülükle bitiren ile yanyana getirecektir Bu 
ve iki§er ü~er puanla birbir- vaziyette de Altmordu §imdi-
lerini takipeden tak1mlarm 

lik kat'i denecek kadar kuvyarmki neticeleri §ampiyona-
nm ilk tasnifi olacakbr. vetli §ampiyonluk namzetli-

Yarm yapilacak dört ma~- gtnden yüzde elli uzakla§a· 
tan en mühimmi Altmordu- cak; ve daha diger iki ü~; 
Göztepe talamlan arasm- tak1m §amkiyonaya ortak 
daki, ü~üncü ma~la, Altay- olacakbr. 
lzmirspor tak1mlan arasm- Günün son ma~1m yapa-
daki son ma~br. cak olan Altay - izmirspor 

Birinci devreyi 19 pnanla tak1mlarmdan maglup ~1ka-
ve birincilikle bitiren Ainm- cak taraf ta §ampiyonadan 

hududJarm murakkebesini 
takviye i~in memlekef dahi
linden asker sevketmesi za
ruridi. Bu tedbirler tamami
le tedafüi mahiyettedir. 

Atina, 6 (ÄA) - Atina 
askcri valisi general Petridis 
dün adaJet isteyen ve isyam 
tertip edenlerle tahrikatpla
rin ibret te§kil edecek §e· 
kilde cezaland1nlmalarm1 ta
Jep eden kesif bir halkm 
alk1~lar1 arasmda Atina gar-

inizonunu tefti§ etmi~tir. 
Bay Mihalakopusun gaze

telere verdig1 beyanabt §D 

§eklldedir ; 
fsyan hareketini ~1kara§lar 

eger ana vatanm bagrmda 
a~bklar1 büyük yaradan ha-

BAY PAPANASTASIYU 
berdar olsalard11 manas1s ha
reketlerine muhakkak ba§
lamazlard1. Bay Venizelosun 
eski mesai arkada§l s1fatile 
dahili mücadeleyi d•rdurmas1 
i~in bütün nüfusunu istimal 
etmesini kendisinden bilvas1-
ta istedim . 

............ v....-...... -- • - • -

ümidini kesecektir. Y armki 
ma~larm neticesine göre K. 
S. K. tak1m1m1zda ~ampiyo
na safhasma girebilir. 

Yarm kar§lla§acak §ampi
yonanm önünde giden iki 
tak1mm (Altmordu, Göztepe) 
hangisi galip ~1kacakhr? Bu 
sual müsavi kuvvette bulu-
nan bu iki tak1mm ma~mm 
neticesinden evvel cevap ver
mek kehanet olur ise de bu 
gün i~in elinde büyük bir 
avantaj bulunan ve manevi 
kuvvete daha ~ok sahip olan 
Altmordunun kazanmas1 lä-
z1md1r. 

~ayet Altmordu yarmki 
ma~a ~karacag1 tak1mda 
mühim bir hatä yapmazsa 
yüzde altm1§ netice lehine
dir. Fakat bu ifade kat'ide 

- Sonu 4 üncude -



Sabifc 2 

YUNAN DONANMASI 
Yunan Donann1as1 ~ Kruvazör, 8 ~tuhrib, 13 t 
·rorpidobot, H Denizolti Gen1isinden l\1ürek- NASIL CENGEDERLERD ~ 

kepdir. nlüretebab H71 H Ki~idir YAZAN N ) y ) 'd Te f r i k • ; 
Bazi gemilerinin isyan et- LI KRUVAZÖR : H. o. as1 atar ar 1 No. -ff- ~ 

mesi, nazar1 dikkati Yunan EJ l krnvazörii. 1910 da •• ~ u ---- 00 
----- k ~ 

Abdullab ~avu~ J 

- Asker az oJmakJa k1ya-
kabr. insan olana öldükten 
sonra bir güzel nam birak
mak belki hi~ ölmemekten 
hayirhdar. Gönlünüzü kavi 
tutun, ölmden korkmaym ki 

donanmas1 nzerine celbetti. <;in hesabma yapilmi" 191~ E rlat, acunun ic;. özü bize tabak gibi ac;.1 tlf• ~ 
Yunon donanmasa hakkmda te Yunanlalar tiratmdan sa- 1 Biz olup bitenlerin hepsini bilir ve görurüi ~ 
biraz malumat vermek mü- tm ahl\lht§br. 1927 de Fran-

1 
Zavalh gen~ c vakle kadar - Evlit, bize l;ütllit ad' 1 met mi kopar? Azdan az 

öJOr ~oktan ~ok. 
Bay S1tk1 

- K1yamet mi kopar? K1-
yamet mi kopar? Sen sus ta 
biraz 1unlar söylesin. 

Abdullah ~avu1 
- Ay ben söylersem.„ k1-

yamet mi ... 
Bay S1tk1 

(Läk1rd1sm1 keserek) 
- fSübhanallah!!! Baylar 

muhasarada kur11undan gül
Ieden ban batka a~hk, su
suzluk ta var... kim kendini 
kurtarmak isterse ... 

Bir gönülü 
(Miralaym kar11s1na gelerak) 

Bay, bay! Biz buraya ken
di iradcmizle gelmedik. Ge
li§imiz ancak bugün i~in idi. 
Siz bir elinizle bize dütmam 
gösteriyorsunuz. Bir elinizle 
ka~acak kap1y1! 
Sa~1ma sakahma f ak dü,

medi diye mi bak1yorsu. Ben 
ya1ad1g1m1 käfi ~ ~görüyorum. 
Kefenimi boynuma, 1ehitligi 
gözüme ald1m. lzmirdenj bu
raya kadar o niyctle geldim. 

Abdullah 
- f1te hepsi de Jlöyle söy-

1eyecek. Hesi de bu akalda .. 
Ay ne dartlayorsun? Bir ke
re de i' benim dedigim gibi 
~ikasa k1yamet mi kopar? 

Bay S1tk1 
(Hi~birine iltifat etmiyerek 

gönüllüye hitaben) 
- Birader sözüm size de

gil. 
1Bir gönüllü 

Hangimizedir? 
Bir diger gönüllü 

- Hangimiz dvha kavga 
ba1lamadan yüz ~evirecek 
kadar al~ak zannediyorsuauz! 

bay S1tk1 
Pekäli! Siz de benim fibi 

vatan volunda ölmek istiyor- \ 
sunuz. Siyiniz AJlah indinde 

1 
zayolmanz. 

Hayatrnaz giderse ad1mz 
J11••11 
11:ii 

Merakl1lara ! 
~1khk, zarafet ve letafet 

sabibi olabilmek ~in her 
halde l:tmitde Halimaga ~r
ftsmda 

(RübenKatan) 
kütüphanesine geien bin bir 
türlli 1935 ayhk ve yazbk 
~ma11r, roh, tuvalet, manto, 
tayyor, ! 1apka, kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ikide bir bulundugunuz aile 
tplanhlarda, ziyaretlde, kon
serlerde, balolarda ve saire
muvaffakiyet ve umumi tak
dir ve hayrete mucib olaca
gmaz muhakkakhr. 

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

sipari' kabul ve ehemmiyetle 
nazara dikkate ahnar. 

Haz1r 
:urulmu1 

Mü~terisi ah~1k bir 
di~~i klinigi satihktir 

Kiras1 ve masraf1 ~ok el
veritli olan bu klinigin ev 

nasip olur. Yunan donanma- . sada tamir edilerek ma,in a{yön nedir bilmiyordu, onun i nun i~ özü tabak II~ II 
sanm mürettebah 556 :zabit, dökücii kruvazÖt' häBne ko- sinirlere ne gilii tcsir yapb- a~kbr, bis olu&f\ .bitealeif' 

korksamz da korkmasamz 
da elbette bir gün gelir sizi 1 
bulur. 

Kurtulm1yacag1 §eyden ka~-

960 kü~ük zabit ve 5,200 rtulmu1h1\\ ~,600 ton; 21 mil gmdan haberi yoktu. lt}rilen hepsini biliriz. Sen buraf' 
neferden mü~ekkeptir. l d~at; ~äft makine; 3 tane bir bardak 1arap veya §er- efendin Salihiddiili E~lli 
ZIRHLILAR : 152 lik top, 2 tane i6 lik bet i~ine konulan bir miktar taraf1ndan casusluk valii#e' 

Limnos ve K1lk1§. 1931 tayyare topu
1 

4 inne 47 Jik afyonun insan!an ölüm hali~ siyle gönderildin. Ald1jl' 

mak insana läy1k degildir. 
(Zekiyeye hitaben) 

- <;ocuk. sen kimsin? 
Zekiye 

- Efenbim. 
Bay S1tk1 

(Bir garip azarla yüzüne 
bakarak) 

- Sen kimsin? 
Zekiye 

(Tela~ ile) 
Adam. 

Bay S1tk1 
- Adin nedir? 

Zekiye . 
(Kendini topbyarak) 

- Adem efendim. 
Bay S1tk1 

(Kendi kendine) J 
NeAmünasibetsiz bülaa! 

(Zekiyeye hitaben) 
- Kaleden ~1kmaga me-

zunsun. 
Zekiye 

- Kalede kalmaga 
yok mu? 

Bay S1tk1 

izin 

- <;ocugum ne ite yarar
sm ki seni alakoyayam. 

Zekiye 
- Vatan i~in ölecegim. 

Ba1ka ne hizmet istersiniz? 
Bay S1tk1 

-Sen daha siläh kullana-
mazsm. 

Zekiye 
- Ben size can1m1 arze

diyol'WD. Siz baruf ya,amm 
ldi~iigünü • söyliyorsunuz. 
Bafaya adam öldürmek i~in 
~ geldiniz? Ölmek i~n mi? 
Öldtrmek i~inse beni de öl
dilriln. ulmek i~inse emin 
olun ki sizden daha kolay 
daha rahat ölilrüm. 

[ Arkas1 Var ] 

Kiral1kmagaza 
Pe1temalc1larda Esnaf A

bali bankas1 s1rasmda dir
sekte büyük manifatura 
magazas1 tahtani fevkani 
birlikte ve ayr1 ayra kirabk
tar. Varidab gayn safiyesi 

inmiftir. Kirasa ehvendir te
tekküläh mükemmeldir. Ya
z1hane, depo, atelye, matbaa 
gibi i1lere milsaittir. 

.t\dres: Odun pazara Sa
ra~lar caddesi No. 2 Mehmet 

d: 10 Salih 

==~========= 
Ismetpa,a Bulvara 

AsriHamam 
lzmirin en „ güzel, temiz ve 

ucuz hamamadir 

Bayram münasebetile fiat
larda mübim tenzilit yap1l
m11br. 

Kese Birinei 60 kuru,tur. 

" lkinci 50 " 
Kendi kendine y1kanmak 

Birinci 30 
lkinci 25 kuru,tur. 

olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da vardar. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
milracaat edebilirler. 1-10 

1 

denberi kadro haricine ~1ka- top, -2 lane 457 fik torpito ne getirdigit\i nereden ke§- yükümilde pek güzel yapt~ 
rdm1' olan bu iki eski ZJrhs kovam, 100 tane mayin Mü tedebilecekti? iilk günlcri bayai1 bebiiP 
Amerikadan sabn ahnm\~hr. retteliah 232 kifidir. Hemen sendeleye. sende- kand1rm1,bn. Sonra erenlet• 
Yunanistan bunh1r1, Bizim MUHAIBLER : iey~ yeri11den kalkb, cebel evliyalar beni uyand1rd1. BI" 
Re§adiye ve sultan Osman Yunanistanm 8 muhbiri §eyhinin yanma vard1, egildi tün hailerini ve i~ aza.'-
ciretnotJar1m1za kar§I 1914 4 tane: Konduryotis, Hid- iki ayagm1 büyük bir istekle ögrendim. ~imdi do~ 
Temmmmnda sahn almtfb. ra, Spezya, Psara 1931-1932 öptü, cnr:lan sonra i~ten söyledin, bana karft i~inde' 
13,000 ton: 17 mil sürat: ~ft 'fenelerinde italyada yapil- geien §U kar,1hg1 verdi: fena dU§iinceleri athn, bendl 
makina "1 tane 305 lik, 8 ta- m14 olan bu gemiler, Yu· a- Arig §eyh, bütün var- sana hal„ikab söyledim. ~illl" 
ne 203 lük, 8 tane 178 lik, nistanm cn yeni ve güzel bg1mla sana inand1m ve bag di senden dilegim 1udun 
12 tane 76, l1k top, 2 tane muhribleridir. landun, beni affet. ~imdiye l~ini bak gözlerimle g6rß: 
76 hk tayyare topu, 4 tane 1329 ton; 410 mi! sürat; kadar bu dil~ünü~te degil- yorum, senin kalbinde ils:I 
57 de 4 t ane 37 lik kü~ük tane 120 !ik top, 3 tane dim. ld~i yah yor: 
top, 8 tane makineli tüfek, 40 lik tayyare topu, 6 tane Hasan Sabah uthusunu Biri eski efendin Salibid• 
2 tane 533 lük torpito ko- i 533 lük torpito kovam, gyi·i [zafcrini] anlaymca Bahanan dini Eyyübi, ikincisi de .k&r 
vana ile mücehhezdirler. Bu l malüm miktarda mayin, mü- sa~larm1 ok§iyarak ona §U §Inda dnran teyhindir. 
gemiler 1905 - 1908 tarihin- 1 rettepleri 156 §ar ki§i. kelimeleri f1s1ldad1: (Arkas1 Var) 
de yapdm11 olup mürettebleri 4 tane Aetos, Yeraks, Le- ~ ~ ~ ~ S S fl IJ 
47 zabit ve 755 neferdi. on, Panter, 1911-1912 sene- ß J ' y J ß } • t dS 
1925 -1927 senelerinde ta- lerinde yapdm1§lard1r. 1029 u gar- ugos u gans an 
mir edilmi§ ve kazanlar1 ye- ton: 30-32 rni! sürat; 4 tane Jav anJa~maSI'"' fl,;o Ks~i ~uhaken1e 
nilenmi1ti amma bir iki sene 102 Jik ton t tane 76 hk ~ E l J 

1 k d h • d• l• k ~c 1 or 
evve a ro aricine ~1kar- tayyare topu, 6 tane 535 lük tmza e l Ir eD Sofya - Eilbenin div_. 
dilar. torrnto kovam, müretteb- harp heyetinden bir tubC 
ZIRL' KRUVAZÖR 

.,... Sofya - Bulgaristan nam 
: leri 102 ki-zi. Bu gemi- Hasköydeki askeri garnizO" 

M h A f 9 
" ve hesabma bay Hiristof ve „.a lt 

C§ ur vero , 1 10 da ler Arjantin i~in ismarlan- nunun itti.rakile aha-.ue 
lt 1 d 1 1 b Yugoslavya i~inde bay Simon · k 1 h 1 k 1• 

a ya a yap1 m•§ o an u m1§ ikcn 1912 de bize karq1 m • äp az1r ama 4u~ufit: 
· 1927 · d F "' bu anlasma protokolunu im- t t I 650 k. ·de ilk :.....:.,,tt gema senesm e ran- satm almm1§lard1r. 1925 Se- • u u an 1'1 n i---

d · · t · t d.d za ederken tarafeyn gayet olmak üzere 68 kitinin Mal' 
sa a 1y1ce am1r ve ec 1 nesinde mükemmelcn tamir 

d ·1 · t• 9960 t 23 9 ·1 hararetli nutuklar söylemi§- tm dokuzuncu gu··nü Hask61" 
e 1 MI§ ir. on; , mi ve tecdit edimiqlerdir. Aetos de muhakem-'eri·n 1·cru ..... ·· t ·f k. 2 v ler, bu dostlugu muhafaz:a a .... 
sura ; ~1 te ma me; tane ile Panter mayin dökücü karar verilm1°<11tir. 
234 l .. k 2 t 76 l k i~in abdü peymanlar etmi§- " 

u ' ane 1 top, olarak te~hiz ec1ilmi11lerdir. lerdir. Bönlar Müddciumumi tat' 
2 tane 76 tayyare topu, 4 40 tane mayin ta~irlar. · - ---- fmdan idam1 talep olunanl" 
tane 47 lik top, iki makine- 00 d 
li tüfek, 3 tane 451 tik tor- Morova d. • Her f1·atla sah~ · U"· • 

Va lsl- . . ~ lzm1·r - Istanb pito kovana, mürettebab 550 
kiti. ni yeni·den Az1n1et dolay1s1ylc acele y ) 1 ---oo---- tnü:1,ayede ile satJ~ 0 01 
Bay Simon sular kaplad1 Önümüzdeki Cuma günü Asgari ~tüddete indi' 

R D 
.. ) h h yani Ma.rtm sekizinci günü rilniesine ~ah~ibyor esmen avet hh( ane arap oldu sabahleym alafranga saat on 1· t b 1 (H A)y "'-""" 

Belt'n'at - Morova nehti K s an u ususa - vvw • 

Edl.Jdi• „., bu~ukta arata§ tramvay 1 t D . II lz . ~-·--·· 

Londra - Moskova, Var
§Ova ve Prag tebirlerini res
men ziyaret i~in bay Simos 
resmen davet edilmittir. Bu 
davetler vükelä meclisinde 
müzakere edilerek bay Si
monun icabetine karar veril
mi~tir. Avusturya ba,bakam 
tarafmdan bir lngiliz naz1ri
nm Viyanay1 ziyaret etmesi 
i~in vaki olan da vete hak
kmda verilen karar heni'z 
malum degildir. 

Rusya 
Bay Savn1cnin „ ~ 

gen1esindc 1srar ediyor 
Paris, - lngiliz Hariciye 

Nazari Bay Saymenin timdi
lik Berlini ziyaretile iktifa 
ederek Var§ova, Moskova ve 
Perag ,ehirlerine yapacaga 
ziyaretleri §imdilik teehhürü-
ne dair ~1ken haberler üze
rine Rusyanm Paris sefiri 
Bay Potemkin Bay Laval 
nezdinde yeni te11ebbüste bu
lunarak Bay Saymenin alel
acele Moskovada beklendi
gini bildirmi§ ve Bay Laval
da bunu Paristen Londraya 
azimet etmek üzere bulunan 
Bay Saymen ile ingiltere se
faretinde yemekte konu,mu§
tur. Ncticeye Londrada ka
rar verilecegi cevabam al
mitbr. 

tepelet-deki karlarin erimesi dd S lh e emiryo an, mu -ca esi a ane makasa ge- dirma _ Istanbul yoluau kt' 
ve yagmurun §iddetli yag- · d · k d 552 
mas1 yilzünden yeniden tug- ~mce enaz enann 8 saltmak i~in burada ek~ 

numarada bir~ok lüks mobil- servisi tesisini karar1„-b,.J-
yan etmi~tir. Ni§e kadzr ~ .J 
imtidat eden k1smmda hü- yalar bilmüzayede sablacak- ma, ve icap eden tedbirl•' 

yük hasarat: yapmi~br. Alh hr. aJmabka bulunmuttur. IZJDir 
yüz altmr§ köy evi harap Gerek tek ve ~ifte kanatla le istanbul arasmdaki bu ~ 
etmi~tir. Bazi tehir!er ara- aynab dolaplar,)pekli koltuk ra yolunun askari bi~ m~· 
smda bu yü::den münasebet- tak1m1, lavamanlar tuvalet!e- dete indirilmesini icab etö" 
ler kesilmi§tir. riyle, komodinolar, 2 adet 2 ren iktisadi sebebier izerill' 

Sl•yam tahti direkli karyolalar, kesme i~e, Nafia Bqkanlig1 da •" 
bronz ka1 yola ~ocuk karyo- kemmiyet vermektedir. 

Londra - Siyam p:!ytahta la~1, beyaz k1~a karyola, Ja- Diger ~araftan, Denizy~" 
olan Baykokd::!. tahttan ab- r1 ldares1le Vapurculuk fit* 

pon vazolar, mavun despenc;, . _.Ja 
lan Siyalll krah yeniden ketinin Band1rma hattlll"' 

lüks jardinyera, ceviz 1em- 1 __ !„ " 
tahta oturmak jrin yapbgw 1 i§liyen vapurlann da mui. 

kl f 'l' siyebk, termosimon ve banyo, -'"'*" 
te i i S1yam parlamentosu Band1rma batb i~in yap..-: 
redetmi§tir. Mahlii kral Lon- ceviz saybor, hasirh takam, cak yeni tarifeye uygun bit 
drada cevap bekliyor. Hai- Fekor takimi, 4 koltuk l program tatbik etm~si zat"' 
buki parlamento bugün Lo- masa 2 ko!ona, ku1lu. ayna- ri görülmüf, bunun i~n b' 
zanda tahsHde bulunan ve lar, sar1 ve bak1r mangallar, idareler aras1nda göriifdl"' 
yine bu kral sülälesine ait sandalyalar, dört kö~e anah- ler ba§lam1,br. 
<'lan 11 ya§tnda bir ~ocugu tarh yemek masas1, bayu Devlet demiryollarile oe" 
kral ilän etmege karar ver- ayna, tuvaletler, bah~e ka- nizyolfor1 arasmda dün bf 
mi~tir. <;ocugun tahsilinin nepesi. hah kilim ve secca- hususta ilk müzakereler y•" 
ikmali bekleniyor. deler ve sair birc;ok lüks p1lm1§br. lki mUessese, BaJI" 
A f d mobilyalar bilmüzayede sah- d1rma hatbnda ~§an vapof yaSO ya a lacakbr. Sah§ pe§indir. laran lzmir - Band1rma treir' 

Bulunan Eserlcr Büyük Kardi~h b~y lbra- lerinin tarifelerine mütenaS" 
istanbul, [Hususi] - Son him hamnda Emniyet müza- bir program takip etmeleriJI" 

on gün zarfmda Ayasofya yede salonu müdüriyeti. d:2 de mutab1k kalmlflarchr. 
hafriyatmda bulunan eserle
rinhepsi ~ukurlardan ~1karil
m1§br. Aläkadarlarm ifaclesi
ne göre Bizans äsarma ait 
olan bu mermerler par~a 
par~a olmakla beraber biri
birine eklenince k1ymetli 
eserler meydana ~1kabile
cektir. 

I 

izmir vilayeti Naf1a bat mii" 
he11disliginden: 

Me .emen - Emiralem - Muradiye yollunun 12-17 kilo1111 

rolar1 arasmdaki k1smm istikfaf1 15 gün müddetle a 
eksiltmeye konuldugundan istekli serbest ~ab1an mühendi 
lerin 10/3/935 Pazar günü 11 de viläyet daimi 
gelmeleri. 

' . 



2ve 20 komprimelik ambalajlarda 

,bulunur. Ambalaj ve komprime· 

!•rin üzerinde halisligini tekeffül 

•den EtJ markas1n1 aray1n1z. „ 
' 

Yüz tuvaletinize ehen11niyet veriyor, gen~lik 
taravetini~ muhafaza etmek istiyorsantz 

Mutlaka .... . 

7 MART 

J)ünyada <;1kan tra~ h1c;aklann~n krah s~1ydan 

Poker markal1 tra~ ~.c; g1 
Her yerde s~1tihr, bundan a :n1 ynnz 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

j E C Z A C 1 BA S 1 1. 
---------iFerit yags1z kremini kullan1n1zl 

Sebebi Ne imit? 
Ba~, di§ agr1larm1 keskin b.ir k1hcm bir ol 

keser gibi bir anda kesen ve grip hastahg1na 
lar9esini 
kar~1 da 
herkese -~& a; !.1ft ·-

Bir F1rsat · Mücellid 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRf PiN ) i 
tavsiyeyi bir bor(: sayiyoruz. 

Kar,1yakada sahilde Salih ALi RIZA EVCIM -;-·;, vu·· KSEL RAKISI 
1Pa1a caddd!nd~ ~ok güzel, y eni ka vaflarda ( a4) 

büyük bag~eli bir t:'_ ~c~Je . nun1ara<la Az zaman zarfmda Kaha~ay1 
sabbkbr. isteyenler gumruk E k "lltl · "f · Y 

.. „k n ~· c1 er1, en zar1 ·'= k k d ••k ) • • kar11~10dalMeyveter gumru albümleri en ucuz ve saglaml ra ISI a ar yu Se Mlftir 
·------ _ sokagmda 7-9 numaraya ve §ekilde yapar. Hararetle tav-

••ya 3186 telefon numarasma siye ederiz. 

...... Yabu, sea eskiden beni böyle birden yere atamazd1n, 
..... ne oldu? Sana bu kabaday1hk nereden geldi? 

~· de benim gibi Kabaday1 rak1s1m i~ bak. 0 zaman 
)'llak nereden geliyor, anlars1n ... 

1 ba!J vursunlar. (1-10) == == nn::z: e=rr 

Sabl1k Ev 
ingiliz bah~esi üzerinde 

Halil Rif at pafa caddesinde 
112/3 numarab hane sabhk
br. Talipler i~erisindeki mal 
sahibine müracaat edebilir. 

t--6 °(23) 

Istanbullu 
All Fuad 
T eniinatb, 1aglam ve ucuz 

her nevi koltuk ve somye, 
d·van, perde itleri yeni )'a
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Bu Pillerin En Tazesini 
0 
~ 

'--< 
3 
0 
::i 

~ --0.. -.., -3 



Yunanistanda ihtilil ne i~in 1 

fve nas1l bqlad1 ? 
Venizelos Bqvekil sandal-1 ri~ten propagandalar yapa-

yeainden indikten sonra 1e- rak Y unan milletinin mu-
De o sandalyeye ~1kmak i~in kaclderabna hakim olmak 
~areler diitiinmekten bir in heYesine diittü. Bunun i~inde 
laA1i kalmad1. memlekette bir ihtiläl ~1kar-

Bu lliyaaa yolunda ilk 6n- mag. kurdu. 
c• Ankaranmltecctlhllnli ka- Bu ihtilili hazulamak i~in 
zanmak Ye Tilrkiye ile an- bugilnün menfurlar1 askeri 
la9maktan ba1ka ~are tolma- ve aivil ne kadar hqlak 
d1tim anhyan Yunanistan Yarsa onlara büyük rutbeler 
cliplomatlanna kendini \ Tiirk yaldizb koltuklar, lüks ma-
doat111Batermek i~in bir:An- kamlar yadetti. 
kara Ye Istanbul aeyahab Bundan iki ay enet Bul-
yapb. gariatan tarahn Trakya hu-

Venizeloa gezdigi yerlerde duduna geien reneral Plas· 
bep Tßrk dostlugundan, trasla g5rütmek üzece a6n-
Tilrki1• ile bir ittifakin Yu- derdigi iki zabit vaz1tasile 
naniatan i~ bayab bir mes'- oglunun Amerikadan Venize 
ele oldugundan bahsetti. losa hediye diye gönderdigi 
Tlrk ricalinin emniyetini iki adet mitraliyozu •elbaz1 
Yanan efkin amumiyesinin mftbimmab Girit gümrüpn-
dahi muhabbetini kazanmaga den hükflmete kapbrmadat 
phfb. Bunu kazanmakta ge~irmedigini, ihtililin mer-
ne kadar muvaff ak oldugunu kezi olmak üzere Ciridi mü-
bilemeyiz, fakat her halde nuip gördügünü, ihtiläl bq-
bu kazan~ sermayenin faizini lar batl!'maz ilk i1i Giritteki 
bile temin edemiyecek kadar Yunan valisinl kuvmak ve 
az idi. 

Veniielosun Yunanistamn 
i.q1na getirdigi Anadolu 
fellketinin kanlar1 henüz 
kurumam11, Yunan miJletinin 
&bßz kalan ~ocuklarile dul 
rm~erinin Yaveylu1 henüz 
... turu1mam11 oldup i~in 
U.tiyar Giritli ba propawau
dMmda muvaffak olamad1. 

Fukwt bqbakan aandalye
me, yahud cumhur rei1i 
tahtma konmak hevesinden 
dabi kendini bir tbrlil kurta 
mad1. Bu h1rs, bu tama, kan 
dtlkmek husundaki bu kanh 
d•JIUlonu o dandalyeye bat 
ka 7ollardan fitmek ltlzumu 
aa hiuettirdi. Hattl bu 
•rurda taze kan dßkmek, 
t&z• can yakmak, belki de 
Y unu miWetinin mahvine 
kadar ytbilmek ceaaretini 
verdl. 

Kendisine yeni bir politika 
plln1 tizdi: 

Tlirk- Y unan dostlutunu 
beienmemek, Balkan ittifa
kmda Yunani1ta01 zararb 
,O.termek. Bu kerrede Yu
... n efkln umumiye.ini bu 
avetle bOk6metin aleybine 
111akland1rmak, kabineyi ade
mi itimat yoluyla deYirmek. 

Buda olmad1. Efkin umu
miye kirya Venizelo1un bu 
aaf1atalar1na da kulak asma
da. Likin yetmiflik diplomat 
••n• darmad1. 0 Bat N azir
hk aanda lyeai i~in herte1 
7apmaja j'&ze aldird1. Bu 
kerre de etrahn1 kendi fibi 
aaadalyeaiz kalmlf kemire
eek kemik bulamiyan bir 
talum 1iyui matrutlar, ordu 
ka~ ile batkoftu. 

Kendbi i~eriden ve ken
dine uydurdugu ve timdiye 
kadar hep Yunanistan1n ba-
llJl& 1alleler a~makla maruf, 
~u,Un dahi firari s1fatiyle, 
Balkan hllkümetlerinde dola
pn ceneral Plistirasta ha-

yerine kendi bir adam1n1 ! 
eturtmak oJdugunu söyletti 
ve ihtililin müfredatb pli
mndan bir nüsha P utrasa 
verdirdi. 

Nuariyede pekJ~ok beyen
cliji pilin1 de„ Venizelos tat
bik husuaunda büyUk miif„ 
kfllit ~ekiyor. f.;ßnkü pilin 
1enit idi tatltik huausu„ümi
de uyg•n fitmedi. Y ani 
evdeki laesap ~1111a uymad1. 

Glulnlyorki bu ihtiliJ Yu-
~nan oduaunua baz1 zabitleri
nin, Yunan milletinin yüzJer· 
ce kencininia. Yunan vesa
iti laarbiyesinin k1ymetinden 
kaybetmesinin müsebbibi ol
maktan, Y unan milletinin 
birbok milyon drahmi zarar 
tevlit etmekten batka bir 
feye aaram1yacakbr. 

H. Zeki Osma 
•• 

kurnaz 
Doland1nc1 

l.tanbul (Huausi) - Son 
zamanlarda kendisine toför 
1616 veren bir adam muhte
lif aemtlerde bir~ok evleri 
dolqmit; bu arada Beyoglu 
temizlik i11leri memuru Hay
rettinin kad1rga~aki evile 
Sabiha, Nermin, Necmiye. 
Sabahat, As1m, Retat ve 
daba baz1 kiimelerin eYle
rine giderek ditanda bulu
nan akrabalanndan llaletta
yin birinin bir kazaya ngra
a1g.n1 s6ylemek suretiyle 
bunlardan bir kaam101 dolan
tl1rm11b. Bir luslDl ev aahib
leri de ihtiyath bulunarak bu 
yalanlara kanmam1fh. 

Uzun zanandtr palis tara
f1ndan aranan bu adam1n 
Sabin Nuri isminde biri ol
dugu anlq1larak yakalam11; 
adliyeye verilmi1tir. $ahin 
Nuri su~lank1n hesab101 •er
mek llzere te\Ykif edilmi,tir. 

EG~men 
Bulgar hududunda tah1idat yapt1gimiz1n asb 

yoktur. Bulgar d1, bakan1n1n beyanab 
•Sofya 6 (A.A) - Havas halde Türk hükiimetinin al- kinmektedirler. Tllrk gazete-

T •• kl • ur en •• 
Nnius kig1d1 veya Dl 

cir kifld1 älmam11 olaii 
nebi tebaadan Tilrklerdell 
k1smm1n baz1 nahiye ve k . 
lerde ikamet tezkeresi 
almadan oturduklan g 

Ajansmdan: m1f olclugu teclbirler benlm lerinin kenc:ii hüciimlerini mü-
Tiirk k1taamm fulgar hu- i~in gayri kabili izahd1r. Eger hik göstermek 1~m ism1m 

dunda tah,idinin ne mini bu tedbirler almm1' ise ümit ileri sürmekte olduklan Trak-
ifade etmekte oldugu ,ekJin· ederim ki, bize kar11 degil- ya gazetesi tatil edilmittir~ 
de kendisine sorulan bir s~- tlir. . Omit olunur ki iuyasetleri 

müttür. 

ale ceYab veren dit itleri Tfirk gazetelerinin bir k1s- herkeste takdir edilmekte 
b~k~a B. Batolof föyle de- mi bize kart• fen~ davran- olan TÜrk ziniamdariar1 Türk 

Viliyetten 
bildirim gönderilmit ve 
gibilerin tesbit edilerek b. 
evvel ikamet veya m 
käg.d1 almalannm temioi 
nüfusa tescil eclilmeleri 
dlrllmitfiri 

m11tir;. „ maktad1r. H~lbuk1 Bulgar gazetelerinin ~ize kar11 olan 
- B1z, Turk- Bulgar dost- i~Zeteleri. iki memlehetin hücumlarma nihayet verirler. 

luk muahedesi ahkämma sa• mfinasebetlerini haleldar ede- Anadolu ajansmm notu: 
d1kane riayet ediyoruz. $u cek bir türlü ne§riyattan ~e- y apbgimiz tahkikata aöre „ ........ „„ •••••• „ ...... „„„ .... „„„„„„ ... „ T 'd b .. P,, 

Ba H• I • ff J "' ralqta a. üglfü i18fmäl oir Y 1t enn asta 1g1 sür@He bulunan. kuvv~tlerden Bu gibi muhacirlerdeD 
k1s~1mn nahiye ve k&yl 
kendi yaphklar1 evlerde, 
oturmaktä olduklari an 

Ba~ taraf 1 1 inci sa vfntla i>a11~a ne sevkiyat . ve ne 
'"' tah,1dat yoktur. fk1 memle-

kova ve V ar1ovaya :yapmu1 kadar bulundugu d~üncesine ke~ ~ünasebah ise eyi bir 
tasavvur edilen seyahat. nze- sevketmi,tir. safhada [inki§aftadir. Tilrk matbr. 

rindeki tesirlerinin ne ola- Re!Htmi mahfil bu noktai rr atbuabruh ekseriyetinae aci 
cag. henOz be'li degildir. nazan kabul etmeme}dedir. yazilarm azalma~ta olmasi da Günirüklerd 
VaZl·yet b gil kü k b' t p Bu mahafil B. Hitlerin s1h- l{alan i:\lcnst1cat u n a me 0 - bu iyiligin alämetlerinden Ll 

lanhsmada tesbit edilecektir l hi vaziye'ti\lin ecnebi ziyaret- sayiJsa gcrektir. Kontenjan müsaadesi 
Londra 6 ( A.A) - Roy- l ~i!eri kabuj ve onlarla yük- ·-- •• _ _ rilmediginden Holanda 

ter AJ·ansindan •. sek siyascte mfüeallik mese- • .. 1 . · kl 
I • A getm m1~ ve gümrü e. 

Sir Con ioaymeni'n Berl1.01. J 'leferi müzalrere etmesine mü- zm1r- VrUpa k l l t 1111 „ · zakere etmesine miisaid ol- a mi§ 0 an mensuca m 
ziyaretininin tehir edilmi' 01 madigmdan ,üphe etmemek- T elef 000 tan gümrük um um müaa 
dugu haberi bir~ok siyaset tedir. Filhakika Bay Hitlerin Ankara 7 (Hususi) He- gilnce fehrimiz gümrük 
adamlanum bay Hitlerin has Berlinden gelen gazete ha- müdürlügünden sorulmut , 
tal V d' l ti'k b' t • yeti vekile ak§am üzeri top- ' Bu g1'b1' emt1'an1n defteri 1g101n 1p oma ir ema berlerinm · anlathklarmdan Jan'DJ~hr. Verilen kararlar 
ruz oldugu ve bu hastahgm ~ok daha hasta oldugunu meyamnda lzmirin de 1935 yaz1lmasma ba11lanm1tbr0 

dün müdafaa hakk1nda nef- farzettirecek bir ~ok sebep- y1h senlarma dogru Avrupa ß R f 
rolunmut olan lngillz beyaz ler vard1r. ~imdiye kadar ile telefon ruuhaberahna ba§- ay au 
kitabmda Almanyanm tesli- Sir Con Saymenin ziyaratine lanmasmm temin edilmesi Cumhuriyet MüddeiuDl 
hatma müteallik olarak serd ait yeni bir tarib tesbit edi· vard1r. muavinlerinden bay IU 
edilmi, olan mütalealarla ala lememi,tir. ß ) k • A:dliye bakanhginca Güdl --„„ 8 aD OSey1 hane viläyetinde Torul ka 

Istanbul 
Gümrügiinde 
Mühim Bir i~in 
Tetkikile ~'lü~te~ar 
Me~gul Oln1aktad1r 

Istanbul (Hususi) - Ev
velki gün birdenbire Anka
radan gelerek Istanbul güan
rükler!nde bir teftit yapan 
Gümrük ve lnhisarlar Müt· 
tetan Bay Adil bu tefti1te 
tesadüf ettigi baz1 meselele
re takild1g.ndan evvelki ak-
1am Ankaraya avdetini son 
dakikada tehir etmittir. Bay 
Adil dün de sabahtan ak-
f&ma kadar Gümrük batmü
dürlügünde me1gul olmuttur. 
Bu arada Gümrük Bqmü-
dürü Bayt Seyfi ve bir~ök 
müf ettitleri de kabul ederek 
kendilerile uzun müddet gö-
rütmü~tilr. 

Gümrükler müttetar1 bu 
arada Galata gümrüklerinde 
bazi muamelit üzerinde tet
kikler yapm111 ve ambarlar
dan bazdar1 gezmi§tir. 

Gümrük mü,tefanmn 1eh
r1mizdeki bu tetkikau hazine 

1 Bir amele soda Istanbul [ Hususi] - Bel- sulh käkimligine tayin 
1 gradda toplanacak olan Bai- mi,tir. Bay Rauf bugün 
1 k&Z8DID8 kan konseyine Tilrkiye na- karaya gidecektir. 
1 mma ittirak edecek olan „ , 
'dü,erek öldü heyetimi: bugün gidiyor. y annki IMa~I 

Istanbul (Hususi) - Dün Jngiliz ( Ba,taraf1 t incide ] 
fehrimizde ~ok feci bir kaza Donanniasi takvive olamaz. Yarmki Göztepe 
olmuf, bir amele kaynar so- k · betl' b' kilde ediliyor 1m1 1sa 1 1r 1e 
da kazamna dü 111erek ölmü111- d- „ ül k t k.l d'lit' 

y y Londra 6 (A.A) !... Filo ufun ere et 1 e 1 
tür. kar11tlarmdaki tak1m10 o 

Kantarac1Jardu Sabuohane e-frat mevcudu 94,482 kitiye 
iblagv edilmi111tir. <:.u hale gö- nuna göre bir oyun 

sokagv mda 11 numarah Htris- " °" k ul h h ld t re 2,144 ki111i artm1111br. 1935 ur ursa er a e e 
today1 ogv ullann1n aoda fab- " " · l l'b' tt k deniz in111aah proramma göre m1y e ga 1 1ye en uza 
rikas1nda ~abtan amelelerden " G ü~ kravazör 8 torpido muh- gildir. Yalmz öztepe t 
Andon kaynamakta olan so-

i-ibi, 3 deniz.alh ve bir depo yarmki ma~tada her za 
da kazamna su koymak i~in 
su tenekesini almilj ve ka· gemisi, 4 slup, 1 tefti, ge- gibi Fuat, Muüaffer a 

misi ve 7 tane de ufak gemi masiyle yürUmek iaterse to zamn merdiveninden ~1lcarak in§a edilecektir. Bahriye te- bir oyun oyn1yan AlhnO 
suyu bo§altmak istemi~tir. sisabmn en büyük k1sm1 z1rh- müdafaas1 kar1111s•nda hi' 
F akat muvazenesi bozulan " " 
A lilarm asrile§tirilmesine ve muvaffak olamaz. 0Idu1' 

ndon birdenbire, f1kir f1k1r d f · l ' te a Ül ma zemenin islah1na kuvvetli akmcilara sahip o• 
kaymyan kazana dütmü' ve hasradilecektir. Göztepe tak1m1 yann iJtO 
sularm i~inde koybo!mu§tur. 
Kazan hemen boqalblm1q ve Italyan1n suz ve a~11<lariyle oynadt 

" "' takdirde galibiyete daha 
zavalb amelenin cescdi p- Deniz silählari kindirlar. 
kar1lm1§hr. 

• Roma 6 (A.A) Havas Bu tarzda Giztepenio 
Jzgiliz Ajans1 muhabirinden: cagi neti~ede Albnordu 

Erkänt Harbive Reisi ita]yamn harb donanmas1 en kuvvetli hattm1 te 
.1 halibaz1rda ,u gemilerden eden bek hatlarm1n oyun 

Sarkta l"eftise mürekkebdir: bagli kalacagmdan bu 
Gid1vor 22,000 Tonluk 4 urhh, him ma~ta en milhim 

Viyana - "WVoviye Fraye 10,000 tonluk 7 kravazö.r, halen izmirin en kuvvetli 
inenfaatlerine dokunan bir Prese „ gazetesi fngiltere bunlar 1927 ile 1933 arasan- kalecisi olan Sah:edc:lin 
mesele üzerinde cereyan et- erkim harbiye reisi bay Ar- da in§a edilmi~lerdir. Mahmud oyn1yacaklard1r· ~ 
mektedir. Gümrük müfetti~- cibaldm M1s1r, Sudan, Sran- Kondetyeri tipinde ve ya- Bize göre her iki tak~ 
lerinden Bay Mahmut ve Ze- ~1yor, Danya k1talarmdaki r1s1 1930 ile 1932 arasmda en kuvvetli fekli tudur t 
ki bu meseleyi tetkik etmi§- Ingiliz askerlini tefi§e gitmesi ~inta edilmi,, öbür yar1s1 da Albnordu ,t 
lerse de sonradan Gümrük- lngillerenin filoyu ve kara tezgihta 12 kravazör 7 tane Sabaeddin, Cemil, ~"~ 
ler Bakanhi• bizzat Mü§te- ordusunu takviye etmek ka- eski kravazör 27 kefif kemi- Ziya, Adil, Osman, F••-:J 
pr taraf1ndan ifin tetkikma rarile aläkadar gösteriliyorsa si 36 torpido muhribi 16 s1 Sait, Tevfik, Muzaffer, HaJP" 
lüzum görmüttür. ~imdilik da siyasal · mahafilde heye- son sistemdir. 35 eski ve 6 Göztepe ,#.6 

bu mesele gizli tutulmakta- can da uyand1nnaktan hili yeni torpito 40 dnizalh muh- Mahmu1, lsmaiJ, Kadri,_JJ_:. 
d kalm1yor. ribi 75 denizalb gemisi 54 ü ammer, Hakk1, Selim, BeJsJ" 

-
.•.r·------------------------ yenidir. 3 mayin gemisi. Bun- ff F A: Li 

h b l Halit. Muza er, uat, bV'_:I 

Bakk II 1\lu•• J•de lardan ba1ka tezgi ta u u- f"_: 

Beynelmilel Prag Sergisi 
10 DAN 1 7 MART 1935 E KADAR 

~ckoslovak sanayiinin satt~ merkezi, sanayi 8 ara nan Littorio ve Vittorio Ve- Bütün takimlanmiza .,; 
Son dereee hassas, saglan1 zarif ve danigah neto ad1ndaki 35,000 tonluk den muvaffak1yutler tero;,; 

istihsalätin en iyi satJ~ menba1 iki z1rhb ile 146 par~a mek- edenken sporculardan t ·V 
~eko1l0Yak demiryollannda ytizde SO, ecnebi 1imendifer, oturak terazileriniiz geldi. Her terazinin teb gemisi, romorkör ve sa- bir oyun bekler, ma~lar• 'd" 

tlenis ye haYa yollannda yüzde 25 tenzilit. f evkindedir , ire ve lliman hizmetlerinde re edecek hakemlerimi~ 
Daha fazla maUimat almak ipn l1mirde <;ekoalovak kon- SATI$ YERI: Suluhan civannda (HÜSEYIN HÜSNO bulunan 150 par~a kü~ük dürüst ve temiz bir 1 

oloebaneaine mOracaal ÖDEMI$) Ticarethanesidir. gemi vardir. isteriz. 

U• CUZLUK Ba hk .hti 1 hed. likl • • • a ·•kA t Caddesinde $emsi Hakikat UCUZLUK sEll„ : YiJ'&m 1 ya~ annlZI ve 1ye enn1z1 u ume G1s1NDEN a1uuz fiattar ~ok ucuz. 


