
On dört gOn zarfında güm· 
rlik muhafaza teşkilatı tara· 
tından bil"i yarala 107 ka· 
çakçı yakalanmıştır. Hir ba
lıkçı motörüde tutulmuştur. 

• • Evvelki akşam gece yarısın· 
dan sonra bir kaza olmuş 
ve içinde fiç ki~ i bulu· 
nan bir otomobiJ denize 
uçmuştur. 
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Elen kabinesinde değişiklikler oldu 
cP·ı 

ltalya hnkOmeti de Almanyayı protesto etti 

Almanya; Fransız notasına cevah ver
miyecek. Vaziyet çok tehlil{elidir 

Volkicher Beobachter gazetesi Flandene hücum ederek; Almanya, 
elinde kalınış olan yegane çareye baş vurmuştıır, diyor 

Berlin 22 (A.A) - Vol· 
kicber Beobacbter; Fransız 
baıbakanı bay Flanden'in 
nutku hakkında ve ( Adalet 
Derede kaldı? ) baılığı altın· 
da aşağıdaki mUlihazaları 
neıretmekted ir: 

" Biı biiyük bir Avrupa 
milletinin reisi sıffatile vazi
felerini müdrilt olması lizım 
relen bir devlet adamının 
llutkunu değil; harbın ferda· 
ıında kulJanılabilecek b:r H
ıanla konuıan bir F ranstz 
İttifakları Avukatının; sözle-., 
rini dinlemiş olduk. Egcr] bay 
Flanden, Almanyanıa Versay[ 
muahedesinde kendiıine tah
mil etmit olduğu taahhütle
ri ifa etmemiı olduğunu id· 
tlia ediyorsa, Fransız baş 
hakanın dellilininlne derce~ 
luymeti olduğunu:tmeydana 
çıkarmak :için llmlittefikler 
•raıı ukeri komiıyonun şe· 
hadetlerini batıra getirmek 
kifidir. 

Celal Bayar bir 
ziyafet verdi 

-Ziyafette( 'aıRusya'nın Ankara sefiri 

Karahan: bir nutuk söyledi 
Ankara~22 (A.A) - Ôko· 

nomi Bakanı Bay Celil Ba-

yar, Kayseri ve Nazilli f ab
rikalarile alakadar olan 

Sovyet mühendisleri hey'eti· 

nin Ankara'da bulunmasm

dan ötürü bugün köşklerin

de bir akşam ziyafeti ver· 
miştir. 

Ziyafette bu hey'etten 
başka Dış işleri Bakanımız 
Tevfik Rüştü Aras, Sovyet 
sefiri Karahan, Moskova 
Elçimiz Vasıf Çinar, ökono- Sov ·et Rusya'nın Ankara M· 
mi bakanlığı müsteşarı Faik yiik elçisi Bay Karaharı 
Kurd oilu, iş bankası:umum 

yet sevgi ve dostluiunun 
müdürü Muammer Eriş, maddi eserlerini ırörmekten 
Sümer bank umum mUdürU doima duyguları ifade eden 
Nurullah Sümer ve idare nutuklar teati edilmiıtir." 
mecJisi başkanı Apaydın Celil Bayar ıöylevinde;Kay
ve diğer bazı yerli ve ecne· seri'de ve Nazilli'de kuru
bi:zatJar hazır bulunmuştur. lacak olan fabrikaların mli-

Bay Celil Bayar ve Kara· kemmel birer sanayi eıeri 
han aralarında Türk • Sov· olaca;ını ifade etmiıtir. ______ .._ ........ ~----~ 

Spor hareketleri Bizde Fransa'nın 1'siliblarıl 
bırakma sahasındaki taah:~ 
htıtlerini yerine getirmiş 
olduiu iddiasını kaydediyor •e ıilihları bırakma konfe
ranıı tarihinin temamile 
bunun aksini göstermekte 
iıulundutunu görüyoruz. Eğer 
Fransa ıilihlarını tahdid et· 
••ii hakikaten arzu etmiş 
olıaydı, her halde umumi 
lıir mukavelename elde edi
lebilecekti. Almanya'aın bu 
meı'elede •Öz bozanlık et
miı olduğu iddiasının katiyen 
.. ıı ve esaıı yoktur. Zira 
1932 ıeneaine kadar Alman 

. Halk sahasında güreş 
fnıÜsabakaları yapıldı 

Con Simon 
arın Berlin'e gidecek 

Sir Con irnon 
lıtanbul, 22 ( Huıuıi) 

Londra'dan gelen haberlere 

IÖre, lnıiltere dıı bakanı 
Sir Con Simon Pazar ınnn 
barın) tayyare ile BerJin'e 
lldeeektir. Seyabatan ıon 
-... Devamı 2 inci ıui/H. -

siyaseti öyle kimselere 
tevdi edilmişti ki bu adam· 
lar Versay muahedenamesi
nin beşinci faslını ihlal 
edemezlerdi; hatta bu ihlal 
dünya efkarı umumiyesi ta
rafından menedilmiş olma
sa dahi eğer bütün dünya 
taabhütlerinı inkar hakkını 

gasbeclecek olursa adalet 
nerede kalır? 

Bay FJande'nin ancak dün 
akşam Fransız ayan :necli
sinde ortaya atmış olduğu 
bu suali Almanya kendi 
kendine on beş senedenberi 
sormaktadır. Adalet ne ol 
du? Adalet nerede kaldı? 

japon cenıiyetir.in senc1ik ıoplanlı ı 

Japonyanın Amerika se
firi neler söylüyor? 

tazib eden meseleler, bir 
muharebeyi tahrik edebilir. 
Fakat bu hareket ancak 
lüzumlu ve cerrahi bir kan 
alma ameliyeai aibidir. Bu 
mea' •lelerin çotu ıuUıen 
halledilebilir." 

işte Almanya'nın durmaksı
zın sorduğu sual budur. Ni· 
hayet bu suale hiçbir zaman 
kat'i bir cevab alamıyacağı
na tamamen kani olunca 
Almanya kendisinin elinde 
kalmış olan yegane çareye 
müracaat etmiştir. Bay Flan
de'nin söylediğine göre bu 
gün Fransa sulh divisı kay
gularmı ~eslemektedir. Eğer 
Fransanın kayguları kendisi
ni dün olduğu gibi bugün 
de siyasi programını istinad 
ettirmekten zevk duyduğu 
ittifaklar blokuna ıevkeden 
tedbirlerden başka tedbirler 
şeklinde tecelli etmit olsay
di buırün Avrupa' da it· 
ler tamamile bam baıka 
bir manzara arzederdi. Al-
man hükumeti ve bay Hitler 
vaziyette istikrar huıule ife· 
tirebilecek her türlü müza
kerelere ıirmeğe amade ol· 
duklannı kat'i ve sarih ta· 
birlerle bildirmekten hiçbir 
zaman fariğ olmamıılard1r. 
Halihazırda 16 Mart tedbir· 
lerinden sonra timdi Almanya 
ile miizakereye iıtirak ede· 
cek olanlar herkeıin mutlak 
musavata zibaiyetiaden mlU· 

- D.vemı 4 noü sahifede-

. -
K. S. K, llzmirsporu 7-0; Altay, 
- -- . Tttrksporil 7-0 yendiler __ _ 

Dün 
l:.rnirsporu 7-0 ma~lıib 
Alsancak sahasında 

ikinci devre lik maçlarına 
devam edildi. 

lık maç Altay • Türkıpor 
arasında yapıldı. Bu maçı 
Altaylılar 7 - O kazandılar . 
Rundan sonra yapılacak olan 
Altıoordu ·f Şarkıpor maçı, 

Şarkıporun sabaya çıkma· 
ması üzerine Altınordunun 
seremonisi ve hiikmen gali· 
biyeli ile neticelendi. Göz· 
tepe, Bucayı ırilzel bir oyun 
dan sonra 3 • O yendi. 

Son maç K.S.K.·lzmirapor 
arasında yapıldı. K.S.K. lalar 
çok rtııel bir oyundan sonra 

cdc11 K. S. "/\. takımı 

bu maçı 7-0 gibi biiyiik bir 
farkla kazandılar. 

Bu maçlardan evvel B. 
takımları arasında yapılan 
maçlarda Göztepe 1-0 Altın 
orduyu, Şarkıpor çıkmadı
;ından Buca ıeremoni ıure
tile Şarksporu yendiler. 

* • • 
Dün Halk sahasında ya· 

pılan gllreı mllsabakaları da 
çok güzel oldu. Meıhur peh· 
livanlarımızın iştirak edeceti 
haberi üzerine nıeraldalar 
sabayı doldurmuıtu. Cnm
buriyet Halk Fırkası villyet 
- O.vorrn 4üncri sahifede -



Sahife 2 (UluaalBı~·rı:.:,:ik:!)--------------------------
Otomobil kazası 

Alsancakta bir oto
mobil denize uc;tu 

·-. --Gece yarısından sonra bir otomobil 

Roma 
Bnynk Elçimiz ziraat 

sergisini gezdi 

- -
IALAHATTi 

· EYYuB/;, 
•• 23 Mart-1 935 1111 Y ~~ 

Tefrika No. 14 
~ezintisi yapmak istemişler, fakat .. 

Evelki akıam gece yarı
sından sonra Alsancak ben
zin satış depoları karşısında 
bir kaza olmuş ve bir oto
mobil denize uçmuştur. Yap
biımız tahkikata göre vak'a 

nasında bir gürültü duymuş 
ve derha) kalkarak otobüsten 

Roma 22 {A.A) - Türki
yenİn Roma büyük elçisi 
bay Hüseyin Ragıp uluslar 
arası ziraat sergiıini ziyaret 
etmiş ve daimi komite reis 
vekili ile azaları tarafından 

karıılanmıttır. Reis vekili 
bay Depidop bir nutuk irad 

Sonradan lslam .. Olan Bir Rum, Antakya 

inmiıtir. Karanlıkta denizden; 
- İmdat !.. imdat !.. 

Kalesinde Tuzak Kuruyor .A 
- Hele şükür, efendimizi Fakat yalnız bUll .... Bu sırada çadırın kapısın

daki perde aralandı. Prens 
derhal toplandı ve ciddi bir 
tavır takındı. Kırk, kırk beş 
yaşlarında başı açık, Antak
ya yerlileri gibi giyinmiş bir 
adam eğilerek ve prensi 
etekliyerek içeriye girdi. Sa
kalını sıvazladı. Mürai ve 
korkunç bir gülüşle ; 

töyle olmuştur : 
Buca belediyesinde mukay

yet 54 numarala otomobilin 
sahibi, mösyö Rapoport; oto
mobilini tamir için, Braciyo
tinin tamirhanesine bırakmış 
ve tamir ettikten sonra oto
mobili Alsancaktaki benzin 
satıı depolarından birine 
bırakmasını, ertesi sabah 
makineyi oradan alacaiını 
ıöylemittir . 

Braciyoti otomobili tamir 
ettikten sonra, Alsancakta 
Sokoni petrol kumpanyasının 
••ht mahalli önüne getirmiş 
ve orada nöbetci bulunan 
aatıı memuru · Şahaba tes
lim ederek, ertesi sabah 
sahiplerinin otomobili alacak-~ • larını bildirmiştir. 

Gece yarısından ıonra , 
saat üçe doğru; Sokoni kum
panyası benzin satış memuru 
Şahap, yanı başındaki Şel 
deposu satış memuru faken
der ve orada bulunan Mu
harrem birlikte otururlarken 
makineyi tecrübe etmek is
temiıler ve bir gezinti yap
mağa karar vermişlerdir. 

Bunun üzerine Şahap şo·· 
f6r mevkiine geçmiş, fsken
der onun yanına oturmuş, 
Muharrem de arkaya yerleş
miı; otomobil hareket etmiş
tir . 

diye bağırmalar duymüş, 

oradaki mahalle bekçisini 
bularak koşmuş ve etraftan 
yetişenlerle birlikte, denize 
yuvarlanan İıkender, Şahap 
ve Muharremi kurtarmışlar
dır. 

Otomobil denize yuvar
lanmadan evvel duvare çarp
tığından ön tarafı parçalan
mış, direksiyonu kırılmıştır. 
Müsademe neticesinde kırı
lan camlar İskend~r ile 
Şahabın yüzünü parçalamış· 
tır. Muharrem de karnı ön 
taraf ta ki oturacak mindere 
çarptığından hafif bir bay
gınhk geçirmiştir. Yaralılar 
derhal memleket hastane.ine 
kaldırılmışlardır . Zabıtaca 
tahkikata devam olunmakta
dır. Otomobili kullananların 
ehliyeti olmadıiı söylenmek
tedir . 

Con Simon 
-Başıarafı 1 inci sahifede -
hidisler dolayısile geri bıra
kılacağı hakkındaki haber
ler tekzib edilmektedir. 

8erlin, 22 (A.A) - Roy
ter ajanıının istihbarına 

göre; Sir Con Simon ile 
yapılacak müzakereler es
nasmda, ileri sürülecek 
mes'eleler arasında deniz 
mes'eleıi de bulunacaktır. 

Ulusal 

Birlik 
Sahilde bir müddet dolaş- Cdndelik ıiyaeal gazele 

tıktan sonra şehir gazinosu Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 
önünden dönmüşler Alsan- Neşriyat müdürü: 
cağa doğru yol almağa baş- Hamdi Nüzhet 
lamışlardır. Döndükten sonra Telefon: 2776 
lskender direksiyonu birazda Adres : lzmir ikinci 
kendi kullanmak istemiş_ ve Beyler sokağı 
Şababın yerine geçmiştir. Abone ~arıları : 
Tam benzin depolarının önün- 700 kuruş senelik 
deki viraja geldikleri esnada 400 " altı aylık 
otomobil çok hızlı gittiğin-
den ıoför direksiyonu dön- ilan şartları 
dürememiş ve otomobil de- Resmi ilinlar için : 

niz kenarındaki beton duvarın Maarif cemiyeti ilinat 

ederek büyük elçiye sefa 
geldiniz demiştir. 

BayHüıeyin Ragıb ta ken
disine gösterilen kabulden 
dolayı teıekkür ettikten son
ra, Türkiyenin cihan ziraat 
menfaatı namına komiteye 
yardımda devam edeceiini 
teyid etmittir. 

Türkiye Ziraat 
şubesinden: 

bankası lzmir 

Mevkii Sokağı 

Buca Dokuz çeıme 
11 Üçkuyular / 
11 Mecidiye belediye 
" Uzun sokak 
,, Belediye caddeıi 

" " " 

Cinsi No. Muhammen K. 
arsa 25-27,17-1 400 
arsa 15-9 1000 
dükkin 29-21-27 800 
arsa 51 -63-67 200 
arsa 93 700 

arsa 1-2 hi11e 80 800 
11 Selvi arsa 1-16 hisse 21-23 400 
11 Gül 
" lalim çıkmazı 

" " " 
Karantina Bülbül sokak 

" " " 
Murtakya Kahramanlar 
Reıadiye Zeytin sokak 
Kızlarağası hanı 

" " 

ana 6 400 
arıa 2 200 
arsa 3 300 
hane 52-82 400 
hane 54-84 600 
dükkin 66 800 
hane 14-18 1000 

1-3 hisse oda 40 500 
1-3 hisse oda 38 500 

Peıtemalcılar arap hanı arsa 2-46-6,8 300 
Ayavukla Gaziler Sinekli arsa 5-8 hisse 1-17 400 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bo-

nosu veya peşin para ile 23·3-935 tarihinden itibaren açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait 
devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müı
teriye aittir. ihale 10-4-935 çarşamba günüdür. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 
da Ziraat bankasına müracaatları. 835 

Türkiye Ziraat 
şubesinden: 

bankası lzmir 

25-2-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 
1-2-935 de Anadolu 6~2-935 de Yeni Asır 11-2·935 de 
Milli Birlik ve 16-2-935 de Işık gazetelerinde ilin edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 27-3-935 tarihine pazarlığa bı
rakılmııtır. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile 
nakten yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya 
daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Malın satıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye resim 
vesair bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına müracaatları. 656 

köşesine çarparak denize bürosuna müracaat ediJ- lzmİr defterdaı·lığından; 
melidir. ı uçmuıutur . lssinin vergi borcundan ötürü tabsi.li emva yasasın~. gö!e 

Benzin depolarının önün- Hmusi iJinlar: idare- hacıedi :en Halimağa çarşısında kiın 1-10 sayılı dukkan 
de duran otobüslerden biri- hanede kararlaştırılır 7-3-935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye 
nin içinde yatmakta olan Basıldığı yer: ANADOLU çıkarıldığından müzayede iştirak etmek istiyenlerin defter-

bir ıoför muavini, uyku es- -;m:a:t;b:a:a;sı;;::::;;::iiiii;;~.;d;a;r;lı;k.t;a~b;;sliilmiti.ikiiiaiiileiiiml.iiiinile.limmü•ra•c•a•a•tl•a•rı•. -1•1•-1•5•·•1•9•-2•3-•7• 65• , -· ' SöNEMASD TAYYARE Telefon 3151 Telefon 3151 

Alberl Prejeao, Danielle Dareuks, 
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AYRICA 

Şopenön Gece 
Dınns 

Enönö 
Bilyflk ve dahi bestek6rın kendi bestelerlle silelenen IAhnti bir ıaheır.: r 

Türkçe izahatlı fOX Dnnya Havadisleri ............. 
llAveten hu iki mftetesna filim de devam edecektir. 

Seanslar.• 15 _ 17 _ 19 _ 21115 Dı• kkat.• 21,15 eeaneı (Ucuz halk eeaneı) dır. 
Fiatler ~5, 35, 50 koroıtur. 

- 27 Mart Çarşamba : Emille 
Zollanıo iilmez eseri olan -(NANA)- -

yalınız buldum ! mıyordu. Kendiıi / 
D d. lerin verdiği bit ... 

e ı.. P••' .J 
- Evet, yalın1zım;l şöylel. vazifesi vardı. t'~ 

oturunuz t. Ben de sizi bek- bilinde ona hiyall~ 
Jiyordum . Fakat kıyafetinizi Firuz, birkaç ~ 
değiştirmişte öyle gelmişsi- prens Boemonl• oJtll': 
niz. Adeta sivil halka ben- fa temas et~ 
ziyorsunuz . kaleye girebil~elı 

Meçhul misafir başını sal- temin edecektı. 
tadı ve gôya kendi akıllıh- diıi kardeşleri u;.. 
ğını, kurnazlığını anlatmak bir kulenin mub• ~ 
istercesine ; le kapııı açılıoc•• ti_ 

- Yah • dedi - yah, fakat girilmiş, her ıeY -1' 
malômualiniz, düşmanı ıüp-~ ~· 
helendirmemek lizım 1 Ku- mekti. Bir gece 

fi gelecekti. lunuz böyle şeyleri çok iyi 
11 Prens Boemo ' .aJJı heıap ederim.. b ~ 

- Söyle bakalım, kardeş- hizmet eden u~ 
)erini kandırabildin mi?. hainin ne kadar 

- Kandıramadım . Her kadar deni bir 
ikisi de; duğunu düıüoli1°1' 
-" Biz İslamiyete sonradan ürperiyordu. 

girmiş iki Rumuz. Fakat bi- - Peki -dedi-
zim için artık Hristiyanlık olacak? .• 
mevzuu bahsola~az. Onlar - Yarın ak .... 
bizim düımanımızdır " gece yarısı.. lı 

Diyorlar ve kule kapısınm - Çok iyi, ço. 
açılmasına bir türlü yanaş- artık gidebiliraioılo 
mıyorlar. Maamafih, ben on· susta mutabıkız~ 
)arın da çaresini buldum.. Firuz ayağa 
Her halde hiçbir şey yapa- ayaklarına kadat 
mıyacaklar. zelillne bir selllll 

- Nasıl olur?. Bizim gir- -Efendimizin 
mekliğimiz için açacağınız itimat ediyorulll· 
kulede beraber bulunmıyor a~tık sayenizde J 
musunuz?. Onlar size muma- yım.. bll""i 

Prenı, yüzOoO naat etmiyecekler mi?. 
- Etmezler efendim, et· fakat gizledi: 

mezler ... Ben onları sustur· Tabii, Tabii ... ~ 
mağa, hem de ebediyen Ve Firuz çıkb 1 

- Ne korkuDç. susturmağa karar verdim . 
Perns, memnun olmuş gi- bozuk adam? 

bi bir tavır takındı. Misafi- Diye mırıldandı·· 
rini omuzlarından okşadı: ." • ~~ 

Ertesi aktalllr ~ - Şu halde - dedi • ben 
de seni umduğun derece- mon alaylarının • 
den çok yüksek olarak, yerin karıısınd•~ 
memnun edeceğim. Buna ia önünden geç• _, j 
müsterih ol.. Sillhlı bir ad•';' . 

- Allah ömürler versin. gibi giyinmit Jı 
Büyüklüğünüzden emınım. ıöyle diyordu : ~ 
Hizmetimin mühim olduğunu - DüınnnnOI• _.,, 
tabii takdir edersiniz.. Da- miz ne kadar bO~~ 
ha iki gün evvel müthiş bir Bütün Hristiyan~• ~ 
tehlike atlattık. netini kazanacai"' ~ 

- Nasıl tehlike?. sa bu kale onl•"' 
- Antakya muhafızı,ben- çecek değil mi? 

den şüphelenmiş.. Diğer iki ıab• 
Ansızın askerler tarafından vap verdi : •Jjf 

yakalandım. Üstümde, başım- - Nereden bı 
da, eşyam arasında taharri- linde senet nti ~ 
yat yapıldı. Bir şey bulama- bugiln kıtlık içi~ 
dılar. Esasen ben budalamı· yor. Beri taraf 
yımki böyle hatalarıt düşe- imdat geliyor. ıı'! 
yim?. - Velev ki ? 

Sonra isticvaba çektiler. Bundan bize n•~ 
Bana, Ehlisaliple temasta bu- ret, servet, b• 
lunduğum hakkında isnadlar· ancak benim d 
da bulundular. Onlara öyle malda mümkiill 
cevaplar verdim ki, bulunup- - Biz b6yle ~~ 
ta dinlemeliydiniz.. veti .Ye şerefi . ~! 

- Sonra? Biz namusl.ı ik• Jıİ ' 
- işte görüyorsunuz; sıe· Eier damarınd• ~ 

ne efedimizin huzurundayım. seni fazla hırp•1'tf 
Kendilerine tam bir emniyet olur, gidersin· -· ':J 
telkin ettim. dar.. ,cl4 

Bu adam, filhakika Müs· - Fakat k• 
lümandı ve adı Firuzdu. Fa- - Fakah, 111•~ 
aslında Hristiyandı. Menfaat bu kadar.. f• 
yüzünden Müslüman olmuı- ihtiyaç yok, bil o 
tu. Şimdi rene menfaat yü- cajız .. 
z6nden asalete dönüyordu. ( 
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çiler birliiinden aldığım ve- Oer Zee ru·· rk Aııonı· m şı· rketı· 
sikayı dü~ilrdDm. Bulanların 
d . il 1 & Co. = -a resıme yo ama arını insa· -

DEUTSCHE LEV ANTE LtNIE Bu mOessc e, iki yftz bin lira sermaye ile 
niyetlerinden yalvarırım. -

11 ALA y A ,, vapuru 21 1 teşekknJ etmiş ''e Di Ory en tal Karpet 1Uanu-
Topaltında Memduhiye 
sokağında 1 numarada martta bekleniyor. Anvers, fukçörers Limited (Şark balı) şirketine ait 

lbrabim kızı Kemal Rotterdam, Hamburg ve İzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın 
Bremen limanlarına hareket almıştır. Jı"'abrika bOUln teşkilat '\'C tesisat ''c mfts-

0 Jivier ve şüreka- edecektir. tahdimini ile eski i gibi 1 kununusani 1935 ta-
,. AKKA ,, vapuru 31 rihinden itibaren yeni şirket tarafından işlctil-

SJ Limitet vapur marta bekleniyor, 4 nisana - mektedir. Her nevi ynıı iplikleri, kumaş, batta-
kadar Anverı, Rotterdam, niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa-

acentası Hamburg ve Bremen liman- = linc fUikiyeti her rorafta takdir ''e kabul edilmiştir. 
Cendeli Han. Birinci kor· farına yük alacaktır. Bu mamul!lt P~temalcılar başında eski Orozdihak 

don. Tel. 2443 .. SAMOS 11 vapuru 15 ittisalindeki sergide teşhit' edilmekte ve satı~ fab- = 
Tbe Ellerman Lines Ltd. nisanda bekleniyor, 18 nisana - d l k " M rika için c yapıma tadır. _ 

ARONIAN .. vapuru kadar Anvers, Rotterdam, = Posta kutusu: l27 -
21 ıubatta Londra, Hull Hamburg ve Bremen liman· 
ve Aaverstea gelip tahliyede larına yük alacaktır. 
bulunacak ve ayni zamanda ARMEMENT H. SCHULDT 
Londra ve Hull için yük HAMBURG 
alacaktır. 11 TROYBURG 

11 
vapuru 

" EG YPSIAN " vapuru ay 23 martta bekleniyor, Ham
sonunda Liverpool ve Svven- burg ve Anversten yük 
•eadaa beklenmektedir. çıkarıp Anvers, Rotterdam 

.. THURSO. vapuru mart ve Hamburg limanlarına yük 
ortaıında Londra, Hull ve alacaktır. 
Anveraten gelip tahliyede " NORBURG 11 vapuru 28 
bulunacak ve ayni zamanda martta bekleniyor, Hamburg 
Londra ve Hull için yük ve Anversten yük çıkara-
al,.caktır. cakhr. 

.. FLAMIAN11 vapuru mart DENıNORSKE MIDDELHAV
ortasında ~iverpool ve Svven- SLINJE D-S A-S SPANSKE-
ıeadan beklenmektedir. LIJNEN • OSLO 

Not: Vurut tarihleri ve " BANADEROS ,, vapuru 
vapurların iıimleri lizerine 
deiitikliklerden me1'uliyet 23 martta bekleniyor, Dieppe 
k b v..: Norveç limanlarına yük 

:••a-ul•eıidiiılmiıiieziıl. •·----ı alacaktır. 
D 0 K T 0 R "NEPTUN,. SEA NAVIGA-

Ali Agiih TION COMPANY Ltd. 
BUDAPEST 

Çocuk Hastalıkları 
MntehaHııı " TISZA 11 vapuru 20 

ikinci Beyler Sokagı N. 68 martta bekleniyor, doğrQdan 
1'ele on 3452 doiruya Braila, Budapest, 

Bratislava ve Viyana için 

- T eJgraf adresi: İzmir - Alsancak 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 
•ı ı ı ı ı ııı ııı ı ııı ı ı ıı ı ı ı ı ııı ı ı ıı ı ı• lll lll l lll l lll llll llll l lll llf I llllllllllll llllllll llllllllllllU• 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

" EXILONA ,, vapuru 2 
nisanda bekleniyor, Nevyork1 
Filndelfiya ve Baston liman
larına yük alacaktır. 

11 ExMOUTH 11 vapuru 19 
nisana doğru bekleniyor, 
Nevyork, Filadelfiya ve Bal
timor limanlarına yük ala
caktır. 

11 EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork limanına yük ala
caktır. 

" EKSMINSTER " vapuru 
19 mayısa doğru bekleniyor, 
Nevyork limanına yük ala
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 • 2008 

... ............... ~ 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi· 
yano.:. ehven fiatla aatılık· 

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün aabahdan akşama ka-
dar ULOSAL BİRLİK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

• Kitaplarınıza Gflzel Bir 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir Albflm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 
Çarşmnda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• 
Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde {Di

zel) markalı az kullanılmıı 

bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca

atları ilin olunur. 

Öksftrenlcr! fut· 

laka {Okamentol) 

ôksftrQ k şekerle 

rini ·tecrQbe edi 

nız .• 

VePorjen Şahapın ~ 

en ftstnn bir mfts- ~ 

bil ekcri olduğu- >bJJ 
nu unuımaymız.:.._ ..a 
Kuvvetli mQsh i --ı 

istiyenler Sıhhat 
sflrgQn haplaranı 

~ sınlur. 
Sil 

Maruf eczaneler· 

den ara yıoız. 

2 ve 20 komprımelık ambalaılardı 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"UL YSSES,. vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgaa, V arna ve Köıtence limanları 

için yük alacaktır. 
"CERES" vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anveu, Rot

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk alacaktır. 
"UL YSSE" vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 

Rotterdam, Amıterdam ve Hamburi limanlara için ytık 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
0 ROLAND 

11 
motörü 20 martta Rotterdam, Hamburı, 

Copenbage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oılo vo lıkandi
nayya limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 2 nisanda Roterdam, Ham
baıy, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburi, Oslo ve 
lıkandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MA~ITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES " vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marailya, ve Barselonalbareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayııta 
Malta, Cenova, Marıilya ve Barselona"bareket edecektir. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS" vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için y8k 

alacakhr. 
" RINO " vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yDk 

alacaktır. 
Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına milracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

Şeker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 • 
--Sümer Bank--ı 

Fabrikaları mamulatı 
Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gnzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Snmer Bank yerli mallar pazaı-r 
lzmir şubesinde huluı·sunuz 
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Elen diyarında vaziyet tamamiyle dflzelmiştir 

çaldaris k~ahinesinde değişil{li ler ya
pıldi. Vali ve müstesarlar tayin edildi 
Makedonya genel valisi bay Pricles Rallis yeni kabinerle dahiliye nazırı 

oldu. Garbi Trakya valiliğine de hay Londos tayin edildi 
Bay Talladeuras adliye, Atina 22 (A.A) - Atina tir. Dahiliye bakanı bay müsteşarı olmuştur. Bay 

ajansı bildiriyor: Chloros adliye nezaretine Montos Makedonya umumi bay Tsacoupoulas sıhhiye 
Dün kabinede yapılan ta- getirilmiştir. Bay Jean The- valiliğine, bay Londos't• 

dilittan sonra yeni Nazar tokia ziraat bakanı olmuş· garbi Trakya umumi valili· 
müsteşarı, bay Kamtomte 
Çaldaris münakalat müste
şarı, bay Tricoupis milli ik
tisat müsteşarı. 

M l t 23 30 tur. liay Nicalitaı sıhhiye ğine tayin edilmiştir. Bay 
ve üşteşar arın saa 1 Çaldariı Dış işleri bakanh-
da tahlifleri icra edilmiştir. bakanlığı müsteşarı, bay ğını deruhte etmektedir. 

Makedonya srenel valiıi Tratopopedaki miJJi iktısat Yeni kabine haricinde ka- Bay Tirkopis'in Epir ge· 
nel valisi sıfatile bugün tah
lif edilmesi muhtemeldir. 

bay Pricleı Rallis, dahiliye bakanlıiı milsteşarı; bay Li- lan nazır ve müsteşarlar 
bakanlığını deruhte etmiş· veratas münakalat bakanlıi'ı şunlardır: 

--~------....... M~•~•tt-+t~••~M ....... ----~~~ 
Meteoroloji Eostitllsilniln raporu Moskova ve Varşova seyahatı 

l(ars'tahala kırını- Bay Eden, bugün 
zi l{ar yağıyor Pariste hlllunacak 

------.... --·-· Renkli kar ve yağmur tarihte 
kaydedilmiş hadiselerdendir 

Londra, 24 ( A.A ) - Sir ra Bay Eden Salı günü ak· 
Con Simon ile Bay Eden şamı Moıkovaya hareket 
Avrupa'nın muhtelif hükfı- edecek ve oraya ayın yirmi 
met merkezlerine seyahatları sekizinde varacaktır. Bay 
bazırhk~arına h~raretle de- Edene lngiltere dış bakan· 
vam edılmektedır. hiı memurları refakat ede

Ankara 22 (A.A) - Zi· ' kar reniinin daha kırmızı 
raat vekaleti Meteoroloji E- olduiu tahakkuk etmi~tir. 

Bay Eden•in .Cumar~e~i cektir. niatitüsünden : Rasıdın verildiği saatte 
sabalıı tayyare ıle Parıs e B Ed B St )' .1 Kars Meteoroloji istaıyo· bile kar, hafif ve fasılalı bir 

nundan alınan telgrafa gö· surette kırmızı renkte düş
re; dün yağmaya başlıyan mektedir. Ova ve dağlarda 
ve srece pek hafif devam da tetkikata devam edil· 

sriderek Bay Laval ile Bay .. _ay en. ay a ın ı e 
Suviç•in ittiraklerile yapıla- i~ruşecck, fakat . ~aılı~a 
cak Uç taraftı konferansta müzakereler Bay Lıtvınof la 
hazır bulunmasma karar ve- ve Avrupa'nm yeni vaziye· 
rilmiıtir. Bay Eden evvelce tine aid olacaktır. Sovyctler, 
haber Yerildiii sribi, ayni Insriliz diplomatı ıerefine 
gunun aktamı Londra'ya bir efılence proıramı hazır· 
dönmiyecek, fakat trenle lamıılardır. Bay Eden Moı
BerJin'e hareket edecektir. kova'dan ayın otuz birinde 

eden kar dün sabah yedi ' mektedir. 
rasıdında irtifaı ölçllldüğü Not: Renkli kar ve yağ
vakit iki santimetre kalınlı· mur tarihte kaydedilmit hi
iında ve kırmızıya yakın bir diıelerdendir. Renk ya ha· 
renkte olduğu müşahede vada tesadüfen karlı zaman· Bay Eden Borline Lon- ayrılacak ve bir Nisanda 

dra'dan tayyare ile hareket Varıova'ya giderek orada edilmiıtir. Bu müşahedeyi da bulunan madeni v ! 
katileıtirmek için oraya ai- renkli tozlardan ve yahut 
dil rek tetkikat yapılmış ve küçük su yosunları cinsinden 
köylerden ııelen yolcularla renkli yosunların bulunına

temaaa srclinerek keyfiyet ımdan ileri geldiği yapılan 
sorulmuf ve köylerde de tetkiklerle tesbit edilmiştir. 

etmiş olacak olan Sir Con üç gün kalacaktır. Bu seya
Simon ile ayni zamanda va· hattan ıonra Fransa, lngil
racaktır. Pazanesi ve Salı tere, ltalya dış bakanları 
2ünlerini işgal edecek olan arasında yeniden üç taraflı 
Berlin görüşmelerinden son· bir konferans yapılacaktır. 

Spor hareketleri 
Bıışıarafı birinci sahifede 

idare hey' eti reiıi Y oııad 
saylavı Bay! Avni doğan da 
seyirciler arasında bulunu· 
yordu. 

Küçilk orta da, Bucalı Meh
met pehlivan rakiplerini ye
nerek galibiyeti kazandı. 

Büyük orta da, lzmirli Ya· 
malı Hüseyin pehlivan ka· 
zandı. 

Bat altını, Gönenli Hamdi 
pehlivan rakibi Abdlbıelim 
pehlivanı yenerek kazandı. 

Başa: Bu srilreı Kara Ali, 
Rifat, Tekirdağlı Hüseyin 
ve Mülayim pehlivanlar ara
sında olacaktı. Fakat Kara 
Ali pehlivan gelmediğinden 

müsabakalara üç kiti arasmda 
devam edilmeıine karar ve· 
rildi. 

Ve hakem heyeti kura 
çekerek bu üç pehlivandan 
hangisinin daha evvel güre· 
şeceğini tesbit etti. Kur'a 
Rifat pehlivanla Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivana isabet et
mişti. Bunun üzerine hakem 
heyeti kararı halka bildirdi. 
Fakat seyirciler bunun doğru 

olmadığmı söyliyerekMülayimle 
Hüseyinin güreşmelerini is
tedi ve sahaya doldular. 
Mülayim pehlivan da elindeki 
avuntajı kaçırmak istemedi· 
ğinden, eğer hakem hey'eti· 
nin kararı bozulacak olursa 

ltalya hnkOmeti de Almanya'yı protesto etti 
-Başıarafı birinci sahifede-~ nolunmakta Ye acil bir leh- Pariı 22 (A.A) - Royter 
hem kaldıkça mUıakereler tike mevcud olmadığı mü- ajanıı muhabirinden : 
için bir esaa bulmuş oldu- taleaaı serdedilmektedir. Fransanın protesto notası 
iuna kaildir. Bu sebepten Pariı 22 ( A.A ) - Eko sert yazılmış bir vesikadır. 
dolayı lngiliz Nazırlarınm dö Pari gazetesi, Fransanın Bu notada askeri tayyare· 
seyahatı kararının muhafaza Uluslar kurumuna müracaa • ciHii ve mecburi askerlik 
edilmiş olmasını kayd ve tı münasebetile ıunları yaz- hizmetinin yeniden tesis ile 
şartsız olarak karşılamıştır. maktadır: dünyada uyandırdığı endişe
Fransız başbakanının Fransa .. Bir müracaatın sonunda den dolayı Almanya takbih 
hükümetinin sulh kayguları- aradığımız hllküm ye muy- edilmektedir. Notanın sonun· 
nın cezri surette nihayete yide manevi bir takbihtir. da her hangi bir müzakere· 
ermiş olduğuna delalet ede- Bundan da maksad, alaka- de uluslar arası mukavelele
cek teşebbüste bulunacağını dar bütün hükumetlerin bu rin yekciheti ihlal hakkında 
haber vermesi teessüfe şa · meselede fikirlerini istismar ki kararlarm nazarı itibare 
yandır. Bay FJanden söyle- etmelerinin teminidir. Haki- alınmasına müsaade etmeme· 
miş olduğu nutku hak ve katta yapacaiımız asıl mu· ie, Fransa hükümetinin ka· 
adaletin nihai zaferini te- kabcle, Fransa, ltalya küçük tiyyen arız etmiş olduiu be
menni etmekle bitirmiştir. itilaf, Sovyetler, Türkiyeden yan edilmektedir. 
Bununla beraber bugün mu- mürekkeb bir gurub teşkili· Londra 22 (A.A) - Fran· 
zaffer olan bak ve adalet dir . ., sız sefiri, Fransa hükümeti 
değil, adaletsizlik ve hakkın Berlin, 22 (A.A) - Al- tarafından uluslar kurumu-
ayaklar altına alınmasıdır. ,. man istihbarat bürosu bildi- na verilmiş olan notanın bir 

Paris, 22 (A.A) _ Fran· riyor: suretini ln~iltere dış bakan· 
sa'nın uluslar kurumuna vaki Kendisine Fransız sefiri lıiına tevdi etmittir. 

müracaatı, bu kurum mu

kavelesinin on birinci mad
desinin ikinci fıkrasına isti
nad etmektedir. Fransa'nm 
uluslar kurumu konseyinin 
hemen içtimaa davet edil
mesini taleb etmediği zan-

güreşemiyeceiini pek haklı 
olarak bildirdi. ve nitekim de 
güreşmedi Tekirdağlı Hü
seyin pehlivanla Rifat pehli
van güreıtiler. Hüseyin peh· 
livan Rifatı yendi. 

tarafından Fran11a hükume- BerJin 22 (A.A) - Roy· 
tinin notası tevdi edilmiş ter ajansı muhabirinden: 
olan hariciye bakanı Fon Fon Nöraht Almanya hü
Nöraht, Bay Francais Po- k6metinin Italyan preteıto 
ret'e Fransa hükümetinin namesinde münderiç sebep
yapmıı olduiu protesto için leri reddetmek mecburyetin
ileri sürmüş olduğu sebep- de olduğunu ltalyan sefirine 
lerin fili vaziyeti hesaba bildirmiş ve Versay muahe
katmamakta olduğunu ve desinin evvelce" diier mun
binaenaleyh Alman hükii- zileri tarafından ihlil edil· 
metinin bu delilleri red ve diiini ve mumzilerin mua
cerh için kendisinde bir hedenin silahsızlanma şart· 
mecburiyet ıörmemekte bu- larına riayet etmedildorini 
lunduiunu ılSylemittir. l:»eyan eylemiştir. 

i syan L'1acerası 

Tr'J{ya Asileri 118 

sıl dağıldılar 
Bu kadar hazırlıklı bulu· 

nan, on gündenberi neşrey· 

3 - f 
raflıdır: (YA DEVLE L~ 

!edikleri beyannamelerle hü· 
kumet kuvvetlerini ezecek
lerini ve iktidar mevkiini 
ellerine alacaklarını halka 
vadeden asilere ne olmuş· 
tu ki, bu derece gülünç ve 
seri bir surette kaçtılar? Bu 
ciheti açıkca meydana ko
yacak hiçbir haber gelme
mişti. Vaziyeti, herkesten 
iyi bilen, yalnız şimendifer 
memurlarıdır. Onlar, bu iğ-
renç dramın son safhalarını 
tamamen seyretmişler, için· 
de bulunmuşlardır. 
Martın 12 inci günü sababıl 

saat 9,30 da istasyonlara hü· 
cum eden isi ordunun gö
nüllü pişdarlarından bir müf
reze bir saat sonra hareket 
edecek olan katara atladılar. 
Bunlardan birkaçı, rüvelver
lerini çekerek makiniste çe· 
virdiler ve derhal hareket 
etmediği takdirde ateş ede
ceklerini bildirdiler . 

Makinist, asilerin elinden 
kurtulmak için ister istemez 
treni yürüttü. Fakat düdük 
çalar çalmaz, koıarak arka
dan gelen firari efrad, treni 
durdurmak için yaylım ateş 
açhlar! Trendekiler, gelen
lerin, kendilerinden olduk· 
larını farkedemediklerinden 
trenin durmamasını temin 
için onlarda tabancalarını 

çektiler, şeftreni ve makinisti 
tehdide başladılar! Zavallı 
tren memurları, bu komedi 
içinde ne yapacaklarını bi
lemiyerek çarnaçar asilerin 
elinde oyuncak mevkiine 
düştüler. 

Asilerden ilk kafileyi ka· 
çıran tren, Bulgar hudutla· 
rına doğru yol alırken, 

Arkadan gelen firari kıta
larda istasyonda birikmeğe 
başladı . Bu sırada zabitler
den mürekkeb bir sürü 
gözüktü. Onlarda trene bi
nib biran evvel kaçmak iste· 

diklerinden, kendilerinden ev el 
kaçanların ihtiyar ettikleri 
vasıtaya müracaat ederek 
tabancalarına sarıldılar ve 
zorla ikinci bir tren kaldır
dılar. 

Aradan yarım saat geç
memişti ki, ayni şekilde 
üçüncü bir katar daha ha-
rekete getirildi! Firariler, 
muttasıl akın ediyorlar ve 
biran evvel kendi toprakla
rını terketmek için can atı· 
yorlardı. 

Bulgar hudutlarına 20-25 
kilometre mesafeye ge· 
len asi ordular başkumandanı 
general (Kamenos), firarileri 
kaçıran trenlerden birine 
atlamak için şimendifer yo· 
luna otomobille gelmiş ve 
dayanmıştı. Bu esnada son 
süratle gelen bir şimendifer 
uzaktan göründü. General, 
hemen otomobilinden fırladı, 
ve trenin durması için sin
yal verdi ise .. de makinist, 
firarilerin tabanca tehdidi 
altında bulunduğundan re
neralin işaretine ehemmiyet 
vermemiş ve geçib gitmişti! 

Firari baş kumandan (!); 
ufacık bir şimendifer maki
nistine meram anlatamıyaca-
ğını görünce, derin bir yeis 
ve telaşa düşmüş, geçecek 
olan ikinci treni durdurup 
canını kurtarmak ve firari 
ordusuna iltihak etmek için 
plan aramaia koyulmuıtul.. 

lhtililin mefhumu iki ta-

ŞA YA KOZGUN tJ 
Bunun yalnız müsbet ~s 
düşünen macera pe "" 
~ J!Jlllf 
pek:az muvaffak o 

dır.. ~· 
Mağlüp general ( 

nos ) şimendifer yolıık'k 
rinde heyecanlı ·: d• ~k 
geçiriyordu. Ansıztllr 

şu tedbir geldi: 
00 

.. Elena ~Venizelo~ ,; 
larlarile •aJmış:oldugı.ı 1, 
teşem otomobilini raYbO 
zerine bindirmek ve k 
retle: karşıdan gelec.e c 
treni durduracak bıt 
vaki ~yapmak!. 

Bu _tedbir, · mağl~~yi~ 
kumandana çok aıula 

1 muvafık geldi. · Der;~ (V 
förüne şu emri ..,er 1' 0 
biros)! Şoför, heııı•0 kİ,ı: 
mobile atladı ve ııı•. ~ 
rayların üzerine biııd•~ 

Bir iki saat sonra ~ 
ral Kamenos muvaffak 

0 
tu. Mağl6p kumaod•111 1.. 
gine muvaffakiyeti, :: j 
veren biricik planı ~ 

Dağılan asi orduıı~, 
çışı, böylece akşaoı• f.'.: 
sürdü. Saidan, sold•0 \ 
geçen şimendiferler, btP

0 
nizelist kuvvetleri t•f11 ,, 
Trenlerin • arkası, geÇ e~ 
kesildi. Karanlıkta öte~fil' 
riye koşan sröoüUD dı 
kaçacak yer arayo~8~ V 

Hükümet kuvvetfer~~ı 
ferin takibine koyuf~IJ!e ~ 
bunlar, mahşer halı0 l• 
dutlara akın ediY0

' IJ 
Yollarda yakalanaol•''ıtl 
tokat Ye hakaret •, ~ 
kamyonlara bindiriliY0

' 

reze getiriliyordu. ..,o~ 
lıyan hareketine su e ~ 

nen balkın, heyecan f ıs 
kusu nihayetsizdi. Y •10ısıı 
gömlekle ve bir kı5 ol' 
yarı çıplak bir halde Y ~ 
dökülenler:hesapsı.ıd1• u 

~. 11'.'1' kes koşuyor, kaçıPag d1J 
yordu .. (Kamenos~) fe ısıo 
asi kumandanların~ot~~er 
leri vardı. OtomobiJsı ~· 
şimendiferlerle, atlar ı~ıd~ 
yonlarla çabuk kaç•. el' 
Kaçamıyanlar, Veıııı jf~ 
hulyasına kapılarak ... ,c• 
körükliyen çiftçiler, f~· l 
lar ve bir takım esna ·bil' 
binlere varan bu gı ~ 
general KondiJisiP e 
hiç dokunulmadı. dıJ~~ 

Atlara binmiş 01 61' 
halde şaşkın şaşkın ~ 
beriye koşan " çerkesl~~~ 
mileri Venizelos'un t"J 
biyetinden müteessir gol 
nüyorlar, bir tarafı d'~ 
dirdiklerine göre, ~,ff' 
memnun f etmeğe oı0 

1
1;, 

olamadıklarından p&I ~ 
şaşırmış bir vaziyette··• 

1 d B er•r ~ nuyor ar ı.. u P J<e" 
böylece devam eder , ' 
kumet orduları yetiş1t~ ıf

1 

)ardaki çıplak ve y• 1 Jı,; 
halk, hemen teskİPda-0'~ 
herkes iş başına o~ar 
ortalık yavaş yavaf. ~ , 
buluyordu. Birdeobır.fetl'ur 
tan gelen şimeııd1 

1efl" 
intirah veren düdii1' çl 
işitildi. Bu trenler, /''idi' 
yan asi kıtaatla d~ ıJ~i, ~ 

Ne tuhaf teceJlidıt ·i~' 
gün evvel ( Zito Ve"' ,t l 
deye haykıran bu kıt'çı~ 
radı, şimdi de ava:ı~fO' fi, 
kadar V enizelosa ~u ,, .A 
yor, yaptığından P1.f~fo"' 
duğunu göstermek 11 

Fakat pek sreç .. 
Bitti 


