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İzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Venizelo 'un adalarda tayin 
ettiğı Valilerle kunıacdanlar 
Ayvahğa iltica eyleııı i,. lerdir 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Yıl : 2 - No : 384 Telefon : 2776 - Sah - 12 Mart 1935 Fiab (100) Para 

V enizelos ve Karısı Giritten Kaçtı 
AVerora x hin,ereli ·aa.dadan uzaliI3Ştll8·r~ 
A verof ile bir denizaltı gemisi müstesn 
a olmali üzereAsi donanına teslim oldu 
Venizelos'un Midilli, Sakız ve Sısam valii umumisi ile 
kllmandanı da bugün Ayvalığa iltica etmişlerdir. 

------------------------
Veni z el o s Tamaınen Kaybetmiştir Giritte Nornıal idare Kurul-
du. Asiler, Kaçarken Hazine Ka~alarını da Soyup Gitmişler 

Ayvalık, 12 (Hususi) -- Venizelos'un 1\lidilli, Sakız, Sisam umumi valisi ile kumandanı da şimdi bir 
motörle Ayvalık'a iltica ettiler. Motörttn Ayvalık limanına geldiği görülünce kaymakam ve diğer alakadar· 
lar motöre gitmişlerrlir. Mülteciler Ayvalık'a çıkmışlar ve çarşıda dolaşmışlardır. 

lstanbul, 12 (Hususi) -- Atina'dan haber veriliyor: 
Elen hükumeti, Venizelos'un bulunduğu Averof zır lısının takibi için hnkômeı:donaoması amirali Sa

kelaropulos'a emir vermiştir. Alakadar mahafilin temin eylediğine göre Averof'un takibine memur edilen 
torpitoların Averot'u yakalamaları muhakkaktır. Zira Averof, saatta en çok 12 mil ynrnmektedir. Takih 
torpitolarinın sürati ise en aşağı 28 ıuildir. 

Istanbul, 12 (Hususi) - Hükumet, asilerin terkettikleri adalarla ~lakedonydnın her tarafına kendi me
murlarını tayin etmiş ve asayişi eskisi gibi temin eylemiştir. Asilerden kurtulan mıntakalar ahalisi asilere 
karşı boyok bir kin besliyorlar. Asi ordunun hakayesi, silôblarını::aımakta ve nizami~ordunun mQfre~e ku. 
mandanlarına iltica eylenıektedir. Eski Yunanistan'da boyok nQmay.işler"ve:sevinç tezahllratı başlamıştır. 
Her taraf hnkômetiu, asileri tenkil etmek hususunda gösterdiği ciddiyet ve icraattan son derece meınnu .. 

• • 
nıyet gösterıyor. 

efon Başbakanı Bay Çaldari 

Atina, 12 (A.A) • Ve- müşlerdir. Girid ada
nizelos, karıs) ve asi· sının her tarafında 

lerin reisi, Averof normal ida,.e iade 0 • 

zırhlısı ile Giridi ter- luumuştur. 
kettiler. RnkOmete Atina, 12 (Hu8usi) .. 

adık olup ta asilerin Suda limananW. bulunno 
hntOn n i donanma, Ave· 

elinde bulunan hD· rof ile bir denizaltı mn • 

kftmet memurları ıcsna olmak nzere hnkQ. 

serbest bırakılarak mete teelinı olmuştur. 
Yunan lınkilmeti Bulga-

vazif eleri başına dön· çıkmı~ olan asi 

zab~tlerio teelimini Bul· ı bir Yunan. v~puru bugün hu- mallidare teıiı edilmiştir. 
garı tan'dao istemiştir. De· ray.• gelm~ıtır. Ksnndre k3rfczinde asi 
deax.nr.'taıı 1 ·ıd· "Jd"Ywioe içıade ası kruvazör Avero- gemilerden: biri daha tes· 

6 }; n ırı •e f •· · · · 1 Ksc.ı· 1 k -. un ıuvarııı amıra u ıa e - 1 1 B · göre, şımendifcrlerlen ge· . ld v d"I im o ınu~tur. u gemı, 
. . ııs o uıru zanne ı en ,esrar-

len hır niı tabur derhal engiz bir adam vardır. Bu Seluniğe gitmek emrini 
siluhlarmdan teerid edil· adamın karaya çıkmasına almıştır. 
miştir. izin verilmemiıtir. Asiler Dedeaiaçta duran 

iroz livasına kunıanda Vapur ayni zamanda isi- hususi bir trenle kaçmııtır. 
ler hesabına bazı levazım te· 1 G 1 K d b ı eden general Augoaatopu· eaera amenos a un ar 
darikine gelmiş olduğundan 

108 ile erkAnı ha.:l!iyCBin· d~rhaf limanı terketmeai bil-
den 5 zabit, motftrlft meç 

arasındadır. 

bul bir istikamete doğru 

gitmişlerdir. 

Roma 12 - Pariı resmi 
mahafili yabancı kaynaklar· 
dan çıkan ve ltalyanın Yu
naniatan vaka;•iine gOya mü· 
dabale edeceğine dair olan 
haberl:'rfo esassız j .. lduğunu 
"beyan t.aiyorlar. Bu vakayi 
Romada daima dahili bir 
siyasa işi olarak telakki edil
miştir. 

lskenderiye 12 - Girid'de 
aıilerce müıadere edilmiş 
olan Kerkira adında küçllk 

dirilmiştiF. 

Asilerin ne şekil-
de kaçtıkları hak 
kında iki haber 
var: 

latanbul, 12 (Hu uıi) ·· 
Asilerin maAIOhiyeti, hn
kftmet donanmasmm De. 
dcağac'a asker çıkarmağa 
muvaffak olması ile ta· 

Diier bir haber; lıilerin 

bir denizaltı gemisi ile kaç
tıklarını bildiriyor ki bu ha· 
ber kaydı ihtiyatla telAkki 
edilmelidir . 

Kabineye memur Nazır 

Bay Metaksaı vaki beyana-

tında; 

- Herbaaıri bir devletin 
araya ırirmesi Yunaniıtana 

kartı gayri dostane bir ha
reket sayılacaktır. Ve bu 
noktai nazara btitlln devlet-

lıakkuk etmiştir. Make· lerce riayet edilmiştir. 
donya ve Trakyadn nor· 1 lıtanbul, 12 (Huıuıt ) -

Firar eden Bay VenİJ!eİOI 

Asiler kaçarken devlet ha

zinelerini de ıoymuılardır. 

Yuoan ahvaline iit en on ve en mühim haberler yarınki A ADOLU gazetesindedir. Herhalde okuyunuz. 
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il: 

lstanbul ve 'frakya 
Fratel]i Sperco Vapur . Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

Olivier ve şüreka

sı I..1imitet vapur • ORESTES ,, vapuru 11 marttan 14 ınarta kadar An~ 
H b 1. 1 · · ··k Şeker Fhrikaları 'fürk Anoninı Sirketi aceııtaQ.ı vers. Rotterdam, Amstrdam ve am urg ıman arı ıçın yu ' o 

alacaktır. Sermayesi 3,000,000'fü ı·k Jirası CendeJi Han. Birinci kor-
" CERES vapuru 12 martta beklenmekte olup yükünü . - d.. - V k f h 30 40 don Tel. 2443 

" V K" ı· J lstanbul Bahçe kapı dor uncu a ı an - · boıa•ttıktan sonra Burgas, arna ve ostence ıman arı . , The Ellerman Lines Ltd. 

için yük alacaktır. 11 MARONIAN vapuru 
11

CERES., vapuru 25 marttan 28 matta kadar Aoveu, Rot- •llllJllllllJlllllllllllllllllHllllllllllflllllllllllllllllllllllllfll llllllllllllllllllllflll 111111• 21 şubatta Lond;a, Hull 

te.rdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. lzJJ] 1• f yu· • fi men suca tJ ve Anversten gelip tahliyede 
SVENSKA ORIENT LINIEN - = bulunacak ve ayni zamanda 

"ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, =r • • I. • = Londra ve Hull için yük 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, OsJo ve İskandi- - ürk Anonım Şlf ı{.etı= alacaktır. 
navya limanları için yük alacaktır. _ · = 11 EG YPSIAN 

11 
vapuru ay 

11 

VIKINGLAND 11 vapuru 2 nisanda Roterdam, Ham- - Bu mnessesc~ iki yOz hin lirn sermaye ile _ sonunda Liverpool ve Svven-
buri, C43penbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve = tcşekkOI etmiş ve Di Ür}ı ental Karpet 1'1anu- seadan beklenmektedir. 
İskandinavya limanları için yük alacaktır. = d (Ş k hah) sirkclinc ait _ 11 THURSO ,, vapuru mart 

SERViCE MARITIM ROUMAIN = fukçörers l.imite ar . • = ortasında Londra, Hull ve 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

11 ALBA JUL YA" vapuru 14 Martta gelip 15 Martta Pire, 

Malta, Napoli, MarsiJya, BarseJon ve Katanya JimanJarına 
hareket edecektir. 

•· DUROSTOR ,, vapuru 14 martta beklenmekte olup 

ayni günde Köstence, Sulina ve Galaç limanlarına hareket 
edecektir. 

" PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, ve BarseJona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lımir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

'' TAMESIS., vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

_ izrnirdc Halkapınardııki kumaş fabrikasını ı;;utm = Anversten gelip tahliyede 
_ almıştır. fi"'abrika bOtO.n tcşkilut ve tesi at ve mns- = bulunacak ve ayni zamanda 
- tahdimini ile eskisi gibi l karınım ·nni 1935 ta· - Londra ve HuJJ için yük 

- aJRcaktır. = rihinden itibaren yeni şirket tnrafmdaıı işlelil· = = mektedir. Her nevi ylhı iplikleri, kumaş, hatta- = 
-= niye \'e çorap imal edilecektir. l\1amulatm eın!i!a· = 

"FLAMIAN,, vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

Not: V urut tarihleri ve 
= line filikiycti her tarafta takdir ve kaimi edilmiştir. = = Bu ınamuliit Pe~temalcılar hnşmda eski Orozdibak = vapurların isimleri üzerine 
= ittisalindeki sergide te~lıir edilmekte ve sahş fab- _ değişikliklerden mes'uliyet = riku içinde yapılmaktadır. __ k_a_h_u_ı _e_d .... ilm_ez_. ____ _ 

= Posta kutusu: 127 = Satılık Motör 
- Telgraf adresi: İzmir - Alsancak = 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
ii 11111111111111111111111111111111• 11111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111 U• 

12 beygir kuvvetinde (Di
z.el) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple-

l 

v. F. h. 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANT! 
- " AGUILA ,, vapUfll 
martta bekleniyor. 21 
kadar Anvers, Rotte 
Hamburg ve Breıne• 
yük alacaktır. 

" AKKA ,, vapurll 
_marta bekleniyor, 4 ' 
kadar- An;e;,-:- Rotte 
Hamburg ve Breıoell 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCH 

HAMBURG 
" TROYBURG " v 

23 martta bekleniyor, 
burg ve 

çıkarıp Anvers, 

ve Hamburg içiaı 
alacaktır. 

" NORBURG " vapaı 
martta bekleniyor, Halll 
ve Anversten yük ÇI 
caktar. 

DEN NORSKE MIDDEL 
SLINJE D·S. A-S SPAN 

LIJNEN - OSLO 

" RINO ., vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için 
alacaktır. 

yük s 1 .. ay~ı ı 
Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değitikJikJerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Kitaplarıoıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralanmza Şık 
Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaphr· 

Müşteı·ileı·ime 

" BANADEROS ,, v 
23 martta bekleniyor, Di 
v.: Norveç Jimanlarıa• 

rin idarehanemize müraca- alacaktır. 
atları ilan olunur. 

Fazla tafailit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalığına miiracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

en 

Iki defa süzülmüştür 
Yeğiine deposu 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak 

• - ..,_..-=-

-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malJarın en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduı·alaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar
lzmir şubesinde hıılursunuz 

-Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hum%a llıütem beyin fotografhanesi, /%mirde etı ıyı 
fotoğraf çekmekle şiJhreı bulan bir san'ut oc<1gıdar. En 

müşkıilpruerrt olanlar dahi. burada rektirdikleri fotokraJ· 
lnrdan memnurı kalmışlardır. 

Ham%a Rilıtcm beyin, fotoğr<lj 
gması da muhterem. mıi.şterilerini11 ine<• 
her çe.şiı malları, fotoğraf" makinelerini 
dır, JJir ::ıyareı her şeyi ispat<l klifidir. 

(Jzmir • Başturak caddesi, Refik 

mak isterseniz : 

* ı'ENı KAVAFLAR* 

Çarş1sınd11 34 Numarmln 

- - Ali Rıza - -
MüceJJitbanesine uğrayınız. 

İkinci Beyler sokağındaki 
fotoğrafbanemi kapattığımı 

~------- .. "NEPTUN,, SEA NA 
r- ~ TION COMPANY L 
Satılık Piyano BUDAPEST 

saygılı müşterilerime ilin 

ederim. 
Klişelerimi Emirler çarşı

sında Bay Hamza Rüstem 
fotoğrafhaoesine naklettim. 

Sipariş vermek istiyenler lüt
fen oraya uğrasınlar. 

Bende şimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

Rahaeddin·-Foto Resne 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatfa satılık-
tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

'~ 
Tt.J R K iYE 

llRt \~T 
BAN~ASI 

.D~oA 
BiRiKTiQEN 
'RAJ-IAT--~D~Q 

" TISZA ,, vapuru 
martta bekleniyor. 
Brai)a, Budapeat, Brati 
ve Viyana için yil" 
caktır. 

THE EXPORT STEA 

CORPORATJON 

"EXECUTIVE" vapuıtl 
martta bekleniyor, Nef 
için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve '' 
ların isimleri iizerine flJ,. 
liyet kabul edilme1.. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Miltebaaııaı 

ikinci Beyler Sokagı fıl, 
TelPfon 3452 

ÔksOrenler! Mut• 

laka (Okamentol) 

ôksornk şekerle 

rini tecrnhe 

niz .. 

Ve Porjen Şahapın 

en natnn bir mDs· 

bil ~ekeri olduğu· 

nu unutmaymız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Sıhhat 

sOrgiln lıaplarmı 

arasınlar. 

l\laruf eczaneler· 

den arayınız. 

fi 

tiı 


