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Asilerin ... aldığı 

Haraççı 
ARD~LER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Aaır matbaatmda bamlnufbr. 

yalandır 
Avrupa 
Hasta adam 

- ... r-.,. o6ain çılrardıtı be-

" 
Girid sularında bir deniz harbı hazırlanıyor •. 

Selinik bomb-....an edildi .. 

-
kitab Almayacla ylrekleri 

"'"8ttı. Son rlalerde bulenen 
~ birclu ç4ldG. Beyu t::..:...... .......hklm 

yeniz prillebilir. 
... ldtüm ortaya koyda

ı:. .. •lar, mçlamalar yeni 
• Beylik afldardan 11k 

lilE İfİclilmit ıeylerdir.Alman-
~ bana bakm11arak beyaz 
~ kendilerini ij'nelenmif 

•Yl)'Orlana bunun bi
~~eyimi ılrilflerinde al
~ olmalandır. Alman dip
~ bu yanlıt ılrllflerden 
~ tirli yakaımı aıyıranuyor. 
~iZ bakanlan Londraya 

rerken, Alman pndeHkleri, 
l'anaa - lngiltere ara -

llada yerletmit gibi aan -
dddan rörDt aynhjmın ala
.. konacatuu, İngilterenin Al
.._ tezini koruy•cağuu um
~~~~dı. . G~rllfmeler hiç te 
~linin di eğme uymadı. O b· 
~ lci, ...... ~. AJmaa. 

İçin Wr dpM oldu. Fran• 
• l.auteıe, A~n ea 

~llrkun.t! wulan -...iade P-
~!ll!l-..Jde k•"-clalar· Bundu 

t;;:!!!ll._ llUll Jlrl1Gceklerini de 
~- Basla faıiltereyi eu 
lelr kayıuJanchraa, dilpcll
._ IOrum ailab11ılanma itidir. 
l'orayn ofiain gllndelik parolası 
Iİlllı lUlflDI ortadan kaldıra
~. hele bava ailalılan itini 
~e koyacak olan bir ud· 
._ yapılmuıdır. lajiliz
:ıer, bu aoravm ber ~8 
llleecten inceye ~ 
ao.r.dar ki, yeni yolun ln-
""8 oldular. la,otere Ran· 
.... k•llanmUU1clan Fran-

~~dar telifa dllpıDftiir· 
kimaenin ifkili yoktur. 

t!..a:.:tab aiJibmlanma kon· 
n ytlrDmez ohqundan 

~1•11 soruldu (meaul) hı
_,.or, Halbuki Almanlar ba 
~ artık s&mlldüitlnl, 

- Coa s.,..... pıtpae-C::.::••yamn ilk cliplomui 
elde edecep.i amu-

~Oaun içindir ki, Berlia· 
llffi.~$!•, t.&,ak karplama palildeıi 

._..cidar. 
Hatta ln,i&z chf 1fleri ba
~ Hinclenbargun eski ~
,._,__ konaldanacapı bil· 

diler. Şenlik ye ,aaterifle 
~-· •Yutmak aiyaauı. ma· 
~ lnpllere pre, "°" 
... liyuaclar. Realiteleri ık· 
"- kaçıran Hitler rejimi, blJ
~ ikiaci keı olarak aldaadı. 
~ duillm pclur: 
Alalaan korkun kartısmda 
fi~ - laaiJtere eleJe v~
~. L.ailiere kendi itaysaıl.11 

ı~uneı~at1) için, lill••ıı•anma 
lL~-.te ıenel bir aadlapa•JI 
~~lde,ti,mek iatepadedir. 

llcll ile AlmaapmD hava 
-,,__.,.:Jıte 90.ID 

:8-t ..., .,,.,,. 

Kavalada toplanan isi d' nanma Çaldaris kabinesi 
Çekilmezse Atina bomb ... ....,. edece.,· ni bildirdi •• 

"'~••~~----·-.. -•ı111y~et!'lfl"ı e-v•e11rm-....iy~o~r.•. "'-'u'gar~~s~ı~n~ın~n~an 20 mil uzakta şiddetli 

AGoaluda oldtığu MlMtd ltn tm 

Blkret 9 (A.A) - Karade- ı Sellnlk llombantımen 
m limanlarında bilhua Kös- Edllmlf 
tencede Wr çok Y~- Pravda pzeteaine l'lre, ~ 
leri hareketm it • 11n·k 4"elki gece isi tayyare
Bmıan 1ebeW leilerin eline 
geçmek kork11a11dur. Ynnaaiı
tuclan gelen yolcularm bildirdik 
lerine gire, btlktmet fiddetli 
tedbirler almıt ve bitin telsiz 
makinelerini m&aadere elmİftir. 

Girit eulennda bir 
Deniz harbı 

PraYcla guetuine fire, hl· 
k6metin iailerden fada kunete 
ahip oldu;u, Girit aularmda 
bir deniz barba bazırlanmakta-
dır. Se.linikte ıehre muhtemel 
bir taarruza karp tedbirler 
almllllfbr. 

Atinanm bombardıman 
Edildiği de yalandır 

-PARIS 9 (Hmul)- Yana
.W• Wr fellkete llrlkll,, 
Wlecek ol• dahill brclef 
..ecadeleainde Yananistanm 
kOIDfUIU bulunan deYletlerin 
durenditue hareketleri maimi 
ve mantıki bitarafhldan aiyul 
meba&lcle '8k Wıcllrlere .-.
har o!maktadır • 

Burada Mı11r ve ~ 
aJmarak verilen haberler ~ 
ihtiyatla telakki eclilmekt • • 
pkan haberler Ye .. yialar he
men tekzibe u~clır. Bil
husa Ali Yanan doaanmalPml 
Atinayı bombardıman ettiji Ye 
bu bombardma illerine ç.1-
daril kabineainia iatifa .,ıecllli 
baklandaki baberler AtinMh• ı ~en"'81oı w getatWal Kcmdt ·s 
resmen ye bt'iyetle tebib niade iayukar •aziyet alan re 
olfjnmuftur· milere kup faallyeti mlsl ... t 

IJlilme taw.........._ de- aetiuler vermektedir. 

afaçta mukavemet ediyor - lngilizler asileri takbih ediyorlar 

1 
/81JQrıart tnnfttızı ~ HatıgadaK bir .o ra 

ler tarafından bombardıman re clerllal iltifa ._mji 
edilmiftir. Makedoap 4aiieri- t:..; tiuJJ IMiiıabanlM• • ..w......,. ~ ••ıcaıw 'ğ:l'd ••in ı:• 
da ... z»lıl • pyiaı ~. 
...... SofJadu .... .......... 

..................... ,.... sin,: hacliıltlai 20 .u 
Olu~ Pl9* jliideJllJlri ...... 

ATINA, 9 (A.A) - HaYai ..................... . 
Ajansı muabirinden: Larl-.n ............ . 

Oç ,aaclenberi hlkilm aflren Diter taraftan Pariateld ~ .. 
fena t.avalar, bava ketiflerile nan sefareti tarafından '"* 
asilerin mevkilerini bombudı- redilen bir teblijde h...ı 
mandan ~ka her tiirlü hare- kaynaklardaıı gelen haberJen. 
kAta .... olmaktadır. kuman- b&ylk bir ihtiyat bydiyle te
clanhim raporuna l'ire her llkki edilmesini bilclirmekt4 
taratta aBldmet vardır. JCaya- Lariumıi biler taraflnclm 
lada temerldlı etmİf olan _. zapti haberini nebib etmek• 
donanma, bqbakaa Ça1claris, tedir. 
yerini v eniaeloaa ...... ~ - &... 6 llOI ..,..,,. -

1 
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lstanbul Mektuba: 

l Beyoğlunun eski 
Çılgınlık hayatı söndü 
Fuhuş talimatnamesinin tesiri - mo
f da bereketleri - otomobil mezar
lıkları - taksiler ne kadar ucuz ... 

lstmıbuldmı bir '11rnnza1·a Kuprü 
İstanbul 8 (Hususi) - İstan- siyah bir kepenek arkasına 

bulda ilk göze çarpan özel gizleniyorlar. 
b.ıyahn değiştiğini belirli su- Mektubumda biraz da mo-
rette ifade eden bir nokta varsa dadan bahsetm~k isterdim. Fa-
o da işsizlik ve parasızlıiın kat İzmirli bayanlarımızı teşvik 
uyandırdıiı durıunluktur. etmiı olacaiım ve bu münase-

Bir kaç yıl önce hıncahınç betle Baylanmn bana kızacak-
dolu olarak ıördüjümüz gazi- larına düşünerek bu noktaya 
nolar, barlar ve bunlara ben- dokunmaktan vaz geçeceğim. 
:ıiyen eğlence yerlerinde eski Yalnız kısaca diyebilirim ki; 
hareketten, eski kalabalıktan İstanbulda ve bilhassa Beyoğ-
eser kalmamışbr. Kendileriyle lundaki durgunluia rağmen 
ıörüştüğüm Otel, Gazino, lüks hayat sönmemiştir. Alh 
Kahve ve Barcılan bu durilJn- aylık ondülisyon modası bu-
lujun sebeplerini izah etmeğe rada bir hastalık halini almış-
çalışırJarken ilk dokandıklan tır. Evveli seki%, on liradan 
nokta halkta pn ıeçtikçe ıe- başhyan kuvafürler o kadar 
nel tasarruf duyıusunun kuv- ucuzlaınıt ki; Beyoilunda en 
vet bulmuş olmasıdır. meşhur bir salonda altı aylık 

Beyoilunun eski çıl~nhk ondülasyon 3 liraya kadar 
hayatı sönmüf, o koskoca cad- dütmüştür. 
deyi insan dalıasile dolduran Otomobil Mezarhğı 
kalabalık aiırlaşmışbr... Adını Şu serlevhayı görünce hay-
yazmağa lüzum yok dün lzmir- rete düşecek kendi kendini-
den gelerek Stokholma giden ze " bu da ne demek? ,, diye-
bir arkadaş'a Tokatlıyanda ceğinize şüphe etmiyorum. Evet 
otururken aynı noktaya dokan- hayret ve merhamet edilecek 
dık aynı hal onun da dikkat bir vaziyettir. 
bakımını celbetmiş: Tramvay şirketi; Nafia ba-

- Ne hikmettir bilmem ev- kanlıj'ımn emrile lstanbulu bir 
velki hareket kalmamıı dedi. kaç mıntakaya ayırmış ve bu 

Yalnız Benim dej'il lstanbu- suretle tramvay bilet ücretle-
la birkaç senedenberi ıelme- rinde de mühim tenzilat yap-
miş olub bu sıralarda ıe- mışbr. Bu vaziyet karşısında 
len herkesin bu vaziyet gö- taksi ücretleri de o kadar 
züne batmaktadır. ucuzlamıştır ki uzakca bir yere 

Bilhassa şu noktayı kaydet- ıiden bir tramvay ücretile oto-
meden geçemiyeceğim1 F uhU. mobile binmek hemen hemen 
talimatnamesinin burada liyıkı kabildir. Şoförler bu vaziyetten 
ile ve tam bir ciddiyetle tat- çok müştekidirler. Taksim m~y-
bik edildiğini gösteren örnek- danında sıra sıra dizilen taksi 
ler karşısında derin kıvanç otombilleri tramvay durak yer-
duygusiyle ıöğsüm kabardı. lerinde yer alarak üç dört 
Haber aldığımıza göre latan- müıteri almakta ve bu suretle 
bul valisi ve belediye başkanı bir insan 7,5-10 kuruş mukabi-
bay Muhiddin Ostnndat ve lindeotomobille Taksimden Sir-

. emniyet muclürü Bay Fehmi keci ye, Takıimden Beyazıda, 
Vural memleketin soysal haya- hatta Aksaraya kadar gidebil-
tiyle çok yakından ilitikli mektedir. 
bulunan bu noktaya pek Çok gariptir ki taksilerin 
fazla ehemmiyet vermektedir- işsizliii daha ziyade ıeceleri 
ler. Beyoğlu kaldırımlannda göze çatpıyor, Kendim binme-
bilhassa İstanbula yeni gelmiı miş ve bunu başkasından işit-

. muhit yabancılannı tatlı diler- miş olsaydım inanmıyacaktım; 
le avutarak keselerini boşaltan dün gece tak~imden yalnız ola-
yosmalar bile oldukça azal- ra'k bindiğim bir tak~i beni 
mıştır. otuz kuruşa ta Sirkeciye ka-

Beyoğlunun akşam hareke- dar a-etird! .. İstanbul. ş~förler 
tini durduran sebeplerden biri ve otomobılcıler cemıyeti son 
de bütün maj-aza ve dükkan- bir istatistik yapmış... Buna 
lann ak .. t saat 19 dan itiba- göre üç yıl önce lstanbul-
rcn kapanaaata borçlu tutul- da 1800 taksi varken şim-
masıdır. Vi~rinleri Plnlpırıl ya- di bu aded bin iki yüze 
nan, gözlerı kamaşbrala büyük enmiştir. Buna ra{ımen hususi 
mağazalar saat 19 tan ao.r. otomobil adedi artmıştır. Üç 

Şiddetli yağmurlar şehirde ve 
Mülhakatta nıühim tahribat yaptı 

Küçük menderes taştı . . Gediz kabar1yor .. 
~----------------' .. ------------------Evvelki akşam ve dün yağan ve öğleden sonra gelen ikinci Yollar bozuk olduğundan 

şiddetli yağmurlardan Bahri- bir telgrafta tugyanın tekrar tren hemen hemen her ista"-
baba parkının arka cihetindeki başladığı bildirilmiştir. Küçük yonda uzun müddet durmağa 

sokakta bir -!Vin üst katı çök
müştür. 

menderes bu def'aki taşkının- mecbur kalmışbr. 
da eski yatabrını yüzlerce met- Dün yağan şiddetli yağmur-

Ev harap vaziyetle o!duğu 
için içinde kim~e balunmıyordu 
belediye fen heyeti evde tet-

r~ değiştirmi7 ve cıvardaki tnr- !ardan Gediz nehrinin de tck-

kikat yapını: ve yıkılmadan 
kalan teiılike!i duvarları } ık-

tırmıya bai!amı~tır. 
Dün yağan ~iddetli yağr:ıur

lardan gümrük önü yine bir 

göl halini almıç, yukarı mahal
lattan birçok yerlere seHer 
mühim miktarda kum getirmiş 
ve bazı lağımlar tıkanmıştır. 

* •• 
Dün sabah Vilayete gelen 

malumata göre küçük mende
res nehri sulannın çekildiğini 

Bakanlık 

la!arı istifade edilemiyecek bir 
hale sokmu"tur. 

Be?evi küyl.i ile C_lifıt gölü 
3ra3ın<lki nr .. ui tamamen sulnr 
n!tmda kalmıştır. 

Kozp:nar · istasyonuna doğru 
gelen r~endire.s sulan zittikçe 
çoğalmaktadır. 

Kozp.nar - Selçuk yolu sular
dan müteessir o!muştur. Kaza 
kaymakamı derhal mahalline 
gitmiş ve vilayetçe de lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. Cu
ma i'Ünü Denizliden gelen tren 
1zmire tam dört günde gele
bilmiştir. 

U. meclis 
••••• 

rar kabarmağa başladığı an
laşılmıştır. 

Gediz köprüsü 
Dün al<şam geç vakıt vilayete 

gelen bir telgrafta Gediz köp
rüsünde yapılan tamiratın hitam 
bulduğu ve mahaHine giden 
fen heyetince beğenildiği bil
dirilmiştir. Buna binaen Gediz 
köprüsü üzerinden gündüzleri 
saat on sekiz buçuğa kadar 
otomobil ve kamyonların geç
mesine izin verilmiştir. Geceleri 
ihtiyati bir tedbir olmak üzere 
köprü münakalita kapalı bulun
durulmaktadır. 

Yunan 
Alakadarlardaıı da Bugün toplanıyor Kontenjan karar
Sorulınasını istedi.. Vilayet ~.mumi ~e~isi bugün namesi Ofise geldi 

Geçenlerde Türkofis İzmir saat on dortte vılayet salo-
şubesi tarafından incir ve nunda vali general Kazım Di-
üzüm alıcı ve satıcılarının tabi rıgın başkanlığında toplana-
tutulması lizımgelen kayıtlara cakbr. 
dair bir nizamname müsved- Vali toplantıyı açacak ve 
desi hazırlanmış ve ökonomi ondan sonra meclisin 
bakanlıiına gönderilmişti. Ba- umumiye aza seçilmiş olanların 
kanlık bu nizamnamedeki ka- kanuni sıfatlarım tetkik etmek 
yıtlann tüccarların vaziyetine üzere bir mazbata encümeni 
uygun olup olmadığım şehri- seçilecektir. 
mizdeki alakadarlardan sorul-

Encümen mesaisini tamam• 
masını araştırmalar yapılmasını ladıktan sonra muhtelif endi-
istemiştir. 

• •• • • •,, cı menlerin seçimine başlanacaktır. 

Nafia kadrosunda Ankar~-: İ~mir 
İlk, orta, yüksek mektep· 

lerle bütün resmi binalann Telefon tesisatına 
inşa ve tamiri işleri Haziranın Y oniden başlanıyor 
birinden itibaren nafia bakan- İzmir - Ankara otomatik tc-
lığına verildiğinden vilayet na- lefon tesisatına nisan ayı so-
fia kadrosundan bina işlerini nunda tekrar başlanacaktır.Tc-
takip için mimar ve fen me- sisat dört ay zarfında tamamen 
muru ilave edileceği haber ikmal edilmiş olacak ve ondan 
alınmıştır. sonra muhabere başlıyacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yıl f'vvel 450 yi geçmiyen hu- - Takselere it kalmayınca 
susi otomobil adedi son aylar- satılmağa başlandı. Ve birisi 
da 650 ye kadar fırlamıştır. mumhanede, diğeri şişlide ol-
bütün bunların sebebi iki nok- mak üzere iki otomobil mezar-
ta üzerinde toplanmaktadır. lığı açıldı. Görecek olursanız 

1- Yeni otomobillerin ucuz- hayret eder ve acırsınız. Daha 
laması. bir kaç hafta evvel piyasada 

2- lstanbulda otobüs sefer- işleyen bir çok taksiler bu me-
lerinin artması. zarlarda birer iskelet halinae 

Yeni otomobillerin ucuz ol- hurda olarak yer almıı olmak-
ması hususi otomobil adedinin dadırlar. 
artmasına yardım etmiıtir. Fa- Komalvoncuları sevin-
Kat, lstanbulda otobüs adedi- 1 

nin artması, seferlerinin sıklaş- dlrecek lblr tetebbUs 
tırılması da tamamen taksi sa- Buraya bu defaki gelitimde 
bibi tofarlerin aleyhine bır ne- lzmirli gümrük komisyoncuları 

Yunanistanın yeni kontenjan 
kararnamesi çıkmıştır. 

Yeni kararname A ve B lis
telerini ihtiva etmektedir. A 
listesini her memlekete karşı 
cari ahkim tatbik edilmek su
retile hanıi ülkeden gelirse 
gelsin ve ne miktarda olur
sa olsun ithali serbest olan 
eşyayı, B listesi ise Yu-
nan mallariyle tam bir su- · 
rette takas edilecek, Yunanis
tamn takas anlaşması yaptığı 
memleketlerden değiştirilecek 
veya Yunanistanın Aktif ticaret 
muahedesi olan memleketler
den serbestçe girebilecek eş
yayı ihtiva etmektedir. Bizim 
ihracat emtiamızı alakadar eden 
liste B. listesidir. 

Bu hususa dair Türkofis İz
mir şubesi alakadarlara istedik
leri mıtlumatı vermektedir. 

B. listesinde canlı, cansız 
hayvanlar,balıklar rafine edilmiş 
gemi veya sanayide kullanılan 
yağlar, tavuk yumurtası, hav
yar, hububat, bisküvi, kahve, 
tenbekü, bira, sirke, pancar 
ve kamıı şekeri, bal, pekmez, 
mahrukat, benzin, demir ve 
sanayide kullanılan aletler, 
şişe bpalan, (Porslen), külçe 
halinde cam, haşerat öldüren 
müstahzerat vardır. 

Yunanlılar memleketimize 
pamuklu ve yünlü mensucat . 
satışı yapmak fikrindedirler. 

Bu hususta ökonomi bakan-
lığına müracaatta bulunul-
muştur. 

Avrupa 
Hasta adam 

- Başt rarı birfrıci sı,ııitede -
andlaşmasına girmesi, ceue 
reye dönmesi ileri sürülmüf 
Öte yandan Almanlar batı aD 
)aşmasına girseler bile do v 

bağlantısız kalmak istiyo 
Bu siyasanın gizlediği ama 
Sovy.etlerin -gözlerinden kaçdl 
mqtır. Sovyet uluş adaınl 
hava andlaşması yapıhr da 
manya doğu andlasma:;ına · 
mck istemezse Sovyet RusyaY 
karşı clışmanlık ve genişle 
siyasasını apğa vurmuş olaca· 
ğını söylemişlerdir. Con Saf 
menin Berlinden sonra Varşo"~ 
ve Moskovaya gitmek isteyif 
de doğu andlaşması ile ili~ 
lidir. 

Bugün, bütün uluşlar Avru~ 
işlerinin kötü gittiğinde birleşı" 
yorlar;ne <>lursa olsun bu kötl 
g.idiş~n önüne geçmek gerek• 
tir, diyorlar. Bugünkü batlf 
durmu, vakıt kazanmak istiye' 
bir dinlence evrimini (devrini) 
andmyor. Avrupa, varlığını sat" 
san,sağlığını bozan enfeksiyool 
yıllarca göz yumdu.Şimdi yar•'P 
deşmek, temizlemek vaktidit• 
Şayet silah yarışına giden Y~ 
tıkanır da Almanya iki yaolt 
andlaşmaları kötü görmekte' 
vazgeçerek reailitelere uyart' 
belki karanlıkları dağıtacak bit 
ışık belirir. 

Şev-k.e1. :eııgh> -·-
Bayram 

• ••••••• 
Cuma günü 
Olacağı bildirildi 

Kurbaıı bayramının Cuma _. 
veya Cumartesi günü mü ol,.. 
cağı kestirilemiyordu. T akvior' 
lerin bir kısmı Cuma diğd 
bir kısmı da Cumartesiyi baY'' 
ram gösteriyordu. . 

Dün diyanet işleri reislijl 
kurban bayramının Martın oO 

beşinci Cuma günü olacağıJll 
b"ld' . t• / ı ırmış ır. 

A ıı ı • ı ıı 

Ormanları 
Korumak için .. 

Ormanlarımızın harap oluP 
gitmesinden kurtulması içi~ 
alakadarlara yeniden kat'i eı.Jlit 
gelmiştir. Bu emre göre kör' 
lüler ormanlarda gelişi fiiıel 
ağaç kesmiyeceklerdir. Kesi
lecek ağaçlar orman memur'. 
ları tarafından mühürlenere~ 
gösterilecektir. 

Orman işleri sıkı şekilde 
kontrol edilecek gösterilmiyel 
yerlerden aiaç kesenler ceı•" 
landırılacaktır. . ... --.. 

Belediye EncUmenı 

Belediye daimi encümeni •' 
belediye satıı komisyonu d8' 
belediyede topıanmışlardır. 

tice vermiş bulunmaktadır. arkadaılanmı sevindirecek ha-
işsizlik karşısında şoförler yırlı bir teşebbüse şahit oldum. YALNIZ GÖRENLERi DiNLEYİN ! ! .! 

takselerini satmağa başlamışlar T elırafJa kısaca bildirğim bu 

1 b haberin aldıiı son ve müsbet 
ve bu sur~tle stan ulun tak- klini d k k b d 
seleri yukanda yazdıitm şek ile şe . . e yann i me tu um . a 
azalmıştır. yazaceğım. komisyonculuğun 

Sahlan takseler de maattes- milli bir gaye altında devlet hazi-
süf para etmiyor.. 80-100 li- nesinin bir yardımcısı mahiyeti 
raya kadar satılan takselerin ne girmiı olması beni gerek 
ancak bir kaç parçasından is- bura, gerek İzmirli iÜmrük ko-
tifade etmek kabil oluyor, di- misyoncusu arkadaşlar namü he 
ier aksamı hurdaya ayrılıyor. sabına çok, hem de çok se-

Bu hususta salahiyettar bu- vindiriyor. 
ltman bir zat bana dedi ki: A. Abidin Oktay 

MASKELi KADIN 
Sinemacılık aleminde yüz filimde bir görülebilen şahe~er 

lerden biridir Rejisörü: BiTMEMİŞ SENFONİYi 
yapan WjLL Y FORST 

ELHAMRAI. M.Kütüpane 
SiNEMASINDA 

Bugün seanslar 15-17-19 ve 21 30 dedir 
Geceleri 21 seansında t~nzilatlı ku onlar muteberdir 
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asilerin 

. . .......... , 
General Kenan Sayım vergisi 
lataıabul, 9 (Humal)-Qenral 

KeNnın illmi Aak&r.,-~lsta
lmldli blylk tM1111Jle karpo 
laıumpuo, 

••••••••••• 
Teşekküt 

Baham avukat Dramalı Na• 
sif s.,..... lltbnlnclen • 
tan b_. teailrlme mektup 
yazarak iftirak eden lzmirli 
dostJanma ve muharrirlerinden 
oı..k teıefini tafı4'im Yeni 
Atlır ailesine en yürekten te
.-l*&rlerimi ıunanm. 

NIZAMETTlN NAZİF 

İndirilecek 
Aakar., 9 (Husuai) - Sa

,.. ftqrili hakkında tetkik• 
IWcle bulanan komisyon ba 
• •ersride tenzilit yapılabileceji 
neticesine Y&rmlfbr. 

""ıo1"(1·-·· 

itizar 



Nev • • • 
Cenevre melıafili telaşsız görünüyor, amma dev et ve 

ordu adaı11larının fazla cesaretinden korkuluyor 
Paris, 9 (A.A) - Anadolu misakı ile girişmiş olduğu ta-

ajansının hu~usi muhabiri bil- ahhütlerini yerine getirmek 
diriyor : maksadile yapılmış bir hareket 

Fransız matbuatı Bulgarista- telakki edilmektedir. 
nın hükümetimiz hakkında ulus- Bul ~aristanın uluslar dcrne-
lar derneğine verdiği nota ile ğineğine verdiği nota ise Yu-
uluslar derneğindeki murabba- nani'3tandaki karaşıklığı vesile 
ıımız bay Cemal Hüsnünün ittihaz ederek mahdut olan 
beyanatı hiç bir mütalea ve askeri kuvvetlerini artırmak 

rar silah altına fağırdığını ha
ber veriyor. 

Marsilya suikastını ve bunun 
bütün dünyada uyandırdığı en

dişe ve heyecanları kaydeden 
Nevyork Herald gazetesi, Italya 

ile Bulgaristanın ve B. Veni
zelosun balkan misakına karşı 

tefsirde bulunmadan önce bu yolunda bir teşebbüs diye tah- olan vazıyetlerinİ ve Habeşis-
hususa ait malümatı kaydedi- min olunmaktadır, tan için yapılmış olan İtalyan 
yorlar. Pari Midi l ·azetesi Bulgarla- seferberliğini ha ırlatarak di-

Paris ıazetelerinin Cenevre rın evvelisi g Jn ve dün Türk yor ki: 
muhabirlerine göre, uluslar der- hudutlanna mühim asker kuv- Cenevre mehafi!.i telaisız 
neği mahafilindc Türkiyehüku- vctleri gönderdii-ini ve Bulgar görünüyor, amma devlet ve 
metinin hududa asker gönder- hükümctinin Teşrinievvelde ter- ordu adamlarının fazla cesa-
mcsi Türkiyenin Balkan his edilmiş olan askerlerini tek- retinden korkuluyo•. 
ııaıaıı•••••••••••••••••ıııııııııııııııaaaaııııı•••••ııııı••••••••ıııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııaı 

Bulgnr başbakanı · 
- - ..,.._ 

Bulgar askeri tahşidatı hakkında 
Beyanatta bulundu 

Sofya, 9 (A.A) - Bulgar hareket etmeyi düşünmemize 

Ajansından: bile müsait değildir. Bu yalnız 
Bulgaristanm iki sınıf ihti- Bulgar hükumetinin değil bila-

yat efradını seferber etmiş ol- istisna bütün Bulgar milletinin 
duğuna dair ecnebi memleket- kat'i azmi ve arzusudur. Onun 
lerde ortaya çıkan şayia dola- statulanna kat'iyen ihlal etmi-
yısıyle başbakan General Zlatef yeceğiz. Ona tamamiyle bel 
aşağıdaki beyanatta bulun- bağlamışızdır. Her yıl sonba-
rnuştur: harda ve kışta muahedelerin 

Bu şayialar hiçbir veçhile bize bulundurmak müsaadesini 
akikata mutabik deiiJdir. Biz vermiş olduğu askerin mühim 

f&loız seferberlik yapmamakla bir kısmını tasarruf maksadile 
kalmadık, nferberlik yapmıya mezuniyete sevkederiz. 
niyetimiz yoktur. Zira bizde Şimdi mezuniyet halinde olan 
kura efradı yoktur. Birde ah- bu askerlerin bir kısmını hu-
kamına harfiyen riayet etmek duttaki zayif mevzileri takviye 
te olduğumuz sulh muahdesinin için sevkedilmiş olan efrat ye-
taslihatımızı tabi tutmuş olduğu rine yazife başına çağırdık. 
tadilat bizim sulh ve komşu- Hudut mevzileri dört, beş, 
larımızla ihlaskar dostluk sekiz ve on kilomtre aralıkla 
ve· anlaşma halin da yaşamak hudut boyunda bulunan dört 
taraftarı olduiumuz ve ahengi ili. beş neferden mürekkep 
ıir memleketin arazisinde her ne dağınık kuvvetlerdir. Karlar 
vukua gelirse gelsin sulhu ihlal eridikten sonra zayıf kuvvet-
etmiyeceğiz, suretindeki resmi ler vazifelerini çok müşkü· 
ve aleni beyanatımız hilafına latla yapabileceklerdir. 

••••• 
Bulgar muhtırası 

Türk murahhasının beyanab müsait 
Surette karşılanmıştır 

Paris 9 ( A.A ) - Havas ı kaydedilmektedir. 
Ajansının Sofya muhabirinden: Uluslar kurumundaki Türk 

Siyasi mahafilde Bulgariıta- murahhasının beyanatı müsait 
nın 1 uluslar kurumuna vermiş bır surette karşılanmıştır, Bul-
olduiu muhtıranın tamamen garistan tarafından Yunan hu-
bazı malumat itası kabilinden dudunda alınmış olan tedbir-
verilmiş bir muhtıra mahiyetin- lerin alelade bir takım ihtiyat 
de olup, katiyen bir şikayet- tedbirleri olduğu beyan edil-
.lame olmadığı ehemmiyetle mektedir. 

Olgunluk imtihanları 
Suallar Bakanlıkça 

Hazırlanıyor 
Maarif Bakanlığı bu yıl lise 

ve ortamekteplerde yapılacak 
olgunluk imtihanları ve geçen 
sene bazı derslerden sınıfta 
kalmış olanlar için mezuniyet 
imtihanları sııallerini şimdiden 
bazırlamaga başlamıştır. 

Bu sualleri imtihandan ev
vel Kapalı zarflarla ait olduğu 
mekteplere gönderileco;:k ve zarf 
Iarfa imtihan eünü açılacaktır. 
Her vilayetteki lise ve orta- · 
mekteplere derecelerine göre 
imfhan sualleri gönderilecektir. 

Ağı.çları kıran çocuk 
Bahribaba parkında çelik 

çomak oyn,yan 15 yaşında Ya
şar, henüz. Y~tişmckte olan 
aiaç fidanlarını lctrdıiından 
tutulmuş ve polise teılinı edil
miştir. 

Sokak ve mahalle adlan 
inkılaba uymıyan semt, ma

halle ve sokak adlannın değiş 
tirilmesi için çalışmakta olan 
şehir meclisi azasından mürek
kep bir komisyon dün beledi
yede bir toplantı yapmıştır. 

F1rka ocakları vasıtasıle ad
ları değiştirilmek lazım gelen 
mahalle, sokak ve semtlerin 
fırlrn ocaklarınca üçer adın se
çilerek komisyona bildirilmesi 
münasip görülmüş ve keyfiyet 
ocaklara bildirilmiştir. Komis
yon bu adlardan birini münasip 
görerek o mahalle, semt veya 
sokağa konulacaktır. 

Tütün 
Mıntakamızda 934 yılı mah

sulünden satış yapılan tütünle
rin teslim muamelesi tamam
lanmak üzeredir. Hu yıl tütün 
111ahsulünüıa deier fiatlarla. sa-

fgan ve 
ra arının tehri ~ıe
rine cevap verdi ~ 
Ankara, 8 (A.A) - At&

türkün Cumbur başkanlığına 
tekrar seçilmesinden ötürü ,. 
Afganistan ve Arnavutluk 
krallarının Reisicumhurumuza 
gönderdikleri tel yazılarına 
Ata türkün cevaplan aşağıdadır. 

• Reisicumhur Atatürk 
Ankara 

Zatıdevletlerinin tekrar inti
habınız Tesilesiyle dostane teb
riklerimi ve yüksek kardeşimin 
Türk ulusunun saadet ve te
rakkisi hakkındaki emellerinin 
tahakkuku için olan temenni
lerimi arzederim. 

Afganistan kralı 
MEHMET ZAHiR 

Afganistan kralı Mehmed 
Zahir Kabil 

Reisicumhurluğa tekrar se
çilmekliğim dolayısiyle izhar 
buyrulan tebrikattan dolayı sa
mimi olarak teşekkür ve dost 
Afgan ulusunun refahı için olan 
samimi temennilerimin kabul 
buyurulmasını rica ederim. 

KAM AL ATA TÜRK 
Reisicumhur Kemal Atatürk 

Ankara 
Türk ulusunun bu kadar çok 

yerinde olan itimadını zatıdev
letlerine teyit ederek reisicum
hurluğa tekrar intihabınız do
layısile en samimi tebriklerimi 
ve zatıdevletlerinin ikbali ve 
asil Türk ulusunun saadet ve 
refahı için olan temennilerimi 
iblağa müsareat eylerim. 

ZOGO 
Arnavutluk kralı birinci Zogo, 

Tiran 
Reisicumhurluğa tekrar inti

habım dolayisile irsal buyuru
lan nazik telgraftan dolayi sa
mimi olarak teşekkür eder ve 
zata haşmetanelerinin saadeti 
ve asil Arnavut ulusunun re
fahı için olan temennilerimin 
kabulünü rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
11111 ~ 

lsviçre ile 
Ticaret münasebatımız 
Gümrükler bakanlığından şeh

rimizdeki alakadarlara gelen 
bir bildirimde İsviçre ticaret 
anlaşmasının meriyet başlangıcı 
olan 11 Şubattan evvel Türki
yeye doiru yüklenmış olan 
mallar için ibraz edilecek eski 
tormül menşe şehadetnameleri
nin kabul edilmesi bildirilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tılması üzerine müstahsilde tü-1 
tün ekmeie karşı fazla bir ala
ka görülmektedir. Bu yüzden 
tütün rekoltesinin bu yıl kaba
rık olacait tahmin edilmekte
dir. 

Giiya Buıg~;·····~~·~;;~~d~··· .. t~hŞid~t ... Y~Pt~ğ~·~~zı vesile 
Ederek iki sınif askeri silaha çağırdılar .. 

Sofyadmı 

Cenevre 8 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Uluslar kurumu nezdinde 
Bulgar murahhası bay An -
tonof, ıenel katip bay Ave
nola bir muhtıra vermiştir. 
Bu muhtırada Türkiye'nin 
teslihatından tikayet edilmek
tedir. Cenevre'deki Bulgar 
mahafili, bay Antanof tara
fından yapılan bu teşebbüsün 
yalnız dostane bir nazar te -
atisini mümkün kılarak Bul -
garlarca gayritabii addedilen 
bu vaziyete bir nihayet verdir
meyi istihdaf ettiğini söylemek
tedir. 

İki sınd asker 
çağırdılar 

Sofya: 8 (A.A) - - Anado
lu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bulgaristan hükumetinin iki 

bir mauzanı 
sınıf askeri silah altına çağır

dığı rivayet edilmektedir. 
Bulgar muhtırasında 

Ne denlllor? 
Cenevre, 8 (A.A) - Hava" 

Ajansı Bildiriyor: 

Buliar murahhası bay An
tonof tarafından Bulgarlara 
~öre Türklerin Türk - Bulgar 
hududunda yapmakta olduk
ları tahşidata dair verilen mu-
tırada deniliyor ki:' 

" Bir scndenberi Türkiye 
T rakyadaki asker miktarım 
mühim surette takviye etmek
tedir. Trakyaya iki yeni piya
de fırkasile 500 den fazla to-
pu havi bir topçu kuvveti 
gönderilmiştir. Ankara hüku
meti yapılan bu tahşidat hak
kındaki istizahata sırf Çanak
kale boi'azını müdafaa maksadi
le hareket ettiğini ileri sürmekle 

ltalyada 50 generalın 
Huzurile harb oyunu 

Erkanıharbiyenin~ tesbit ettiği farazi 
Vaziyetler tetkik ediliyor 

Roma 8 (A.A)--
Stefani ajansı ~~'r""":Tiır"'""f:lrTI:".'"':7~"'7:;~~~::?~8t?!Siiii 

bildiriyor: 
Bütün kara ku

mandanlıkları nez 
dinde en yüksek 
ordu zabitanının 

işıtirakiyle talim
ler başlamıştır. 
Gaye erkanıhar
biyenin tesbit et-
tiği farazi vaziyet 
lere göre mem- ~ 

leketin müdafaa- ~

1
;. 

sına ait mesele- . lf;c 

leri tetkik etmek- ;,-ı ~ 
tir. Aynı zaman· 
da ordu ile tay
yare arasınd1.ki 

i ş beraberliii 
meselesi de tet- Jü al Em<wuel ve )Jussoli>ıi 
kik edilecektir. 50 ceDeralın l iıtirik eckcei'i bu teıahütra 

.~~;3 

Bıtlgar dış İ§leri 1Jrrkm11 lJafoloı 
mukabele etmektedir.Geçen kf." 
nunusanide asker kuvvetlcrioİP 
tczyidine gene devam edilmiş ,,e 
Bulgar hududuna yakın bir 
yerde yeni bir fırka teşkil olun" 
muştur. 

Hududun etrafında buluoaP 
bütün Türk köyleri şu daki-

k 
,._ 

kada piyade ve topçu uvve" 
leriyle doludur. Bir çok mühidJ .. 
mat, erzak ve elbise depolatl 
tesis edilmiştir. Adeta bir harp 
arefesinde imiş gibi gösterilen bil 
hararetli faaliyet meyanı?~~ 
Trakya ihtiyatlarının üçte bırıfı 
silah altına alınmış ve buna 
İstanbuJdan ve J.rıadoludan 23 
bin yeni efrad ilav• olunmuş
tur. Edirnede gayri müntaıatO 

çeteler teşkil olunmaktadır· 
Trakyadaki zabitlerin ve ne" 
ferlerin izinleri geri alınmıştır· 

Muhtırada en nihayet, gere~ 
asker ve gerek Trakya ahafİ51 

arasında şiddetli bir propagan" 
da yapılmakta ve Türk uıat" 
buatının Bulıaristana hücuı:ıt 
etmekte oldukları kaydedil" 
mektedir. 

Yunan isyanı 
Dolayısile 

Paris, 9 (A.A) - Havas 
ajansının Roma muhabirjnde~i 

Bura siyasi mahafili Yuna' 
nistan vakayiini biraz endişe 
ile takip etmekte ve bu vak~" 
yiin hakiki bir vahamet kesbel' 
miş olduğu mütaleasında btı' 
Junmaktadır. Ankaradan gelell 
ve Balkan anlaşması devletle· 
rinin Balkanlar statukosuoı.1 
değiştirmek için yapılacak ~er 
türlü teşebbüse mani olmaya k•' 
rar vermiş olduğunu bildiren bat1 

haberlerden endişe ile bah' 
solunmaktadır. Bu haberler 
Buliaristana karşı bir ihtar ınf" 
hiyetinde telakki ve böyle te .. 
sir edilmekte ise de ihtar111 

sebepleri vazih surette malfıll! 
değildir. Bulgar hududunda~' 
Tür~ !°evzilerinin tak~iy~ e_dıl; 
mesının münhasıran hır ıhtıya 
tedbiri olduğu kanaatı nıe\'" 
cuttur. 

Anadolu Ajansının notu: 
Ankaradan bu gibi haberle~ 

gitti2"ine dair hiçbir maturo• 
mevcut dei!ildir. • ••••• 
•••••••••••••••.,,•••••••••!•••••···~·. "e 
büyük erkanıharbıye. !cısı ~k-
bütün ordu kuvvetlermın yıı 

R ... 
ıek makamatın huzuriyle oın 
da kapanıcaktır. 



Yeni Asır S• hlfe s 

n Dakika: Şampiyonluk maçları heyecanlandı ... ----------------~--------~ 
. istanda yirmi sınıf 

~ ~ g ·adda çıkan şayialar~·g·ö;~ .. isiler 
Selinık üzerine yürüyorlarmış.. ı 

Karşıyakalılar Türkspora 20 gol atarak rekoru kırdılar 
Göztepeliler ve Altaylılar da galib 

Cuma günü havanın yağmurlu Maç hakem K.S.K. Jı Esa- Niyetleri oyunu galip olarak 
ve soğuk olmasına rağmen dm idaresinde saat 14 ü biraz biti.mek istiyorlar. 36 ncı da-
ikinci devre Lik maçlarına geçerek ba~ladı . Her vakıt kikada yine Göztepe kalesi 
başlanmıştır. Bir haftadanberi olduğu gibi oyunun ilk beş tehlike geçiriyor. Sait müdafi-
bu cuma yapılacak maçlar dakikası mütevazin bir şekilde leri atlatarak kaleye indi, her 
hakkında bir çok tahminler cereyan etti. Bundan sonra kes gol olacak diye beklerken 
ileri sürülmüştü. Bilhassa Göz- Göztcpeliler hücuma geçtiler top direğe çarparak geri geldi, 
tepe • Aftınordu ve Altay - ve 9 uncu dakikada açıklardan arkadan yetişen Adil topu tuttu 
İzmirspor takımları üzerinde Fuadm ayağma gelen top ve güze] bir çekişle kaleye 
bir çok münakaşalar yapılmış- Altınordu ağlarına takıldı. gönderdi tesadüf bu seferde 
tı. Cuma sabahı futbol merak- Şimdi her iki takım da ça- top diğer direğe çarparak geri 

L ~y \ ! enizelos Hanyada bir bomba ile ağır surette 
. Yaralanmış A -. ~edeağaç ·muharebesi .. 

. lstanbul, 9 (Hususi) - Ve- ASiLERiN KURU SIKILARI 
nıı~lıst isyanı hakkında Yu- İstanbul, 9 (Hususi)- Asi-
nanistandan gelen haberlerde )er kuru sıkı tehditlcrile yer 
tenakus vardır. Asiler etrafa kazanmıya çalıtmaktadırlar. 
Yaydıkları haberlerde Veni- Asiler elinde bulunan gemile-
~elist tayyarelerin Selanik üze- rin telsizleri mütemadiyen :a-

nde dolaşarak bombalar at- lan ha'>erler yayıyorlar. ·Asıler 
tıkları, bu hava bombardıma- Atina hükümetine son bir teh-
tııının şehrin askeri müessesa- dit telsizi göndererek Çaldaris 
tına "Ok za a d' y · bı'ldi- kabinesinin iktidar mcvkiinden •

1
. r r r ver ıgı . . . . . 1 l':ı ıyor Atin ~ k aL çekılmesını ıstemış er ve hü-l · a resmı ayn IL-

arında hunu teyid edecek kiimet çekilmezse Alinayı dc-
haber 1 d y d V . nizden bombardıman edecek· 
l. o ma ıgın an enıze- J • • hd'd k d .1 . 
ıst ta l . f 1. . 't erım te ı ma amın a ı en 

yyare crın aa ıyctinc aı .. .. 1 d" A · h·•kA du ki . . surmuş er ır. tına u umet er-

i 
Yu ar kaydı ıhtıyatla kar· kim bu kuru sıkılara ehemmiyet 

fı annıakt d • · F. a ır. vermemekte <hup vazıyetc ha-
1LOLARIN ÇARPIŞMASI kim olacağına emin bulunmak-

btanbul 9 (Hususi) - Ati- tadır. Hatta hükumet erkanı 
lladan bildiriliyor : asilerle müzakereyi bile kabul 
fu B~hriye bakanı general So- etmiyecekler, kayıtsız ve şart-

khs Dusmanis iJe hükümete sız kanun kuvvetine inkıyad 
8~dık kalan amirlerin geceli etmelerini istemekte ısrar cde-
iUndüzlü çalışmaları ile hükiı- ceklerdir. . 
illet elinde kalan filo aksamı- VENIZELOS YARALI 
rıın tamiratı ve hazırlığı ikmal İstanbul, 9 (Hususi) - Sof-
tdifnıiştir. Hiikiimetin deniz yadan bildiriliyor: Hanyamn 
kuuvetleri açık denizlere açıl· tayyareler tarafından bombardı 
llıış bulunduklarından iki filo- manında Venizelosun ağır su-
nun çarpışmasına intizar olu· rette yaralandığını bildiriyor. 
lluyor. Bu deniz muharebesinde BU DA BİR ŞAYİA 
lllilJi filoya hükumetin hava fi- İstanbul, 9 (Hususi) - Bel-
loiarı yardım edeceklerdir. Asi graddan gelen tel yazılarında 
~tnıilerin faaliyeti pek yakında iıilerin tekrar Stumayı geçerek 
tıddcUe sarsılmış bnlunacakhr. Selaniğe doiru ilerledikleri bil-

9 • • • •. 

diriliyorsa da bunun bir şayia
dan ibaret olması muhtemeldir. 

KUVVETLERİ NE 
KADARMIŞ? 

lstanbul, 9 (Hususi) _ Son 
dakikada aJınan bazı haberler
de asilerin Dedeağ"acı işgal et
tikleri, Giritte, adalarda, Doğu 
Makcdonyadaki asi ordusunun 
100 bin kişiyi bulduğu bildiri
liyor. Mubalagalı bcnziyen bu 
haber de kaydı ihtiyatla kar
şılanmalırır. 

YUNANİSTANDA UMUMİ 
SEFERBERLİK 

Paris 9 (H.R) - Yunanis
tanda ha valarm çok fena git
mesi asilere karşı yapılacak 
ciddi harekata mani olmakta
dır. lsturuma civarında tahas" 
ııud eden hükômct kuvvetleri 
asilerin mevziini bombarduman 
etmektedir.. Top sesleri Bul
garistandan işidiliyor. 

Yunanistanda 18 yaşından 
38 yaşına kadar olan gençler 
kamilen silah altına çağırılmış
lardır. Hükfunetin istifa etti~i 
hakkındaki haberler katiyen 
yalandır. Yunanistandaki vazi
yetin Balkan misakının nezake
tini ehemmiyetle tehdid etme
sine rağmen komşu hükiimet
ler de durendişlik hüküm sü· 
rüyor. 

Kondilisin beyannamesi _________________ .. ________________ _ 
.Atina 9 (A.A) - Atina atınışbr. Tayyareler ayni za- haldedir. ordunun kendisini 

A1anaından: manda büyük bir kısmı sular dinlendirecek bir mola verme-
n.. k d k' t bli y altında kalmış olan Serez ova-un a şam aşağı a ı e i si için icabeden tedbirler 

neşredilmiştir: sında istikşaflar yapmışlardır. lı 
Yagy murların devamı takdirinde a nınışbr. Piyade kıtaatı tak· 

Havalar fena gitmektedir. 1d' l sulann yükseleceği ve ova- ıre ıayan bir vaziyettedir. 
0 dos yüzünden sürekli bir 1 · 1 St h • • ı daki fezeyan arın genış iye- ruma ne rını ve su ar altında 

Yainıur başlamıştır. Tayyareler ceği tahmin edilmektedir. Asi bulunan ovayı ne suretle geç-
ka.hramancasma hareketlerine kuvvetler pek feci vaziyette mek lazım geleceği araştırmak-
dcvanı ederek Serezde asilerin bulunmaktadır. Struma üzerin- tadır. Biz tabiat unsurlarına 
bir tahaşşüt merkezini bom bar- de köprü kurarak bu nehri ve halleri acıklı olan rakiple· 
: 1111an etmişlerdir. Diğer taraf- geçmemize mani olan fena ha- rimize karşı mücadele ediyo-
d~n 20 tayyare Serezin şimcn- valar deyil kar ve feyezanlar- ruz. 
•fer istasyonuna bombalar dır. Ordumuz gayet eyi bir 

~~------------.-ı•ll19-<•eı++•+••·~· ......... __________ ~ Kondilis 

Asiler kaçmağa başladılar 
P oroy asilerden istirdat Edildi 

Atina 9 (Hususi) - Struma gayri muntazam kaçmış)ardır. I bitlerin tabanca tehdidi albnda 
Cephesinde harekatın başlangı- General İvanidis kumanda- top ateşi açmışlarsa da çok tu-
cı hakkında u Etnikon Limea,, sındaki hüküm et kuvvetleri ade- tunmadan kaçmışlardır. Gece 
Rrıı;ctesi şu malümatı veriyor : den az olmakla beraber şiddet· !Dülazim Hristodolusun bölüj"ü 

l h I t li h.. ı k d A il . ile Poryu asilerden aeri aldıaı a ana'dan birkaç ki ome - ucum an arşısın a as en 6 a 
tc 'd" k y b t · l d' haber alınmıştır. muharebe çok 
k 

tnesafede general Ivanı ıs açmaga mec ur e mış er ır. k 1 im 
anı o uştur. 

Unıannasındaki hükümet kıta- Bu çarpışmalar selanikten 82 ~ Asiler Serezden mukavemet 
ildh panik halinde rüc'at kilometre mesafede olmuştur. görmeden Linkovani ilerisine 
'den asi kuvvetleri adım Asilerin kumandanları, asker kadar i'elmişlerdi. Hükfunet 
~ ıın takib etmektedirler. Jer arasında disiplini muhafaza kıtatiyle temas basil olunca 
t azı tepelen tutan gayri mun· etmekiçin çok gayret sarfetmiş- asiler cebel toplarını bırakarak 

laları havayı yağmurlu görünce lışmaya başladı. Göztepeli- geldi bu sırada Göztepelilerde 
bu maçların tehir edileceği- ler attıkları bir golden sonra yetiştiiinden oyunu açtılar. Ar-
ni düşünerek bayağı mütces- daha zevkli oynuyorlar ve Al- kadan bir akın daha bu scfer-
sir olmuşlardı. Böyle ol.. tmorduluların yaphkları akm- de Mahmud yine fedakarane 
makla beraber meraklılar da- lan yarı yoldan kesiyorlar. Bil- bir yatışla ~ol olmasına mani 
ha sabahtan stadyoma akına hassa kaleci Mahmud ile Hak- oldu. 
başladılar. Saat 10 da ikinci kı takımın can damarı Mahmut Devre nihayet bulmak üzere 
devre Jik maçlarına Buca-Şark- tehlikeli birkaç akını güzel geriden topu alan Fuat Altın-
spor takımlarının karşılaşma- kurtarışlarla gol olmasına ma- ordu müdafiilerini atlatarak 
siyle başlandı. ni oldu. Göztepeliler 24 ncü kaleci ile karşı karşıya kaldı .• 

Maçlar dakikada yine AJhnordu kale- Gol!.. Göztepeliler dördüncü 
Saat 10 da Buca ve Şark- sine aktılar. Cemil saiaçık Beh gollerini de yapmak surctile 

spor takımları sabada, yağmur zadın ortaladığı topu kendi ağ'- galibiyetlerini tahkim ettiler. 
hafif hafif yağıyor. Sert ve so- lara taktı, Göztepelilerin 2ci gol Biraz sonra da hakemin dü-
ğuk bir hava vardı. Oyun baş- bundan sonra, Altun ordulula- düğü oyunun bittiği haber 
ladı. Her iki takım da bütün rm şahsi bir kaç akını ile dev- verdi. Göztepe 4 - Albnordu 
kuvvetleriyle çalışıyorladı.Oyun re neticelendi. 1. 
iki mütevazin kuvvet arasında ikinci devre : izmlrspor - Altay 
cereyan ettiği için zevkli olu- Bu devre başladığı zaman Bu maça Altaylılar fazla 
yor. Buca takımında göze çar- Göztepeliler müdafaa vaziyet- ehemmiyet verdiği için takım-
pan bir terakki takdirler top- de oynadığı görülüyordu yal- lannda bazı değişiklikler yap-
lıyordu. nız müdafaaya çekilen Gözle· mışlar. İzmirsporlular fİne ge-

Kendi muhitlerinde sessiz, peliler o kadar sıkışık vaziyet- çen haftalardaki kadrolarile 
sadasız çalışan bu takım çalış- de idiler ki : Az daha bu yan- çıktılar. Oyunu Göztepeli fe .. 
maJarının semeresi de Şark- lış hareketlerinin cezasını ce- rit idare ediyor. 
spordan yediği hır gole karşı keceklerdi. Altayhlann hakimiyeti göze 
yedi gol atmak suretile kendi- Bir müddet bu şekilde devam çarpmakta. İzmirspor kalesini 
sini gösterdi. ve oyun 7-1 Bu· eden oyundan Altın orduluların sıkıştırıyorlar. 
ca lehine neticelendi. yapbğı akınlar müdafilerin ö- 20ci dakikada Vahap İzmir-

TUrkspor • K.S.K. nünde kesiliyor. ve bu suretle sporluları atlatarak kaleye so· 
Saat 12:. Yağmur biraz daha neticesiz kalıyordu. On dakika kuldu. Birinci gol. İzmirspor-

hafifledi; oyunun ba~ladığı daki- devam eden bu vaziyetten sora lular fazla çalışmakla beraber 
kadan itibaren Karşıyakalılar Göztepeliler açıldılar. Albnor- gol yapamıyorlar. Altaylılaı 
hakimiyeti ellerine aldılar. Top du kalcslsini sıkışbrmakia baş- birbiri arkasına iki ~ol daha 
santer çizgisinden karşıyaka ta ladılar. Bir aralık Göztepe sağ attılar ve birinci devreyi 0-3 
rafına geçmeyor. Türk.sporlular açığı Behzedın ortasını Albor- Altaylılar galibiyetle bitirdiler. 
adeta çember içindeler ve müte dulu Şevket •Jile tuttu. Penalb.. ' ik· · d d h 'ki t k ~ ıncı evre e er ı a ım 
madiyen gol yiyorlar. Birinci Fuvat bu ceza vuruşusu topu da çok çalıştılar ve nihayet 
devre 8-0 neticelendi. ağlara takmak suretiJe takımı- Altaylılar bir gol daha atblar 

ikinci devre de ayni vaziyette nın üçüncü golünü yaptı. ve oyun 0-4 Altaylıların lehine 
devam etti. Bu devrede 12 gol Oyunun bitmesine daha 35 bitti. 
atan Karşıyakalılar 0-20 ıa1ib dakika var. Altmordulular Halk sahasında yapılacak 
sahayı terkettiler. 

Altınordu _ Göztepe oyunlarını düzelttiler. Göztepe olan ikinci takım maçları da 
Sıra günün en mühim ma- kalesini sıkışhrıyorlar. Şanslan Türkspor ve Şarkspor takım-

çma gelmişti bu maçta Altın- mı yok nedir. Bir türlü gol ya- larınm gelmemesi yüzünden ya-
ordulular galip gelecek olur- pamıyorlar. 14 üncü dakikada pılamamış ve sahada ispati vü-
larsa şampiyonluğu hak etmiş gene Göztepe kalesi tehlikeli cut eden izmirspor ve Buca ta· 
olacaklardı. Buna mukabil dakikalar yaşıyor. Bu sırada kımlan hükmen galip ilin edil-
mailiıp ta olacak olurlarsa sai haf Muammerin yanlış bir mişlerdir. 
GöztepeliJerJe aynı •derecede hareketi üzerine hakem penaltı 
olacaklar Altay da İzmirsporu cezası verdi. Altınordulular 
mailiip ederse onların da bir bunu gole tahvil ederek ilk 
puan geri olacoklarından bun- sayılarını yaptılar. 
dansonra ki maçlar hararetle- Şimdi her iki takım yine 
necek ve önde giden bütün akınlara başladı. Birbirlerini 
takımlar şampiyonluğa nam- sıkıştırıyorlar.Göztepeliler daha 
zet olacaklarclı. ziyade müdafaa vaziyettedir. 

Kaptan 
.. • •••• ı ı 

Bay HulOsl 
Üç gündenberi hafif bir nez

leden rahatsız bu1unan Emniyet 
müdürlüiü adli kısım baıkan1 
bay HuJüsi Akgümüş tamamen 
eyileşerek dün vazifesi başına 
gelmiştir. 

······ısta~ı;ur·········şa;pif Oiiasi·······Maçıa;i:······ 
İstanbul, 8 (A.A)- İstanbul olması bu müsababanm etrafın· tılması icabediyordu. Bu dev· 

şampiyonası futbol maçlarının da biriken alakayı en yüksek rede de iki takım topu sağa 
finali bugün Taksim ıtadyo- haddine çıkarmıı bulunuyordu. sola vurmak surdile vakıt iC· 
munda Galatasaray - F enerbah- Çok şiddetli eıen rözgar topun çirerek gol yapamadılar ve ne-
çe takımları arasında oynandı. kontrolüne bir türJü imkan ve· tice yine O - O 
Stadyom hıncahınç kalahalıkb remiyordu. Mücadele çok çetin Maç tekrarlanacaktır.Oyunun 
ŞiddetJi esen bir rüzgar ve müt- oldu. Her iki takım da gol umumi hükmü şudur: 
hiş soğuk ~zel bir maç sey- yapmağa muvaffak olamadılar. Her iki takım da iÜzcl oy• 
retmek için gelen halkın ümi· Fenerbahçe bir de Fikretin namıştır. Bilhassa ccntilın 
dini kamçılayordu. Tam .saat fena vuruşu yüzünden penalb ve t · ence 
15110 da takımlar sahaya çık- da kaçırdı. Buna· karıılık Ga- bu spor mene~ cereyan eden 
hlar. Oyun halkın tezahüratı latasaraylı Adnan da bir gol maçın netıc~si her iki tar-*' 
arasında başladı. Birinci Gala- fırsatı kaçırdı. İkinci devre ve hem de halkı tabııin .,Jecek 
tasaray - Fencrbahçe maçında yine sayısız bitmiıti. Nizaınna- tekildcdir. Çünkü güzel bir 

a:ıanı asi kuvvetlerle musade- ]erdir. Orliyakoda vukubulan kaçmışlardır. Asiler İstruma 
ineler olmuştur. Bu grubJar da müsademede asiler, iptida za- köprüsünü yakmışlardır. 

Galatasarayın 4 - O gibi mü- me mücibince maçın onb maç daha oya:'°•k v: serl 
l kemmel bir farkla kazanmıı d k'k ] k ·k· eşer retmelc fır•atı u sure e em a ı a ı ı ı devre daha ı...._ tur. ~---



Tenı Asır tö Mart t931!..,.-.. .. 
Sofyadan gelen haberlere göre Doğu Makedonyada 

Muharebe Bulgar hududlarına yaklaşmış .... 
General . 
Yalistras 

Kondilis Garbi Trakyada asilerle 
ordusunun Dedeağaçta mukavemet 

vuruşan 

ettiğini 
general 

bildiriyor 
Yabancı gazetelere bakılırsa asiler Dramayı ve Epirin bir kısmını almışlar Larisayı 
işgal etmişlermiş... Fakat bu haberler teeyyüt etmemiştir. Milli ordunun maneviyatı kuvvetlidir 

SFLANIK: 8 (A.A)- Havas 
Ajansı bildiriyor: 

General Kondilisten gelen 
bir telgrafa göre Trakyada 
Asilere karşı mücadele etmekte 
olan a-eneral Pa
listrasm Alekıan
drupolis civannda 
mukavemet et
mekte olduğu bil
Clirilmektedir. 
Bir Mühim
mat Deposu 

Bekçisi Veni-
zelorun adamı o
lan bir mezarlıkta 
)ıakıki bir mü
himmat deposu 
keşfedilmiştir. U-
luslar arası My
'risefaini kolay-
~laştırmak için li-
manın methalin
deki torpil hat
tından dar bir 
i_eçit açılmıttır. 
General Kon-

dllls ferik 
Atina,8(A.A)

Havas Ajanıı bildiriyor: 
Atina, AjaHı General Kon

dilisin hizmetine mükifaten 
nazırlar mecliıi tarafından fe
rikliii terfi edildiiini bildi
rıyor. 

Trakyada Harekat 
Bundan başka Trakyada ha

rekatı işgaliye devam etmekte 
olduğu bildirilmektedir. Hazır· 
lıldar devam ediyor. 

ltalyan Oemllerl t.2 

Adalarda 
Roma, 8 (A.A) - Havas 

Ajansı Bildiriyor: 
Presto kruvazörü, Damosto 

ve Rijafetta keşif iemilerine 12 
adaya gitmeleri tebliğ edilmiştir. 

Karadenlzdekl Yunan 
Vapurları 

Bükreş, 8 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Birçok Yunan vapurları asi
lerin eline düşmekten korka
rak Karadeniz limanlarına ve 
bilhassa Köstenccye iltica et
mişlerdir. Parlamento örfi ida
renin altı ay müddetle temdi
dinc dair olan kaaunu müza
kere edecektir. 

Averof iki tayyare 
dUf UrdU 

ISKENDERİYE, 8 (A.A) -
Giridde Suda limanındaki asi 
harb gemilerine geçen hafta 
yaptıkları hücumda Averof 
kruvazörü bükümete ait iki 
tayyareyi dütürmüştür. Ayni 
gün Averof kruvozörüne düşen 
bir bomba iki bahriyeliyi öl
dürmüştür. 

Haberler isyan çıktığı gün· 
denbcri Giridden gelen ilk ha
berlerdir. Em~ria} Erveys İn
giliz tayyarı şırketiQiu Giridde 
bulunan ve adadan ayn\nıasına 

~~~;__~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-

İsyan hareketi bastırılınca Venizelos Giridin istiklalini ilan edecekmiş.. Averof iki tayyare düşürmüş .. 
Hükumet torpidoları ise Kand ydyt bombardıman etmişler.. General Kondilisin bir tabliği 

hususi bir şekilde müsaade gerek lngiltere hükümetinin, Kondilis göndermiş olduğu bir leri hususi muhabirlerinin ver- kiimet tayyarelerinin Sereı ~~ 
edilen Emperiya yatının kap- gerek Ingiliz ulusunun hissiya- telgrafta şiddetli fırtına ve so- dikleri malumata göre asiler Kavalada demir atmış olan 1 

tanı vermiştir. tına tercüman olarak, tabii va- vuklarm devam ederek şarki vaziyetlerini sağlamlaştıriyor asi harp gemisini bombar~U"1 
Grld MUstakll Olacakmış ziyetin biran evvel iade edil· Makcdoyadaki asi kuvvetlere gibidir. man ettiklerini bildirmektcdıt• 

Röyter aıansı muhabirine mesi temennis:nde bulunmuştur. har"ı muntazam ordunun ha- Dıramayı almışlar Asiler Larlsa ( Yenlfl" 
rckiltını güçleştirmekte devam Eplre de geçmişler hlr) 1 işgal etmlfler 
ettiğini ve kt-sif bir sisin hava - ---~-- ~,-,.~~·-
hare!;ütma mani olduğ·unu bil
dirmektedir. General KondiHs 
rüzg.: m şiddetinden bir tay
yare.ıin düıı>tüiün5, ordunun 
kuvvei mancviycs~nin mükem
mel olduğunu ilave etmektedir. 

Alinada başvekalet blııasmı muJıafa:cı eden t.f::oıı aç'J.:erle,.i 
verdiği bir mülakatta Emperiya B. Kondlllsln tebllğl 
kaptanı Cirid halkımn Venize- Atina, 8 ( A.A) Harbiye ba-
losa yardıma hazır olduğunu kanı ':c ~silere karşı askeri 
biJdirmit ve şunları ilave et- harekatı ıdare eden general 

rll~harebeg . rüitllierl 
Btal1Jar hududuna 

Va!ldaçtı 
Sofy2 8 (A.A) - Yunan hu

dudunda sükunet hükümfer
madu·. Bulgar Makedoııyasın
dan top ve mitrJyöz zesleri du
yulmaktadır. Hudut civarındaki 
halka nazaren muharebe gü
rültüleri Bulgar hududuna yak-

laşmaktadır. Ve bu asilerin ri- ' 
catına delalet etmektedir. Asi
ler bazı hudut karakollarına 
geçmişlerdir. 

Asllerln uazlyetl ssğ
lam latır gibi imi• 

P ARiS 8 (A.A) - Gazete
lerin Yunaııistana gönderdik-

mittir. --...-~---..,.....~'""""~-~~....,.,,.,--~.,._,,.,~"r"".-.....,..-, 

Eğer asiler mağlup olursa 
V enizelos Giridi müstakil dev
let ilan ederek uluslar kuru
muna müracaat etmek niye
tindedir. 

TUccar Gemllerlne 
verilen emir 

Atina, 8 (A.A) - Bütün tüc
car gemilerine verilen emre 
d~rhal itaat etmeleri bildiril
miştir. Aksi takdirde Üzerlerine . 

• < • 

jsyroıı bmılırıııııı: '(llt Sclıinılı'lc tuııtıuw. ıııilll ord.ı 

Lö jurnalın hususi muhabiri Paris, 8 (A.A) - Lö pötİ 
Midillinin işgalinden başka Jurnalın hususi muhabirine gört 
asilerin Sakız ve Sısam adala- V enizelistler Larisayı ifial -,pt' 
rını da iki torpito muhribiyle mişler, Averof takib etmek il" 
iıgal ettiklerini ve Serezle Ka- ....... 
valada vaziyetlerini takviye et- teyen iki tayyareyi düşürnıu,. 
tikten sonra Dr.ımayı işgal tür. Pireye karşı bir hücudlı 

b'I• ederek kısmen Epire de geç- yapılmasından koııkulduğu 1 ~ 
tiklerini bildirmektedirler. dirilmektedir. 1 

HUkOmet torpltoları Beş vapur niçin tutuldll1J 
Kandlneyl bombar Ankara, 8 (A.A) _ YunaOJ 

duman ettller ·ı 
bandıralı beş vapurun transil"'ı Fakat muhabir hükumete 

, sadık kalan donanmanın hazır ten menediklerine dair gazcte"ı 
olduğunu ve üç torpito muh
ribinin de Kandiyayı bombar
duman ettiiini de ilave etmek
h·dir. 

HUkQmet tayyareleri 
de asi gemilere hUcUm

ler yaptllar 

Jerde çıkan havadisler üzeriaıe 
tahkikat yaptık. İstihbarabnııı' 
nazaren bunların muvakkatetJ 

yollarına devamdan menedilı:ne" 

leri, Yunan hükumeti tarafmd•" 
yapılan iltimas üzerine vaki ol• 

ateı açı.lacaktır. Muayene edil- · 
mek üzere gemilere yakında 
bulunan bir limana gitmeleri 
emri verilirse, derhal itaata Jwı·almla Aı·erofla bir/Pv!ıı ri.<;i Psara Destroyeri Pöti Parizyen muhabiri kü- muştur. •' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mecburdurlar. 
Mldllll - Sısam - Sakız 

ilsller elinde 
Selanik, 8 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Hükumet kıtaatı son iki gün . 

zarfındaki müthiş yağmur1ara 

ve şiddetli kara raimen doğu 
Makedonyasında ileri hareka-
tına devam etmektedir. Asi 
fi1o; Averofla beraber Midilli, 
Sısam ve Sakız adalarını zaptet
miştir. Asi gemilerden biri 

Kavalaya gelmişse de tayyare
lerin bombardımanına uğraya
rak hemen uzaklaşmaya mec· 
bur kalmışbr. 

lnglllz sefirinin 
teminat. 

Atina 8 ( A.A ) - Avas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

İngiltere elçisi, asayişi temin 
için yapılan 2'ayretleri sempati 
ile karııladığını hükumet reisi 
bay Çaldarise temin etmit ve 

Girid sularında bir deniz harbı hazırlanıyor 
Selinik bombardıman edildi. • • 

- Baştaıatı 1 net sa/ti ede -
Asi mev~lllerlnl tarassut 

Ediyor 
Bu teblii Selinik şehrinin 

timal kısmının tayyareler tara
fından bombardıman edildiii
ni, ve General Kondilisin em
rindeki hühfımet kıtaatının asi 
mevziilerini tarassüt ettii'ini 
ilave etmektedir. General Kon
diJisin arz.usu mümkün olduiu 
kadar kan dökülmesinden ka-
çınmaktadır. 

Birçok dost ulusların gös
termiş oldukları mnhabbet 
eserleri, maksadı balkanlerda 
sulhu takviye olan meşru Yu
nan hükümetinin de ne iyi bir 
şekilde telakki edildiğini gös
termektedir. 

General Yallstras mu
kavemet Ediyor 

General Yalistras Dedeağaç 
civarında asilerin tazyikine mu
kavemet etmektedi. Struma 
mıntakasmda hava o kadar fe
nadır ki, ağır topçu ve kıtaat 
kalın bir kar tabakasıyle örtülü 
olan yegane sreçitten geçeme
mektedirler. 
Asi gemiler blrıe,mlş 
Asi harb gemilerinden Helli 

ile Psara Kavalaya gelmişler 
ve orada Ege denizinde yap
bkları bir sefer neticesinde 
adaların çoiunu ellerine geçir
miş olan asi donanmanın 11.iğer 
kısmı ile birleşmişlerdir. 

Serez ve Kavalada 
Sovyetler 

Tütün sanayi merkezi olan 
Kavala ile Scrczde isçilerin bir 

Sovyet teşkilatı yaptıkları söy
lenmektedir. Haber verildiğine 
göre Yunan komünistleri is
yana taraftardırlar. Atinada 
birçok mebuslar ve ayan aza
larilc eski nazırlardan general 
Zavıcinof tevkif edilmişlerdir. 
Bununla beraber isyan hare
ketine muhalif olduklarını bil
dirdiklerinden tekrar serbest 
bırakılmışlardır. 

Yunan bayanları 
gönUllU yazıhyor 

Bay Çaldaris iki kırmızı haç 
.sahra hastanesi tertib etmek
tedir. Bu teşkilat hemen Ma
kedonyaya gönderilecektir. Bir 
çok bayanlar ve kızlar hasta 
bakıcıhğa gönüllü olarak yazıl
maktadırlar. 

Şark postaları 
Roma, 9 (A.A) - Rodos -

Yunanistan ve Türkiyeye gide
cek hava postaları muhaber' 
ve münakalat bakanlığı tarafıO" 
dan ikinci emre kadar durd&J" 
rulmuştur. 
lnglllzl er Asllerl takbllt 

Ediyorlar 
Londra, 9 (A.A) - lngilte" 

renin yakın şarktaki menfaat" 
ları dolayııiyle Yunanistan bİ" 
diseleri oldukça ciddi düşOOi 
cclcre sebeb olmaktadır. Af, 
kuvvetler hükumet kuvvetle.~ 
arasındaki nisbi müvazenelJI 
mücadeleyi oldukça uzun s~r; 
dürecegi görülmektedir. Bu ı• .. 
tıcari mübadelelere zarar verbl 
cektir. Asiler tarafından ec.ne 
gemilerin müsaderesi İnıiltd[~ 
tarafından şiddetle takbih e "/ 
mektedir. 

' 





anr:e ., ıenı Asır 

L.!aşbakan ve dış işleri 1 

Bakanına tebrikleı~ 

Yamanlar suyu 
Bakanlık istenilen 

İzini Verdi 
Yamanla.-dan Karşıyakaya 

_qfgan - Italya - Macar - Yunan ve 
Arnavut bakanlarının Telyazıları 

gelen suların kaynaklarında 
yapılacak muhafaza tesisatı için 
istikraz parasından 11 bin lira
nın sarfma müsaade is«:enmişti. 
Dahiliye bakanlığı istenaen bu 
müsaadeyi vermiştir. 

Ankara, 8 (A.A) - Tekrar 
Ln .'.anlığa intihabı münase
b"tiyle İsmet İnönü ile Afgan
ic; ~an başbakanı B. Mehmet 
Ha~im arasında teati olunan 
te!>rik ve teşekkür telgrafla
ndır. 

Ekselane İsmet İnönü 
Türkiye Cumhuriyeti Baş

bakanı 
f utihabınız dolayısıyle sami

mi tebriklerimi ve Türk ulu
sunun sadeti için olan temeni
nibrimi arzederim. 

Afganistan Başbakanı 
MEHMET HASİM 

Ekselans Mehmet Haşim 
Afganistan başbakanı 

Nazik telgrafınızdan dolayı 
samimi teşekkürlerimi arz ve 
kardeş Afgan ulusunun saade
tini temenni ederim. 

İSMET INÖNÜ 
Vekaletinin onuncu yıldönü

mü münasebetile dış işleri ba
kanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 
ile İtalya başvekili B. Mussoli
ni, Afganistan hariciye bakanı 
Faiz Mehmet Arnavutluk ha
riciye bakanı Cafer Vila, Yu
nan başbakanı Çaldariı, Ma
caristan dış bakanı Kanya ara
larında teati edilen tebrik ve 
teşekkür telgrafları: 

B. Tevfik Rüştü Aras 
Dış işleri bakanı, 

Ankara 
Memleketinizin dış işleri 

idaresini deruhte ettiğinizin 

onuncu yıldönümü münasebetile 
hu uzun devre esnasmda Faşist 
ltaiya ile yeni Türkiyenin dost
luğunu ve teşriki mesai arzu
sunu teyit etmiş olan efali ha-

bralar ve tebriklerimle temen
niyab halisemi takdim etmek 
benim için büyük bir zevktir. 

MUSSOLINI 
Ekselans Mussolini 
Başbakan, 

Roma 
Bakanlığımın onuncu yıldö

nümü münasebetile bana yol
lamak lütfünde bulunduiunuz 
nazik telgraftan ziyadesile müte
hassis olarak derin ve samimi 
ıı:;İnnettarlığımı arzeder, zatı
devletleriyle idame etmek bah
tiyarlığında bulunduium şahsi 

münasebetlerden en eyi bir ha
tıra muhafaza etmekte oldu
ğum gibi Faşist hükumetinin 

mümtaz şefinin Türkiye ile İtal
ya arasında teessüs eden dos
luğun tahkimi için iştigal etti
ğimiz meseleleri en halisane 
bir ruh içinde mütalca etmiş 

olduğumuzu müşahede ve tes
bit etmekle daiına bahtiyar 
oldum. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
Ekselans Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 
Zatıdevletlerinin bakanlıkta 

onuncu .yıldönümü münasebe
tiyle kendilerine en hararetli 
tebriklerimi arza müsarcat ey-
lerim. 

Hariciye bakanı 
KANYA 

Ekselans Kanya 
Hariciye bakanı 

Buda peşte 
Bakanlığımı onuncu yıldö

nümi\ münasebetile zatı dev
letleri tarafından gönderilen 
nazik telgraftan pek mütehas
sis olarak hararetle teşekkür
lerimi kabul etmelerini kendi
lerinden rica ve dostluk hissi
yatımı teyit eylerim. 

TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
Ekselans Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 
Bugünün mas'ut hissesi mü

nasebetılc zatıdevletlerine en 
hararetli tebriklerimi ve iki 
dost ulusun nefi namına bu 
kadar asil bir aurette bailı 
bulundukları barış eserinin ayni 
kat'i azimle takibettiklerini 
görmek temennisini arzeylerim. 

ÇALDARIS 
Ekselans Çaldaris 

Başbakan 

Atina 
Bakanlığımızin onuncu yıl

dönümü münasebetiyle beni şe
reflendirmek lütfünde bulun. 
duklan nazik tebriklerinden 
dolayı zatı devletlerine en ha
raretli teşekkürlerimi arzeyle
rim. Membaını iki memleketin 
menfaat iştiraklerinden aldıiJ
mız ve iki ulus arasında kar
deşlik yolunda inkişaf etmekte 
olan Türk - Yunan dostluğu 
bukadar sıkı surette bağlı olan 
iki memleketimizin tahakku
kuna kuvvetle merbut bulun-
dukları barış eseri için çok 
kıymetli bir zımandır. 

Ekselans Tevfik Rüştü Aras 
Ankara 

Zata dev:etlerinin hükumete 
iştiraklerinin ön uncu yıldönümü 
münasebetile en aamimi tebrik-

Y akmda tesisata başlana

caktır. 

Mülki yerler 
Şehrimize ge:iyoriar 

Mülkiye meldebi talebesin

den otuz beş kişilik bir grup 

bayramda şehrimize 

ve bazı tetkiklerde 
caklardır. 

gdecek 
bu.una-
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]erimi arz ve şahsı saadetleri 
ve ulus!.:r aıasmdn barış ve 
anlaşmanın tahkimi yolundaki 
yorulmaz g2yretlerinin n~il ve 
kahraman Türk ulusunun saa
det ve refahı ve beşeriyetin 
iyiliği i~in dalma muvaffaki
yetle tetevvücünü temenni edc
rım. 

Hariciye bakanı 
CAFER VİLA 

Ekselans Cafer Vila 
Hariciye bakanı 

Tiran 
Bakanlığımın onuncu yıldö

nümü münasebetiyle zatı dev
letleri tarafından iönderilen 
tebriklerden dolayı pek müte
hassis oldum. Bu kadar asil ve 
samimi hissiyattan mülhem olan 
iüzel ıözlerinizden dolayı te
ıekkür ve asil Arnavut mille
tinin saadet ve refahını te
menni ederim. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
Ekselans T eviik Rüştü Aras 

Ankara 
Yeni intihabımz vesilesile 

tebriklerimi ve Türk ulusunun 
terakki ve saadet için olan 
temennilerimi arzederim. 

Afganistan hariciye bakanı 
FAİZ MEHMED 

Ekselanı Faiz Mehmed 
Kabil 

Zabdevletlerinin nazik tel
graflanndan pek mütehessiı 
olarak en hararetli teşekkür
lerimi arz ve kı.rdeş ulusun 
ıaadet ve refahını temenni 
ederim~ 

lzmir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LIMiTET 
(Şark Halı şirketine ait İımirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sabn almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafmdan işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derunund~ yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) .. 

B. T. R. Arasın beyanatı 
"Aleyhimizdeki Bulgar muhtırasını 

Derin hayretle karşıladık .•. ,, 
~---------------------------&11m11-----------------------------" Bulgaristan ı n bu müracaatında izhar edilen vesile haricinde başka bir 

Maksad aramakta isabetsizlik yoktur.,, 
Ankara, 8 ( A. A ) - Bulga- muahedelerinden bahsetmiş- Jetin dahili işlerine karışmak 

ristanın uluslar kurumuna Tür- tir. Yalnız ona değil, iki tara- asla hatırımızdan geçmediiİ 
kiye hakkında gelen ajans ha- fın • eri olan bütün mevcut için bu herkesin bildiii hadi-
berleri üzerine U!us başmuhar- muahedelere ne kadar riayet seyi bu sırada mevcud vak'• 
riri, dış bakam B. Tevfik Rüştü etmekte olduğunu ve iki ta- olarak zikredelim. Ümid etmelc 
Arasın bu mesele üzerinde isterim ki Bu!garistanın da .;a" 

mütelealarmı rica etmiştir. Dış ziyeti böyle olacaktır. Vak'•" 
bakanımız demiştir ki: ' lardan bahsederken Bulgari!!'" 

A jansbnn Bulf!aristanm ulus tanın Uluslar kurumu mümes• 

ı k h 
"'kk d .. sili bay Antonofun -ki Anka-

~r ·urumuna a · ımız a mu
racaat ettiğine dair verdiği 
haberler doğrudur. Biz bunu 
::ıncak dün akşam geç vakıt 
öğrendik. Ve ne kadar derin 
bir hayretle karşılandığımızı 
tahmin edersiniz. 

Daha geçen gün yeni Bul
garistan başkanı Türkiye -
Bulgaristan münasebetlerinin 
dostana mahiyeti üzerinde be
yanatta bulundu. Dün başba
kammız fsmet İnönü kamutay
da kükümetin proğramını ifade 
ederken Bulgaristan komşu

muza karşı olan vaziyetimizi 
izah etti. Gerek iki komşu 

ülkenin başkanları arasında ge
rek hariciye şefleri arasında 
karşılıl(h duygulan göstermesi 
lazım gelen dostane telgr.:ıflar 
henüz birçok okuyucuların el
lerinde durmakta olan gazete
lerin sayfalarındadır. 

Normal kuvvetler 
Bay Batalofun Trakyada tah

şidat yapıldığına dair kendisi
ne yapılan sorguya karşı ver
diii ve bizi daha o vakit hay
rete uiratan mülakatı üzerine 
Anadolu Ajansı doğru tahki
kata dayanarak memleketimi
zin her yamnda olduiu gibi 
Trakyada da normal sulh za
manı kuvvetleri haricinde bir 
nefer ilave edilmediği ve hiç 
bir ıınıf silah albna çağırılma
mış olduiunu yazmıştı. 
Seflrımlzln haberi yok 
Dün Bulgaristan hariciye 

nazın ile görüşmüş olan Sofya 
elçimizin Bulgaristanın uluslar 
kurumuna hakkımızda böyle bir 
müracaatından biz kendisine 
söyleyinciye kadar haberi yok
tu. Türkiyenin açık, samimt 
ve sarih politikasının kendi 
hukukunu nasıl bir ciddiyet 
ve taassubla müdafaaya karar 
vermiş ise başkalarının huku
kuna da aynı suretle riayet 
eder olduğunu ve sulha baih·· 
lığımızın ve sulhu müdafaa az
mimizin ne kadar köklü ve 
kuvvetli olduğunu, imza edilen 
muahedelere riayet etmek ve 
riayet istemek karannda ol
duğumuzu dünya bilir. Yer 
yüzünde bundan şüphe ede
cek bir hükumet bulunacaiJna 
dün akşama kadar inanmıyor

duk Bulgar dış bakanı dostum 
bay Batalof aramızdaki dosluk 

B. 1'. R, .Arns 

raftan hangisinin milli terbiye 
milli teşkilat ve milli hazırlık-
ları tedafüi veya hangi bir 
komşu aleyhine tecavüzi ma
hiyyette olduğunu göstermek 
için uluslar kurumu ve cihan 
efkarı umumiyesine kanaat ve-
recek usullerle meydana çık
masını kabul etmiye hazınz. 

Başka Maksatları Var 
Bizim hiçbir hareketimiz im

za koyduğumuz muahedclerin 
hiç birine mugayir değildir 
Her hangi bir komşumuz aley
hinde onun tamamiyet ve em-
niyetini tehdit eden bir hare
ketimiz yoktur. Binaenaleyh 
Bulgaristanın bu müracaatmı 
her halde bize matuf olarak 
izhar edilen vesile haricinden 
başka bir maksat ve sebep-
lerde aramakta isabetsizlik 
olmasa gerektir. 

Yunan kom,umuzun 
Dahllt ıstırapları 

Yunan dostumuzun bütün 
dostlannı elem içinde bırakar. 
dahili istıraplan henüz bitme
miştir. Dost memlekette kan 
dökülmesinin bitmesini ve ni-
zam ve intizamı ammenin bir 
an evvel avdet etmesini te
menni etmekteyiz. Hiç bir dev-

rada aramızda bulunmuştur-
hakkımızdaki muhtırayı katip• 
!iğe verir vermez, bu maka• 
mm alakadar devlete dah• 
haber vermesine imkan bırak"'1 

madan derhal gazetecilere tedİ 
etmesi bir vakadır ki, müraca• 
atın sebeplerini belki de teD"' 
vire yanyabilir zanniyle işaret 
ediyorum. 

Bulgürlar iki smd 
Asker çağırmışlar 

Birde bu sabahki ajans ha"' 
berleri arasında Bulıarıstanıol 
iki askeri silah altına çağırdığıı 
haberini daha büyük hayretle 
okudum. Böyle bir şeye balı 
verecek hiç bir sebep yoktur· 
Bu itibarla bu asker toplaın• 
haberinin doğru olmadığını tah" 
min etmek ister ve hemen bU"' 
nu temenni ederim. Türkiye 
cumhuriyeti hükumeti dostJa· 
rına ve taahhütlerine bağhlı"' 
ğını açık alınla her münasebet 
ve her yerde ispat eder bun" 
dan herkes mutınain olmalıdır· 

Bay Avenol hayretle 
Kar, dadı 

Cenevre, 8 (A.A) - Hava• 
ajansı bildiriyor: 

Bay Avenol Bay Antonoftaıt 
öğleden sonra kendisile tema• 
etmesini rica etmiştir. Bu müli• 
kat esnasında bay Avenolull 
Bulgar murahhasma dünkü uıil"' 
racaatıntn biraz garip bulundu
iunu ve kendisiniA bu müra" 
caatı Türkiye murahbasına tcb"' 

lii mecburiyetinde olduğun&J 
bildirdiii söylenmektedir. 

Bulgar notasile Türk cevabi 
bilahara uluslar arası kurumu" 
nun konseyi azalarına tevzi edİ" 
lecektir. 

Uluslar arası mahafil Bulgar 
heyeti murahhasasının nereye 
varacağını ölçmeden bu müda
haleyi yaptığı kanaatindedir. 

Öileden sonra Yunan murah"' 
bası bay refael bay Avenolu 
ziyaret ederek bu mesele hak" 
kında malumat taleb etmiştir· 

GAFFAR ZADE OTELİ 
Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatlan zamanın icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
s 8 (4-13) (317) 

BAG, SEBZE, TÜTÜN FİDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
Z&S Crt1Jl"3T! e M M 

yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, gürbüz fidanlar alabilmek 

Umumi Deposu : RAHMi HACIDA VUT 
Bağınızdan için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 

CEZAIR HAN - Yemi, Çarşısı 
katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 1 Z Mı R 
il 1 ·,-r.:,)l,>"fl'N;ıpi ;:ı-: • . ·~''.'-· -:-:: .,V.tlı ,, .... , · ; ....... • ·- '• · · · · . · ... 

:t.fıi~~.. ... ~ ........ (-·.t:-·:·· . . -: .. .. , ,,, ... . , _-. 



C:::::ev:l.ren; Fe'Shl ~. Blra1t> 
M ............ •••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••elle 

Neplaela "' bp111111 arka- J (Nefelia) e19ah mahYoldum. 
-- •taçlar aM:nıcla mantosa- Bir deli diye bajvdı. 
• l.irünaif. bimiai beki· Erkek onun ıarardığuu ıö-
,_._ riince aantarak: ._c::e, gözıiztı ,ar.iyecek - Gizel kadm ba;u..na ... 

braldm. Herk• n Y oba Hlli ölcllrlrii& Seaia 
~ derin bir aykucla idi. içia llüm çok korkunçtur. Be
~ lüçbir f1saJb dapl- nüa için ise hiçi Zaten ben 
lllJ-.lu, ( Nefelia ) diaiai, Wr- alüyim, mumyalanmlf ~tlerime 
~ panuklan içine da- baki 

iltündeki koleaya ko- Dedi Ye çeYik bir hareketle 
._..__ bçm•ı.m• korkar tıstilndeki elbiselerini uyınb 
... '-We baıelret.a cluıuyor- atarak bütiia çaplaklıjile mey-
• • Erkea ıelwıifli. Bua bil- dana çıktı: 

::.. içia ıablna••-yonla... - Demin Upllllll aralık ol-
Wifce dıpndaa wral- dujaııu •öyleyordma. ba im-

.._.. : klnaaz .. ,ı Arka11aa demir 
- Geldi mi?.. koaıclu, bahçede kimse yok. 
S..ıizce kalkarak kap••• Haydi dediiimi Jap kazam. 
~ demiri kaldırdı. Re- Sana bet frank Yerdim. Koy-

• ldiftenmit kapıJI f1Cll'• numa tir ... Yoba aldlriiriim." 
~ anlam, bruhktaa Ôlüml Bu anda (Nefelia) onu 

"1ir şey pn.iyorcla. yal- kabul etmifti. Fakat bu adamın 
illa bmJar ldlncle ylriiJea eWe ilmek? •• Hayır, Hayır •. 
~ dapbiliyorda. Bu çok kitü bir teJdi. Batır-

_.:: Beni arama, baradaJIN madı. BütiiD ıayretini aarfetti, 
~ munlclanclı. Seaia lnlade- apndan ıu kelimeleri kekeli
,_, çabuk rel.- Bizi gizetle- yerek çıkarabilmifti: 
:;-elen korkuymmn. Beai - Evet ıea momy•'••mıı bir 

et. APtJar aJtmd•n çık· "Mwr kralı.un" ıen.in gibi bir 
~ birbirimizi llir az ae- Kralı böy!e bir evde ahkoy-
~ mak kimsenin haddı cleiildir. 
L~( Nefeliı) parmaklan ucna Perilerden güzel olan Kraliça
.......,ak ilerileyonla. bka-. larda seni baiçe kapulannda 
... ,. o gireli. Kaqacla Wr et.- lleldeyorlar. Oalann yolunu 
hr lltiacle dua imik lba· ptere,imi ?. 

açta. Fakat -,retle: Deli adam : 
.. ... 1 D- M - Kral 1 Kral 1. • • Bot flz• ---•annm, ........... u- o. 

(o) deiiL ler 1 uaa Kral olclai-u kia 
11-...ı aclaa .le a .ta· llyle·di ? Ben inana l»euiyor-

kedar u.tı ,.., Kadw .. ,_? Bir Tamı oldu;um 
~•ll'leH!k ....... ,_ .... K~ ı..m cleiUmi ? Z.Yalh akılmL 

~-.u. ..... Wtkia bir ..... 
"-la,ord.. • iri bmjlcH 

'-1H Wr ad .. da. Oll ~ 
ea birkaç diti eWktL Sik, 

ltlr, bnpk uçlan •• ukaJa 
...._ lrk&tl,.nt.. ....... 

im yukammdaa daha ki· 
~ ılzllldlyorcla, •• blylk 

de klçlktl. 
Fakat yerele d..,.. lim· 

'- tllteaiaü uzatarak ona 
1nlak veriyordu. lleçlaal adam 

laW.ietle kollanm uY11fbD'da.lri 
bit ıe.de: 

- Ha 1 dedi, kokala ptakl 
~~!.. Beni deji)M. ~ 
~""l'lai beldiyordm pllta? nma 

laahl.. Çiçe~U ~~ 
ko'1aiatl Ya iMi 111 laa 

yeli robmau çıkar, ifte ..-
frank... ~ 

Diye yere atbit para (N~·e· 
l.i titretmete klfi ıebaiftl. 
&otak bir seale : 

- Sefili Bana bu yolda .az 
~emenin ne demek olduP
~. anlayacaksın.. !Yet b~ lfl· 
~ var. Şmıu mautma ki ball
ce lrapw açık. SeYpim bala· 

Gelyor, yaldatıyor •• 
ter aeai burada bulacak 

"-sa lldürlr. 
Beni aldllrlr laa? Zararı 

•le. Zaten ben yls ,...dea· 
. ..., ... Adı- ....... -..1 ...... ,.. ••. , bir ..... ....... 

Eser ~Tanrı Olmuaycluia bU
.. ,. ...t-.n bllrdim ? temin 
kapmıu• demiri oldujuau soyle
mediqd ? kapıdan Fımedim. 
Karanlıkta çıktı.. ... (Ba 
ldla) 8m Bakla, Bakla.. Diye 
batırarak oda71 ... ,. ... 
çelalderinda birini ba ... 
taktı Ye delicaine dlamef• 
bqladı. (Nef.U.) bu YUİJ 
etten iltifade etmek İltedi. 
Davar boymaca kapaya yanqı
yordu. Deli bu hareketin far
laacla d.pdi. Y almz çılpaca
.... tepiaiyordu. Ka kapıya 
,....... Tam elini mandala 
ıltlrece;i dakika omuzunaa 
&zerine ın kemikli elin 
kondupnu hiuetti, meçhul 
adam ona ilk defa dokuna 
bilmifti. (Nefelis} yeniden ge
riledi. Deli: 

- Heyi Cildin ne kadar ta
ze kızım? Dedi;imi yapmıya
cakmııın? Sana para verdim. 
Dedi. Ve Nefeliae dotru iler
lemeye bqlaclJ. Nefelil dwara 
J•PIPD•flı. Titriyen dadakla
nnclan bir sea çıkmıyordu. Kor
kuyordu. Deli ıelmit ıöiıüa&. 
•kmağa bqlamııtı. Memele
rinden bet on damla süt fit· 
kırdı. Bu manzara kal'fl8IDda 
adam .. ran11. Sesini deiifti
rerek bir çocuk pDi: 

Amıe..I A.nem diye ba· 
;ırclı, niçin beai ylz aaeclea
beri beslemedin? Bea una ne 
yapbm da ıatılnl bana 
vermedin. Bqkalarma, nk
leditin "0" aa verdia? Dif
lerim yok mu diye? Aue i 
aiçia beni terketlia 1 Di1• 1 
Nefelia'in kollarau batarak .... 

.... i --·· baflada, FJ.a. ......-: 

- C...YU 1 8. 8lt, çoc:a
jımıua llittldlr, diye ellerini 
kurtardı Ye deliaia ıırtlajma 
ıarıldı: 

- Heh, heh, heh !... Daha 
sana demia töylemiştim ki bir 
alü aldüriUemez. Bak timdi 
diri bir kadını aldürmenin ne 
kadar kolay olduj'Unu g6rür· 
aün._ 

Hah hah hah! Batırma! Seni 
6ldlrmiyecejim. taka yapıyo
rum. Seninle eğleniyorum. Ver 
ıu kordellm, dedi ve hemen 
yere eğilerek Nefelisin başın
dan düıen kordellyı aldı. Kı
zın ellerini yakalayarak sımsıkı 
bailadı. Zavallı tir-tir titriyor
du. Daha bir kere bağırmak 
istedi. Fakat son bir 6mit bu
na mini olmuıtu; bahçe kapısı 
kapah değildi, bunu çok iyi 
Mliyordu. 

"0,, aevgiJi gelecek, onu 
kurtaracakbr. Ahi Onu ne ka
dar bekliyordu! 

Sabn tiikenen meçhül adam 
Nefelisin robunu yırbp ath 
ve zavallıyı belinden bağhya
rak kartıdaki yatak üstüne 
fırlabverdi. 
Kadın bitkin bir halde 

ıerilmiş kalmııtı, bozulan ya
tak ortahp bayıltıcı bir mersin 
kokaau yaymıfb. 

Deli: 
- Ahi. Diye mınldandı. 

Net'e ve zeYk kızı •• Hah hah 
laalı!Bu kokunun ön&.ue geç.Ben 
ı&aqia oğlu "PUIDIDetik" im. 
Menin kokusu gecenin koku
ndur .. K.rallann kralıyım. Tan-
ftJllll, tannl. Ba ıecenin ko
lw111Du "Hathor" un boynuz
ları "Pucht,, in apyle yok 
et.. Yok et. •• 

y 

Adam iyicıa •iNi 'fh Batı 
devrik yere çlktL 

Nefelia J•tajua bir kafesine 
blbalmU., iri ıiderile ....... 
zarayı aeyrecli10rcla. Adam aua
mllfbl. Odada deria hir Maiz
lik vardı. l>ıfan11 da a,ıe idi._ 

·o" relmiyecekti artık. Bel
ki ıeldi. Kapıyı çaldı. Sesi 
daymaymca geri dindi NefelİI 
bunlan dlşlnlrken del kalktı. 
YaYqçe: 

- Ghel kadın! Sea ae za
mandanberi benim karmllll? 
Kralhk zamanımda yoktan de
tilmi? San Açlann karardı. 
lace belin kalınlaftı. Ya bacak
lar? Ob ae bllyikl •• 

Biraz daha yaJdaprak: Hiç 
bir şeyden korkma ben ihtiya· 
nm, ifte görmiyormusun kmm? 
Yilz seneden beri 6lmlf8m, bir 
momyayı dandtirme... Seninle 
ydmak, koynunda uyumak is-
tiyorum?. 

Birden bire karyolaya swçndı, 
fakat çok 11çramıfb. HIZllll 
alamadı, lteki tanftan yere 
yuvarlandı. 

- Ah deyebilcli. Nefelia, 
korkudan olanca kuvvetile ba
ğınyordul imdat istiyordu. 

- Hiç bağırma! Hiç bağırma! 
Gecenin kızı eni iSpeceiün! 
Hah hah hah Menin kokuaal 
Menin kokuul Senin rC>tıiin
den an gibi ,.Idızlar çık•cak 
hah hah hah. Çlbakil istiyo
rum ki: 

Da anda Nefeli• karyolanın 
yamndaki mua O.tinden sat 
eWe a;ır bir py aldı, çevik 
hareketle adamm mrabna fır
latb. inli ba clarbedea aer
...ıiyerek yere dlftl. Bu anda 
Nefelia yatakta. fırladı. Eline 
ıeçircliii sivri bir fitle ad&IDlll 

.. _. 
Umum esnaf ve işçiye 

Vilayet makamından: 
Eaaf ye iKiai• cemiyetlerine kaycledilmeai ~ verilea ..._ 

elet bitmit iM de kayt _...e · eaiaia la•iiz bibaediji a•lap'-•ı 
ve Nisan iptiduma kadar uzatıl•ıftır. 

Esnaf ve İtÇİDİ>a bu mldde' i;inde cemiyetlerine yazılmaa 
ve Japdacak yoklamada yazılmam•ı çakar ise cezalandll'tlacak-
lan ilin olunur. 731 (347) 

Eono 
Satanların Nazarı 

Dikkatine 
Miibadil, birinei, ikinci, 

üçlncll tertip boaoJarla pyri 
mllbadil bono• alır ve sa
tarım. 

Halil Kara Gülle 
tütün hanı içinde 

Telefon: 2529 
4-6 s. 10 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Keatelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHAS81SI ... 
zail ,q.ünü, karnım, gözlerini 
yaaaklanm delik dqik etmefe 
bqlaclı. Adamın can acıaandan 
meydana relen ulumalan &ze
rine yetitenler Nefeliai her ta
nlı al kanlara balammt bir 
halde ölinün yanında baygm 
olarak buldular ••. 

Manisa Asliye Hakak Hl
lrimli;iaden. 

......... ..,.. kebir ... 

•.ne.inden Mehmet Celilettia 
tarafından Akhisann ef. mahal
leaiıacle yayakayll molla Melamel 
veresesinden otlu lamail Ye 
küçük otla Almaet umana yeJA 
yeten ve ualeten anuı Alime 
aleyhlerine açılan alacak dava• 
11mn icra kılmaa muhakeaeli 
neticeaiade Manisa aliye ha• 
kuk mahkemesinden sadır olap 
4450 liranın veresei merkume
dea taMilini ubk 16/7/93! 
tarih Ye l 77 eaas ve 104 ka· 
rar numaralı illmın nresedea 
Molla lsmailin icra kıhnae taJa.. 
kikat neticesinde ikamatglhı

nın meçhul olduğu anlqılmakla 
ilinen teblipt icruma karar 

verilmiftir. 
Mezk6r illmn bir suretiaia 

mahkeme diYanhanesine ')apıı· 
bnrlmakla ikametkllu meçlıal 
olan lamail hakkında teblii 
mekamma kaim almak here 
tarihi illnclan itibaren ıs zi• 
zarfında itiraz edilmediii halde 
hllkmla kat'iyet kaspedeceji 
Din olunur. 

745 (349) 
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• 
Tebeddiil etmek - 2. lnmak 4. Kı11amak 5. 

namak 2. Aznamu 3. Bq- "1zpmak 6 • T arıar -
karlaamalı, bqkarmak 4. mak 7. '[a tafkar-
Jletifmek S. Deililmek 6. mak 8. T" t&ntilr-
D,epilrlllmek 7. Kalcaymak mek 9. U 10. Uza· 
O. Pqkarmak 9. Selipaek ia airmek ıi. · xJzaklaıbr· 
10. Tekrillmek mak 12. Yıratmaif 

Tebellilr - (etmek) l. Teblii - 1. Car 2. Çav 
Belirmek 2. Peı,&naek 3. Olcar, olçar (Aakeri ailib 

Tebenm - ( etmek) 1. albna da•et, haber, ihbar, 
Otul edininek 2. O;uıtan- teblii man.) 
mak 3. Oğulluia •lmak 4. Teblii etmek - 1. Ca-
Oiulanmak yurmak 2. Çakmak 3. Ça-

Teber - 1. Balıa. halka valatmak 4. Delirmek S. 
2. Balta 3. Tebet Detnrmek 6. EıiJ.tirmek 7. 

Teberri - (etmek) 1. A- Gatormek 8. lletniek 9. fr-
nnmak 2. Bazmak ıtırtmek 10. PiJıllrmek, pil-

Teberru - 1. Baiıılama ,nrtmek 11. TikiıJnek 12. 
2. SaYpt 3. So;at Y etiftirmek 13. Y etllrmek 

Teberriit - (etmek) 1. Tebrik (etme~ 1. Kut-
Anamak 2. Bil)'IDek ~- Don• k 2. Katlala 
mak 4. Soiu111ak, aojıılmak Tebrit (etmek) - 1. So-
4. Tomhmak fatmak 2. Sojııtmak 3. So-

Tebeaiim - (etmek) 1. yıtmak 4. Soyurmak 
Cımmdamak; cammlamak 2. Tebriye (etmek)-1.Ak-
Cımıymak 3. Diş Jltitmek 4. lamak 2. Antmak 
Glllecremek 5. Glltımıemek Tebriye edilm~k-1.Ak-
6. Knlünmek !anmak 2. Arınmak 

Tebeıir - 1. Aidat 2. Tebyin (etmek) - 1.Be-
Akbur 3. Bor 4. Glrebe lll eylemek, bdll eylemek 

Tebevvll - (etmek) 1. 2. Ortaya koymak 
Chdürmek 2. Çit etmek 3. Tebyiz (etmek) -1.Aja 
Çavdürmek 4. Çlydilrmek km k 2 T mi&& çekmek 
S. lıemek 6. Kafanaa.ak(hay• çe e · e 
van için) 7. Su dikmek TecahOI (etmek) :- 1. 

Tebeyylbı _ (etmek) ı. Aç~z komak 2. Beiilem~k 
Açıia çıkmak 2. Beıpmek, 3. Bilmezden gelaek, bil
biJiirmek 3. Belirmek, be- 111ezllktep. ıehnek, bOmemez
IGrmek 4. Glrllalip anlqal- lilden ıelmek 4. Bilmezlen
mak S. Ortaya çıkmak 6. mek S. Bilmezliie ıelmek 
Peı,&nnek f. Dinlemek, blaaemek 7. 

T ebeyyGz - ( etmek ) SamauJanmak 
Atarmalc Tecavllz - t. Alan 2. 

Teb'it - (etmek) ı. Cı· Çapaal 3. Saldtnı 4. Sar· 
tu..k 2. Iraldafbnaak 3. lmbhk S. T..-•k 

- 321 -s 

Tavsif etmek - 1. Soy· mek 
lamak 2. Yaktamak Tayyar - 1. Uçaa 2. 

Tavsiye (etmek) - 1. ~ Utar S. Uc,.. 
•arlamak (Si~riı mu.) 2.l Ta11are - 1. Upk 2.. 
Sahk •ermaek (ihbar •• ta- Uçkaç 3. Uçkan 4. tJçm. 
rif mu.) 3. Tanıtmak 4. Ta- kaç 
tunnak S. Tutarmak 6. Ye- Tan (etmek( - ı. At-
kimek latmak (Zaw veya ..-. 

Tavu• - AlakUf feyi •P pçmek mu.) 2. 
Tavzif (etmek) - ı. it Coymak 3. Çalmak 4. ç. .. 

•ermek 2. Karpnak 3. Kal- karmak (Tarla ve teuil 
lanmak man ) S. Çizmek 6. D6rmek 

Tavzih (etmek)- 1.Açık- (Aşmak aşıp ıeçmek .... ) 
lamak 2. Açık liylemek 3. 7. Geçmek 8. Lıclinaek 9. 
Açmak 4. Amkl-....k S. Be- Kaldırmak 
jemek Tayyip - 1. An 2.Aot 

Tayaran - Uçut 3. Arv 4. Aiun S. Etki .6. 
Tayaran etmek - 1.Ai- Ezgü 7. Eyi. iyi 8. Yalati 

mak 2. Pırlamak 3. Uçmak Tazalltlm - Swlta. m• 
Tayf - 1. Tiinpr 2. !anıt 

Tk,....e Tualllm etmek - L 
Tayin (etmek)- 1.Atai- Ailamak 2. AilaJIP ....... 

lam.ak 2. Atamak 3. Ayır- mak 3. Boynunu bakmek 4.. 
mak 4. Baflamah S. Belirt- Okramak S.Sızlanmak 6.Ta
mek 6. Bolcamak 7. Ghter- Jabnaak 7. Yalvarmak 8. 
mek 8. Koymak 9. Makta- Y amkmak 9. Y aV1Dcamak 10. 
lamak (Tarif etmek man.)10. Uavıncımak 
Mölyemek 11. Ôrülemek 13. Tazammun - 1. İçiaı 
Ôründelemek 14. Ôriınlemek almak 2. Sarmak 3. Sezdir-
15. Pelgilmek 16. Urundula- mek, ıezinti vermek 4. Sli· 
mak 17. Yasamak 18. Ya- p, ııkku (latiap, ihtiva, it· 
unlamak 19. Yerleıtirmek timal man.) (Bak: Şimur, 

Tayip - 1. ilenç 2. Ka- ihata, ihtiva, istiap) 
kınç 3. Kacu 4. Kıum S. Tazarru - 1. Cahnç 2. 
Şirlin ôtnk 3. Sızıncı 4. Y ak&nf 

Tayib eden - 1. Dua S. YalvarJf 
2. Kmamıak Tazarru etmek - 1.Bül-

T a)!ib etmek - 1 Ce- remek bularmak 2. Calbar
minaik 2. Dapamak 3. Da· mak 3. Pazırmak 4 S · ırın-
aamak 4. Danlamak S. Dan- cmıak 5. Sünzelmck 6 y 
umak 6. Gınamak 7. Hına· karmak 7 y l · a-

ak 8. 1 k la k f · a varmak m rlf an ma 9. yik- y avıncımak 8 Y 
:emek 10. Katımak 11. Kı- 10 y v • av 

k 12 · a\'za2ır uıaa · Sirlemek 13.Tan- zamak 13 lamalt 14. Yermek 15. Yir- Yim- . 



I • 
Sililfet•. 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odalı konforu 
liaiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 

Teşekkür 
On sencdenberi müpteli ol

duium karaciğcrimdeki mühim 
bir hastalı~ı Alsancak sıhhat 
evinde ameliyat yapıp hayatımı 
kurtaran bay operatör Cemil 
Baydura olan Şükranlarımı 2'a
zetenizle ilanını dilerim. 

Milasın danişment köyünden 
Mehmet oğlu Hüseyin 

ı mail Hakkının hanesine mü-
759 ( 348) 

racaatları. 3- 10 

Doktor 
Yety EXTRA 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
lzmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Laburatuvar Şefi 
2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

hastalarım kabul eder 
Evi: Göztepe AbdülJezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(5-13) 300 

;:-. ·f!',.cuK HAST AUKLART' 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 
İ~ametkahını Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

(25) H.3 

Rıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbclen 
ŞERİDÇiLER No. 1 

1164) 31 - 78 ( H 3 ) 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T clcfon: 3434 

18-26 (229) 

-- 322- Öz :_f ürkçe karıt,klar 

Taze - 1. Acar 2. Ba- Kırbaç 
yatlamamış 3. Buruşmamış Taziye - 1. Baş saila-
4. Genç 5. Göcck 6. Göy mak 2. Ôlırülük 
7. Körpe 8. Körpi 9. Imırğı Taziz (etmek) - 1. De-
l O. T azc 11. Yaş 12. Yeni i'cr vermek, değerli tut-
13. Yeşil mak 2. Ezgertmck 3. 

Tazelenmek, -olmak- 1. Malkımak 4. Parsamak 5. 
Tararmak, tazarmak 2. Yan- Üstüne tit~emck 6. Yücclc-
garmak 3. Y cnilenmck 4. mck (tazim man) 
Yeşermek Tazmin - at - 1.Ödek 

Taz'if (etmek) - 1.Atur- 2. Ödeme 3. Tklek 4. Tülük 
~ak 2. iki etmek 3. Koşla- 5. Yantul 6. Yavıt 7. Y oluğ, 
mak yohık (fidye man) 

Tazim - 1. Kuttuk, kut- Tazim etmek- 1. Öde-
luk 2. Sanlau, sannav 3.Say- mek 2. Tölemek 
gı 4. Sıy 5. Tap 6. Tapı, Tazyik - 1. Basıç 2.Ba
tapu 7. Tapşın 8. Tapuk 9. sıldıru 3. Basınç 4. Baskı 5. 
Yükünç 10. Yüvünce Basrık 6. Basu 7. Kısı 8. 

Ta~im etmek - 1. Ağır- Kısım 9. Kıstak 10. Kısu 
lamak 2. Ançulamak 3.Aya- 11. Küyür 12. Pılçu 13. Sı
mak 4. Bayarlamak S. Bü- kılcım 13. Sıkırcım 15. Tol
yüklemek 6. Büyük saymak kak 
büyük tutmak 7. Büyütmek Tazyik alati - 1. Bastı-
8. Olçamak 9. Ölçeşmek 10. rak 2. Bastırık 3. Kıskaç 4. 
Saylamak 11. Saymak 12. Sıkmak 
Tapınmak, tapmak 13. Uğul- Tazyik cdici-Kısatçı 
camak 14. U!atmak 15.Uluğ- Tazyik etmek - 1. Ba-
lamak 16. Ululamak 17. sırganmak, basırmak 2. Bas
Ulumsunmak 18. Uruturmak mak 3. Basurmak 4. Çorkış-
19. Yükünmek mak 5. Darlaştırmak 6.Dar-

Tazip (etmek) - 1. Bur- sıkmak 7. Kadamak 8. Ka
çaldırmak, burçumak 2. Em- mandırmak 9. Kavırmak 10. 
gctmek 3. İrelemak 4. Kı- Kavurmak 11. Kısarlamak 
namak 5. Kıynamak 6. Kön- 12. Kıslamak 13.Kısma~< 14. 
mek, künmek 7. Munarmnk Sıkamak 15. Sıkarlamak 16. 
7. Sıkmak, sıkıntıya sokmak Sıkıntı vermek, Sıkıntıya 
9. Sınıktırmak 10. Üzmek koymak, sıkıntıya sokmak 
üzüntüye sokmak 11. Ya- 17. Sıkıştırmak 18.Sıkmak 
datmak Tazyik iÖrmek - 1.Ba-

Tazir (etmek) -1. Abay- sınmak 2. Kısılmak 3.Tarık
lamak 2. Çıkışmak 3. Darıl- mak 4. Oyulmak 
mak 4. Ka\ıı:.unmak 5. Kına- Teabbus - (etmek) 1. 
mak 6. Paylamak 7. Yazgır- Damuşmak 2. Purtarmak 3. 
mak Yüz burtarmak 4. Yüz bu-

Taziyane - 1. K~mçı 2. ruıturma~ 5. Yüz ekşitmek 

Yanı Aaır 

İzmir Beledlyeslnden: 
1 - 1080 lira bedeli nıu-

Alaşehir İcra dairesinden : 
uayene Alacaklı : Buldanda mukim Di-

00 ktOr ni oğlu Salih. hammenli Şükrü Kaya Bulva
nnda 62 adanın 540 metre 
ınurabbaındaki 9 numaralı at
sa satışı belediye başkatiplik 

kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 21 -3- 935 
perşembe günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İştirak ıçın 
81 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
gelinir. 

K 1 ~ t 
ı Borçlu : Alaşehirin Koçaklar 

ema a lr ~0al;a~~~~nden Hacı Hasan oğ-

B. Mikdarı : 485 Lira ve ic-

Memleket hastanesi ra masraf iarı ve ücret ve faiz. 
Dahiliye Mütehassısı Müstenidi : Buldan icra me-

Muayenehanesini 2 nci Bey- ınurluğunun 4 - 4 934 tarih ve 
ler sokağında 65 numaraya 34 - 115 numaralı müzekkeresi. 
nakletmiştir. Tel. 3956 Bo·çlunun uhdesinde mukayyet 

2 - 1093, 75 lira bedeli 
Evi Ka. antina tramvay cad· olup yukarıda yazılı borcundan 

desi No. 596 Tel. 2545 dolayı mahcuz bulunan Hudud, 
muhammenli doktor Musfafa 
caddesinde 62 adanın 437,50 
metre murabbaındaki 7 nu-

,ı;· • ..... ~. ~ı;,.-Rllill!Si. mikdar ve evsafı aşağıda ya-

maralı arsa satışı belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 
veçhile ve açık artırma ile 

0

21 -3- 935 Perşembe gunu 
saat 16 da ihale edilecektir. 
ıştirak için 83 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

3 - 270 lira badeli keşifli 
Basmahane parkına çıkan üç 
yol ağzına açılacak olan yolun 
etrafına çekilecek kordon taş
ları işi belediye başkatipliğin
deki ~artname ve keşifnamesi 
veçhile ve açık eksiltme ile 
21 -3- 935 perşembe gunu 
saat 16 da ihale edilecektir. 
iştirak 21 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 10 lira bedeli muham
menli Mareşal F evıi bulvarının 
Kuzu oğlu çarşısına bakan 
kısmında 5,50 metre murabba
lık yol fazlasının senelik kira
ya verilmesi belediye başka
tipliğindcki şartnamesi veçhilc 
ve açık artırma ile 21 -3-

BOZCAADA 
ŞARABI 

Siyah ve beyaz bu nefis 
şarabı ancak Kemcraltında 
ikinci mihcılar bira ve buz 
deposunda bulacaksınız. 

TELEFON 2862 
1-4 

935 Perşembe günü saat 16 
da ihale edilecektir. . İştirak 
için 1 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 691 (319) 

5 - 10 - 14 - 19 
150 lira bedeli keşifli karşı

yaka branşmanları için 100 adet 
kesme musluğu satın alınması 

işi belediye başkatiplik kale
mindeki şartname ve kcşifna
mesi veçhile ve açık eksiltme 
ile 12-3-935 Salı günü saat 
16 da ihaJe edilecektir. İştirak 
için 12 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki arttırma ve ek
siltme komisyonuna geliniz. 

584 (277) 25 ve 1-5-10 

Öz Türkçe karşılıklar - 323 

T cadül - ( etmek ) 1. yardımlaşma 
Dcnıcşmek 2. Denkleşmek T cbaa - 1. Albattı 2. 
3. T cnkleşme Baytak 3. Buyun 4. Cirniki 

Teahhur - 1. Sadam 2. 5 Karaşa 6. Pütçi 7. Uyduf 
Tutkar 8. Uy2'an 9. Uyundu 10. U-

T eahhur etmek - 1.At- yuntu 11. Yilü 
karı kalmak 2. Bada1mak 3. Tebahhur - (etmek) 1. 
Çitirlemek 4. Dirgcnmck 5. Buğulanmak, buğu olmak 2. 
Gecilfmek 6. Geç kalmak 7. Burmak 3. Soğulmak, So
Geri kalmak 8. Kadanmak vu]mak 4. Suğalmak. suğul-
9. Kalamak 10. Sonraya kal- mak 5. Suyulmak 
mak 11. Tıyınmak Tebaiyet - 1. Kö;iÜ 2. 

Teakkul - 1. Anlayış 2. Kulluk 3. Tapu 4. Uyma 
Düşünmek 3. Önceden dü- Tebaiyet etmek - 1.Ar-
şünmek dınca varmak 2. Bağınmak 

Teakup - (ctmek)l. Bir 3. Baş eğmek 4. Baş indir
biri ardınca gitmek, Birbiri mek 5. Udmak 6. Uymak 7. 
ardı sıra gitmek, birbiri ar· Y azınmak 
ka~ından gitmek 2. Koğa- Tebaiyet ettirmek - 1. 
laşmak kovalaşmak 3. Sıra Baş eğdirmek 2. Paktırmak 
Yareı gitmek 4. Terk emek 3. Uzdızmak 
5. Tcrkimek, terkişmek 6. Tebarüz · - (etmek) 1. 
Oylamak Açılmak 2. Belirmek 3. Be-

Tali - (etmek) 1. Ağ- Jürmek 4. Görünmek 5. Pel
mak 2. Erkeymek 3. Öktü- gürmck · 6. Sı a mak 
mek 4. Önmck 5. Pedümck Tebaüt - (etmek) 1.Aç· 
Pedünmek 6. Üsmek 7. Yü- raşmak 2. Iramak 3.lraklan
ce}mek 8. Yükselmek mak, ıraklaşmak 3.Süyremck 

Teallüm -. (etmek) 1. 5. Taymak 6. Tizkinmek 7. 
Bellemek 2. Öğrenmek Uzaklaşmak 8. Uzanmak 

T cami - Görmezlikten Tebcil- Alkış 
5elme, iÖrmcmezlikten gel- T cbcil etmek - 1. Aau· 
me lamak 2. Büyütmek 

T carüf - 1. Bilirl~nme Tebdil - 1. Değşirme 
2. Bilişme 3. Tanışma 2. Dcnşürme 3. Kubalgak 

Tcassür - Güçleşme, Tebdil etmek - 1. Ay-
2'ÜÇ olma nksı etmek· 2. Başkalamak 

Teati - (etmek) 1. Alıp başkarlamak, başkartmak 3. 
vermek 2. V erişmek Değiştirtmek 4. Dcğşürmck 

Teatii efkar - 1.Düşün- 5. Deksürmek 6. Dönmek 
celcrini karşılaştırmak 2.Gö- 7. Poymak 8. Sapmak 9. 
rÜfÜp konuşmak Seliştirmek 10. Yavunmak 

Teavün - 1. Banlaıma 11. Yipitmek 
2. Bulunuş 3. İmece, imcci Tebbül - 1. Dea'itit 2. 
mcci 4. Kubaşma 5. Yardım Özgeriş 

zılı iki kıt'a gayri menkul açık 
arttırma suretilc satılığa çıka

rılmıştır. 

Satılığa çıkarılan gayrı men
kuHerdcn: 

1 - Koçaklar karyesinin 
Pirenlik mevkiinde kain hazi
ran 31 tarih ve 58 numara ile 
15 dönüm üzerinden tapuya 
merbut hudutları: Şarkan: Yol, 
Garben: Hüseyin iken halen 
koca Mehmed oğlu Mustafa 
Şimalen: Battal hoca iken ha
len gök oğlan oğlu veresesi 
ve Sadıkın tarlası, Garben: 
Hüseyin iken halen koca Meh· 
med oğlu Ahmed ve Mustafa 
tarlaları ile mahduddur. Ehli 
vukuf ile mahallen yapılan 

vaziyed ve takdiri kiymet mu
amelesinde işbu gayri menku-
lün senede iki defa mahsul 
vermek ve bahçe yapılmak 

kabiliyetinde olduğu ve bu
lunduğu mıntakanm münbit 
araziden olduğu görülmüş ve 
bilmcsaha 2 hektar 9958 metre 
50 santim geldiği görülmüş ve 
bildirilmiş ve heyeti umumiye
sine (500) lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

2 - Ayni karycde Ada ara
sı mcvkiindc kain Haziran 929 
tarih ve 2 numara ile 8 dö-
nüm üzerinden tapuya merbut 
hududları : Şarkan : kahveci 
imam iken halen hatip oilu 
Süleyman, Garben : Yusuf iken 
halen koca Mehmed oğlu Ali, 
şimalen: Ayı oilu ikan halen 
karcı molla Hasan: Ccnubcn: 
Tarik ile mahduddur. Ehli vu
kuf ile mahallen vapılan vazı 

yet ve takdiri kıymet ve me
sahasında işbu gayri menku
lün şark kısmından 4304 met
re 74 santim mahalli bağ ol
duğu ve tarla kısmıda 3215 
2 santim olup halen Sebze 
bahçesi olduğu ve içerisinde 
6 adet meyve ağacı vardır. 
Heyeti umumiyesine 350 lira 
kıymet takdir cdilmişdir. 

Ayrı ayrı arttırmaya konulan 
ve tapu kayıtları mahallinde 
tatbik olunan işbu iki kit'a 
gayri menkule ait şartname 
ve ilanları mahkeme ve icra 
divanhanelerine ve daha icap 
eden yerlere asılmış ve satış 
bu günden itibaren herkese 
açık bulundurulmuştur. 

Birinci arttırın mahal, gün 
ve saatı: Alaşehir icra dairesi 
önünde 14/4/935 tarihine mü
sadif Pazar günü saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde ya
pılacaktır. 

Şartname: Yukarıda yazılı 
gayri menkuller 7~3-935 tari
hinden itibaren satılığa çıka
rılmıştır. Birinci arttırma müd-
deti 30 gündür. Birinci arttır
ma günü yüksek sesle üç defa 
bağırıldıktan sonra en fazla is
teklisi üzerinde bırakılacaktır. 
Şukadar ki sürülen pey tahniin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulması şarttır. Sürülen 
bedel tahmin edilen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ve yahut rüchanlı ala-

t_!> Marr_ t935 -;;;;a 

caklının alacağına kafi gelme· 
di~i takdirde üzerinde bırakıl: 
ma yapılamaz ve satış ikincı 
arttırmaya bırakılır. 

İkinci arttırma mahal, gün 
saati: Alaşehir icra dairesi 
önünde 30/4/93.5 tarihine müsa
dif salı günü saat 14tcn 16 ya 
liadar müddet içinde yapıla
caktır. İkinci arttırma müddeti 
15 ıründür. . 

İşbu gayri menkuller ikioCI 
arttırma günü keza yüksek 
sesle üç defa bağırıldıktan 
sonra en fazla isteklisi üzerio
de bırakılır. Yine sürülen be
del tahmin edilen kıymetİJI 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
veyahut rüçhanlı alacaklınJJI 
alacağına kafi gelmediği tak: 
dirde satış düşer ve i•Yrı 
menkuller 2280 numaralı k•'" 
nuna tevfikan beş sene müd
detle taksite raptolunur .,e 
alacaklı üzerine kanuni ipotek 
olur. İşbu gayri menkullet 
arttırma neticesinde üzeriode 
bırakılma kararı verildikten son'" 
ra alıcı; arttırma tutarı istenil'" 
diği zaman derhal vcrmeğ• 
mecburdur. Vermediği takdirde 
daha önce pey koyan 
müşteriye teklif olunur. Koydu'" 
ğu bedel üzerinden almai'• 
talip olursa ve yahud bu be'" 
del üzerinden her hangi bit 
istekli çıkarsa onun üzerine 
ihale olunur. Böyle bir istekli 
çıkmazsa üzerinde bırakılın• 
kararı bozulur ve gayri men
kuller 15 gün müddetle yeni
den arttırmaya çıkarılır tckar
rür eden bedel üzerinden satı-

. hr aradaki fark ve mahruoı 

kalınan yüzde beş faiz hükülll 
istıhsalıne hacet kalmaksızıll 

talıail olunur. 
işbu iayri menkuller üzerin

de bir hak iddia edenler veya 
ilişigi olanlar ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitclerile dairemize müra"" 
caat etmelidirler. Bu müddet 
içinde müracaat etmiyenler ve 
hakları tapu sicillile sabit ol" 
mayanlar arttırma tutarının 

payla,masından hariç kalırlar. 

T ellaliyc resmi ve tap~ har
cı müşteriye aittir. Arttırmaya 
iştirak etmek istiyen1er· mcZ" 
kür gün ve saate kadar dai-
remize müracaat etmeleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
depo akçesi veya muteber 
Milli banka mektubu getirme
leri lazımdır. Arttırmaya işti
rak edenler şartnameyi okumuş 
ve lüzumlu malumatı almıt 
sayılırlar. Daha fazla malümat 
almak istiyenlcrin dairemize 
935/330 numraya müracaat et
meleri ve işbu gayri menkuller 
yukarıda yazılı şartlar daire"" 
sinde Alaşehir idaresi önünde 
satılacağı ilan olunur. 752 (351) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T cdeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Violo tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 11-13 (218) 

j 





I:; ratelli Sperco 
\r apur Aceııte~i 
ROY ALE NEERLA 'JDAIS 

KUMPAMYASl 
ORESTES vapuru 11 martta 

ge:;p 14 martta Anvers. Tfot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yül~ ala
caktır. 

CERES vapuau 12 martta 
s;elip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacaktı 

CERES 25 marttan 28 Narta 
~adar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

N. V. 
\V. F. H. Van ller 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

THESSALIA vapur H:ılen li
manımızda olup 9 marta kad::ır 
Anvers, Rotterd:ım, Hamburg 
ve Breır.en liman~arın:ı ~·ük 
afo.c:ıktır. 

AQlLJ\ vapuru 19 m:ırtta 
be:~:eniyor. 21 marta kadar 
Anvers, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen için yük a1accıkbr. 

AKKA vapuru 31 martta 
beldeniyor. 4 nisana icar AN-

VERS, Rotterdam ve Hamburg 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELl HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN UNES L TD. 

MJ.\RONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, Hull ve An
ver.sten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük aiacakhr. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Sv&nsea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede LJ!una-

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede

cektir. 

ılk hareketler: 

27 /3/935 S. ~. BLED 

ROLAND motörü 20 martta ve Brcmen liınan~~mna yü!: cak ve ayni zamanda Londra 
G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, SeJ5mk, ve Dedeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Rotterdam, Hamburg, Kopen- alacaktır. ve Hull için yü!{ a'acüktır 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- ARMEMENT H. SCHULD FLA!\IJINIAN vapuru mart 
burg, Oslo ve lskandinavya Hamburg ortasında Liverpool ve S\inn-

limanları için yük alacaktı.r. TROYBURG vapuru 23 

1 

sea'dan bek!enmekte-dir. 

martta bekleniyor. HAMBURG VIKINGLAN vapuru 2 nisanda NOT: Vürut tari1·'~rj ve 1 
Rotterdam, Hamburg, Copen- vapurların isiınieri üz.erine mes'u 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

ve ANVERSTEN yük çıkarıp ı· t l , J d'f hage, Dantziğ, Gdynia, Gote- ıye caou e ı meı:. 
(189) Telefon: 2548 

burg Oslo ve İskandinavya Ji- ANVERS, R~TTERDAM ~e _ 
manian için yük alacaktır. ~AMBURG lıman!arına yuk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• ı.J.ATIONAL STEAM NAVIGA . alacaktır. 
TlON Co. OF GRECCE DEN NORSKE MlDDELHAVS 
ızmir - Nevyork arasında t LINJE D/S A/S SPANSKE-

ayda bir muntazam sefer LINJEN - OSLO 
TAMESIS vapuru 19 Martta BANDEROS vapuru23 mart-

İzmirden (doğru) Nevyork için ta bekleniyor. Dieppe ve Nor-
yük alacaktır. . 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Do~ru ) N evyork için yük 
alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELES . vapuru 6 nisanda 
gelip 7 N1sanda Malta. Bar
se!on, Marsilya ve Ceznire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 14 
martta gelip 15 martta Malta, 
Ccnova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

DUROSTOR vapuru 14 mart 
ta beklenmekte olup ayni günde 
Köstence, Sulina ve Galaç li
manlarına hareket edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
ulivet kabul etmez. 

Fazla taf.silit için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004--2050 
~~Pı:::lm"~:r.7'liill~o:r-ııır:::~' 

Aydın demlryolu umum 
mUdUrlUğUnden: 

12/3/1935 tarihinden 31/8/ 
1935 tarihine kadar meri ol
mak üzere Kuyncak tarikile 
Karacasudan İzmire taşınacak 
Karacasu mahsulü palamut ve 
tırnağın Kuyucaktan İzmire 
kadar tabi olacağı tarif eler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Palamutun beher tonundan 
745 kuruş. Tırnağın beher to
nundan 800 kuruş. 

veç limanlarımı yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY LTD. Budapeşt 

TISZA vapuru 10 martta 
bekleniyor. Doğru Brnila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXECUTİVE vapuru 19 mart 

ta bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vunıt tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
İzmir · Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı Sait hurdavet mazası 

4-13 (316) ... __ mumm 

Umum Hastaların Nazan Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğriJikleri doğrultma ci, 
}fazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fa,hri Bizı' 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İınıir Kaymakam Nihat bey caddeoi No.20 
8- 20 (355) S.7 

AZ rA A iLE BOL 
ISI~ 

iÇi GAZL.I 

La • haları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, 'felef on 

PEŞ1~El\1ALC1LAR 

. . ., - ..,. 
~ .... ,. 

1\i~dzenıesi ))eposu 
77 - i9 l~el. 3332 

KIS GEI~DI , 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSAT 
Topan Halis Zon2"uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticaretlrnnesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçyanm halis Morina bahkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

3:Eam4i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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lzmir MiJli Emlak Müdürlüğünden: 

Bayraklı Burnova caddesinde 34 eski 28 taj No. ev 

Karşıyaka Y emişçipaşa ,, 32 numaralı dükkan 

Halkapınar Kağıthane ,, 250-2 No.Ju ev 

Reıadiye Müstecabi sokağında 4 numarah ,, 

Kadife kale dahilinde 13 ekter 8309 metre mer'a 

Sinekli cadeesinde Profetilya kale altı mevkiinde 1 ekter 

3785 metre tarla 3~ 
Halkapınar sepetçi kuyu mevkiinde 3676 metre bahçe 18 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı müzayedeye konul

muştur. Taliplerin 21-3-935 Perşembe günü saat 14 te Milli 
Emlak müdürli1ğüne müracaatları 6, 9, 13,17 704 (326) 

1 n~aatrnız ıçin atidekiibtiyaçlarınızı pek ar.uz f ıyatlarla 
temın etmek İ8terscniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethancRinA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•l çlçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden liitJhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Yerli Çimentolar, Bütlln •arkalar 
En MOsait Şaraitle 
Mağezamezda Satılır 

~ .. 

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal) na
sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaıasın ecıacı Kemal Aktaş, yaşl\sın Hilal eczanesi diyece'ksin!Z·· 


