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1 z rofla kaçtı 

A \1erof ve bir denizaltı gemisi müstesna olmak üzere 
Bütün isi filo dün öğleden s~nra teslim ol~~ştur .. 
Trakya - Makedonya şehirlerile Girid- Sisam - Midilli adalarında isyan 
Bas~nldı - Atinada büyük şenlik vardır • Ba Çaldarisin , .Beyanah 

Asi ordunun Bulgaristana kaçan generaHeri ve 1 arının mevcudunu da beraberlennde aldılar. Yunan 

latınbu), 12 {Hu
IUai ) - Atinadan 
ve Haııyadan gelen 

Hükumeti asilerin iadesini ve çalınan i ·rdadını Bulgar hükumetinden iltimas etti 

Y
lon haberlere ıörc 

un · anııtan iıyanı 
tanıaınen baıbnlmıt 
~yılabilir. Zira Ma-

edonya ve Trak
Y-.ıın bütün tehir
le-rinde hükimet 
kuvvetleri idareyi 
ele aldıklan gılai 
Girit-Si..m • Midilli 
ve dijer k&çlk 
adacaldarcla da ie
,_ idareleri yıkıl
l'. ,_;._Aillümet 
ti

uvvetfen ıeçmit· 
r. 

~veroı kaçta 
Asilerin reili olu 

~y Venizeloı ile 
•naı Giridden ave
~f kruyazör& ile 

ta9.:tılar · d Averof- llıtildli ezen hükıimetin baŞ'f)ekili bay Çaldaris 
teslim•-:. • bütin ıemilu 1 zabit motörlü bir kayık 
lcetüı· G~~- lıyan hare- ile meçhul bir istika-
Lk t ınli ındde bliyük bir aç- mete doğru gitmişlerdir. 
AiİN t •ttiii anlqılmııtır. &•neral Metaksas'ın 

zel k A, 12 (A.A)- Veni· Beyanatı 
Avoı, f anaa •• lailerin reiıi Kabineye memur na-
llliı::clir zırhlııiyle Giridi terk et- zır general Metakıas, 
olu · . ':f 1ik6mete sadık ıazetecilerin vaki olan 
11111 p ~ lailenu elinde eair bu- bir sualine cevaben; her 
hest aııb llktlmet memurlan ser- hanıi bir devletin araya 
tın el ırakılarak vazifeleri ba- girmeli Y unanistua llDI: ~nmütlerdir. Girid ada- karıı rayri dostane bir 

.Atina 'da Şenlik T~zahüralı 
iz.bir ve 4 remici ile lskenderiyeye 
gelmiı olan Yuaan bandıralı isi Ker-
kira şilebinin 24 saat içerisinde limanı 
terketmeıi Mııır hükümetince emre
dilmiştir. Şilep zabitanın nezareti al
bndadır. 

Atlnada tenllk vardır 

lıtanbul : 12 ( Hut0si ) - Atina-

idar • :' tarafında normal hareket telakki edile-
e ıa e olunmuıtur. bileceiini ve bu noktai 7,·,,,.,,.~;1e kaçaıı Jtfo. Veni.iP/o.~ 

....... Ael donan11111 nazara bütün devletlerce 
Ati lesllm oldu riayet edilmiş oldujunu 

. na, 12 (A;A) - Suda •6ylemiftir. 
liaıanınc1a bulunan bütün asi ŞUphell bir. ziyaret :.•e Averof ile bir de- lakenderiye 12 (A.A)-
lzere ll'tıaüai müstcsma olmak Giridde asiler tarafından 
tur. Yunan teslim o muş- müsadere edilmiş olan 
hGkfimetine ~~kfıaıeti Bulgar Kcrkira adında küçük 
Bulıaristana ~racaat ederek bir Yunan vapuru bu
zabitlerin t ·~ı•.nmış olan iai rün buraya ıelmittir. 
Bir lal tablinuni istemiştir. içinde iai kruvazör Ave 

· ur Bulgari• rofun suvarisi Amiral 
Diğer t landa Kolialeksis olduğu zan-

hilnin"Jd· w .•raftan Dedeajaçtan edilen esrarengiz bir 
•ııne .. · d ferler) gore, ••men ü- adam vardır. Bu ada-

e gelen b' • · b 
derhal ıillb ır ası ta ~r ?1~n ka~aya çıkmasına 
cdilmiılcrdir larından tccrıd ızın verılmemiştir. Va- . 
General A pur ayni z.amanda asiler 
Nereye k nagnostopulos hesabına bazı levazım· 
Serez kıt 8Çtııı meçhul tedarikine gelmit oldu-

.Jleler:al A •aana kUllıanda eden jundan derhal lim•nı 
""91 har~lll.ostopulo. ile er- terketmesi bildirilmiftir. 

ıv._.., •emp b.. Kahire, 12(A.A)- D1in 
A.sıyı ka1 ıı mı .Avero{ 

Giritteıı karısı ve torunlarile birlı1rte llaratı \rcnizelos 
dan bildiriliyor: Atina baıta 
olmak üzere büttın eıki Yu
nani•tan tehirleri tenlik için
dedir. Atiaa baıtmıbqa donan
IDlf olup halk biiyllk tezahürat 
yapmaktadır. 

A .. lerln iadeleri 
lstenlror 

Yunan hlk6meti Sofya elçili 
vuıtuile Bulgar hiikü
metinden isi ıeneraller 
ve zabitlerin iadesini ia
temiftir. Bulıaristalı he
•lz cevap •ermemiftir. 

.. ~ Ç•lderl91n ... ,~ 
Atina, 12 ( A.N) :t 

1ia•u AjUll ......... .,,.. 
riadea: 

B. Çaldari• ıaseteei
lere vaki olan beyana
tında Makedonyada ve 
Trakyanın fimalinde ka
nuai idare tekli iade 
ohmclujuau ye iailerin 
mal NDdıklanndaki 
me•cuclu beraber alarak 
kaçtıldannı llylemiftir. 

Millet paralaranı 
çalarak Kaçtılar 

Diier tareL"~an Keaan 
dere k6rfezinde iai ge
milerden biri daha tes
lim olmuttur, Bu iemi 
Seliniie ıitmek emrini 
a1mııtır. Şarki Make-
donyadaki biler Dede-

- Şonn 6 Mtet §a1tif ede_ 

Midilli 
Valisi, polis müdürü 
hrimıze gelip gittile 
Yunaniıtandaki ibtilil ha

reketi dolayııile Averofun. 
Midilliyi iııal etmesi üzeriıiL 
Midilli valisi, polis mlidürü 
ve polis m&dür muavini bir 
mot&re binerek kaçmıılar 
ve Ayvahia iltica etmitJer
dir . 

Midilli valisi ve arkadaş-

" ~ah '-tisnü kabul 
lrm er e h4r otomObile 

ere dtn sabah tebrimize 
gelmişler ve lzmirpalasta mi
safir kalmıtlardır. Midilli va
lisi ve arkada~lan dün öğle 
üzeri valimizi makamında zi
yaret etmişlerdir. Yunani•
tanda ihtilil hareketinin ta
mamen batınlmış ve Çal
dariı h&k6mctinin vaziyete 
hikim olmuş bulunmasına 
binaen Tilrkiyeye iltica eden 
bu Midilli hükumet erkanı 
d~n .akşam saat 22 de De
mırhısar vapuru ile Midilliye 
hareket etmişlerdir Val' · 

w • ının 
aldıgı emir üzerine d .. 
vazifesi başına ha u .. ,..,._ 
meıi adalardak' · 
ketinin de 
nlnıış 



Sahife 2 

Bay Kini Salihli 
Belediye reisi oldu 
Eski Türk sporu olan cirid 
Ve At koşuları ihya ediliyor 

Teni Asır 

Yeni tramvay hatları 
Kö. ~ yolları üzerinde çalışmalar ilerliyor 

Salihli ( Hususi ) - Bele- Şahin ve eilesi efradı Yalabık, 
diye başkanlıima, umumi m- Aksekili manifaturacı H. Ha-
tihabı takiben toplanan şc- san Z. Mehmet Nuri, refikası 
bir meclisi, ticaret odası bi- Bayan Ayşe, oğlu Hüsnü, kızı 

Konak - Basmahane - Alsancak 
Elektrik tran1vayları işi iyi 

rinci başkanı bay Haşımı ı-ıcç Bayan Meliha Karaman, icra 
mişti. Bir buçuk ay kadar Re- memuru Fahri, biraderi İbrahim bir safhaya girmiştir 
islik yapan bu zat kendi arzu- Keskin, fırka idare heyetinden 
sile istifa etmiş olduğundan Ali Vehbi Aksoy, Alaiyeli Sü-
boşalan Reisliğe encümen üye- leyman Z. Yusuf Ziya ve ailesi 
sinden bay Riza vekalet et- efradı Emil, Fırka idare heye-
mekde idi. tinden Kemal Ersoy, tahrirat 

·kinci defa toplanan meclis katibi Fabrettin Ergül, Esnaf 
fırka tarafından yapılan "yokla- ve Ahali Bankası Salihli şubesi 
ma neticesinde namzed göste- müdürü Zeki Ulay, mahasip 
rilen oda ikinci baıkanı bay Süreyya Akalın soy adlarını al-
K rniyi belediye başkanlığına mışlardır. 
int h:ıb eylemiştir. Bugünlerde Gençlerin seyahatt 
vaz:~esine başlaması beklenilen Kaza gençleri arasında Bay-
bay Kani buraca çok sevilen ramda Uşağa bir seyahat ter-
bir şahsiyetdir. tibi düşüncesi vardır, Seyahat 

Köy yolları spor ve temsil temasları için 
Mülhakat köy yollarının gi- olacak, iki memleket gençliği 

diş gelişe elverişli bir hale ko- iyi günler geçirecektir. 
nulması üzerinde son günlerde Ekim Vaziyeti 
büyük bir çalışma göze çarp- Salihlide zer'iyat başka sc-
maktadır. Bahçecik, AIJahdiyen nelere nazaren bu yıJ daha iyi-
Çamur Hamamı köyleri ile mer- dir. Bilhassa pamuk üzerinde 
kez arasındaki bozuk yolların fu~la ekim yapılacağı anlaııl-
ikmali sona ermek üzeredir. maktıtdır. Ticaret odası, mü-
Bu köyler bilhassa yaz i"Ünle- messilliklerile beraber bütün 
rinde birer .sayfiye vazifesini mıntakanın yapılan ve yapıla-
görcbilecek tabii i'Üzelliğe ma- cak olan, zer'iyabnın ve mu-
lik olduklarından kaza kayma- hammen istih.salabnı tesbit et-
kamı bay Kamil ve jandarma miş, bağlı bulunduğu makam-
kumandanı yüzbaıı bay Mithat lara rakamlarına vermiştir. Bu 
bu yollar üzerinde yakın bir rakamlar büyük kıymet ifade 
alaka ile çalışmaktadırlar. etmektedir. 

Ko,uculuk Kooperatif toplantısı 
Jandarma kumandanının gay- Ticaret ve sanayi odasının 

ret ve çalışmalarile Salihlide işgal etmekte oldu~u bina, 
koşuculuk ve ciritcilik ihya mükemmel ve toplantılara mü-
edilmcktedir. Bayramın ikinci sait olmak itibarile memleket-
günü geniş tertibatlı bir at ko- teki ticari zirai, iktisadi ve 
şusu y2pılacağı !öyleniyor.Eski buna mümasil meselelere ait 
koşu yeri bunun için hazırlan- mevzular etrafında yapılacak 
mış, balkon ve tribünlerin de görüşmelere çok yaramaktadır. 
inşası haylı ilerlemiştir. Bütün Bugün merkez zirai kredi ko-
hazırhklar ikmal edilebilirse operatifinin senelik toplantısı 

da burada yapılmış, adedi yüz 
b~yram n ikinci günü yapıla
caiı SOf len en bu koşunun et
rafta b'"yük bir alaka uyandı
racaiı füphesiz sayılıyor. 

Soyadı alanlar 
Ticaret ve Sanayi Odası baş

kam Haşim Uysal, Bay Hacı 
Davut, refikası Bayan Zümrüt, 
oiulları Ticaret Odası katibi 
Celal Nuri, Etem, Fahri, Hasan, 
kızı bayan Şevkiye, biraderJeri 
Sülüyman ve Eyip Ulaş, Ak
sekili tuhafiyeci H. Hasan Z. 
Mehmet Nuri, oğulJan Hasan, 

otuzu aşgın ortakların yarısın
dan çoiu toplantıya iştirak ey
lemişlerdir. İçtima esnasında 
kooperatifin senelik mesaısı 
ortaklara anlatılmış, neticenin 
parlak kazançlar temin eyle
diği üzerinde ortaklara mem
nuniyete değer rakamlar irac 
edilmiştir. 

Çayler taşll 
Son yağan yağmurların tesi

rile, Salihlinin önünden geçen 
Gediz nehrile Alaşehir çayı 
taşarak bütün ovayı su altında 

Konak - Basmahane, Ko
nak - Kemer ve Konak - Al-
sancak elektirik tramvayları işi
nin senelerden beri devam eden 
ve bir türlü halledilemiyen 
bir mesde helini aldığı ve bir 
çok safhalar geçirdiği ma!iim
dur. 

Haber aldığımıza göre e!ck
tirik şirketi ile belediye ara
sında Konak Basmahane, ve 
Basmahane Kemer tramvay 
işi yeni ve müsait bir safhaya 
dahil olmuştur. 

Şirket belediyeye verdiği son 
cevabında: 

Konak tramvay hattını Ga
zibulvarına ba~lamıya hazır 

oldu~unu, belediye yolu gös
terirse derhal tesisata başhya
bileceğini bildirmiştir. 

Malüm olduğu üzere Ko-
nak Basmahane hattı, şirke
tin yaptıracağı mecburi hatlar 
meyanındadı:-. Belediye evvel
ce ticaret odasilc tcmaste bu
lunarak Basm;1ne hattının ko
naktan başlıyarak gümri1k önü
ne kadar birinci Kordondan; 
gümrük önünden Postane önü
ne kadar ikinici kordondan 
geçirilerek Gazi bulvarında " 
mevcut hatta raptedilmesini mu
vafık görmüştü. 

A ncak evvelce takarrur eden 
bu nokta, şimdi kabul edilme
mektedir 

Ticaret odasının noktai na
zarı, hattın gümrük önüne ka
dar ikinci kordondan geçtiği 
takdirde bu kısımda mevcut ima 
lathane ve fabrikaların m:.işk:i
latla karşılaşacağını ve çekile
cek hattın bütün yolu kapaya 
cağı şeklindedir. Buna karşı 

·····················••ı•••··············· 
bırakmış ve bu çayların güzer
gahında bulunnn köylerden 
Karapınar ve teknec;·n su için-
de kalmıştır. İnsanca zayiat 
olmamakla beraber hasaratın 
mühim olduğu zannedilmekte
dir. Merkezle bu köylerin ara-
sında şimdilik münakale imkanı 
olmadığından bll cihet henüz 
tespit edilememiştir. 

H. G. 

Bu mevsim REMAZAN BAYRAMINDA sinemamızda AYSEL'I gördUnUz 
Ônümüzd~ki BAYRAM Günlerinde İse Yine 

T Jl K Ç E S (j Z L Ü ve T ii R K Ç E Ş A R 1( 1 l~ 1 
AŞK - HEYECAN - ARKADAŞLIK ve KAHRAMANLIK HiSLERİNİ EN 

YÜKSEK ve ZENGİN SAHNELERLE gösteren 

BOSNA SEVDALARI 
TURKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI muazzam filmimizi göreceksiniz ! 

YARIN AKŞAl\1flAN 11"'iJJAREN 

E HAMRA 1. Milli Kütüphane Sinemasında 
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şirketin bu kısımdan tek hat 
geçirmesi de belediyece şirkete 
teklif edilmektedir. 

Halbuki tek hat geçirilmesi
nin bir çok rnahzurbrı olduğu 
için şirketçe kabul olunmamakta 
ve bu teklif reddedilmemek
tedir. 

Meselenin ilk safhası budur. 
İkinci s"'fhasına gelince, rıhtım 
idaresi bir buçuk yıldanberi 
malum olduzu ueçhile Maliye 
vekaletine geçmişrir. Buna mu-

kabil Konaktan gümrük önüne 
kadar olan kısım gümrük ve 

inhisarlar vekaletine aittir. 
Basmahane tramvayının posta
h:me önüne kadar birinci Kor
dondan geçirilmesi için gümrük 

ve inhisarlar vekaletiyle Maliye 
vekaleti arasında meselenin 
müzakere ve kabulü ve ayrıca 
belediyenin de buna muvafa
kat etmesi lazımdır. 

Basmahane tramvayları işi bu 
vaziyettedfr. İşin halli için şir
ketin isteğine belediyenin kat'i 
cevap vermesi icap etmektedir. 

Kemer hattına gelince; tram-

ilkbahar 
At yarışları hazır

ı ğa şimdiden 
Baş andı 

Vilayet koşu h eyeti d iin öğ
leden sonra bayta r müdürlü-
ğünde toplanmıştır. Muhasebei 
hususiyenin ilkbahar at yarış
ları etrafında müzakerelerde 
bulunulınuytur. 

Bu koşud;: 2750 lira ikramiye 
d:ığıtılacnl:hr. İlkbahar Muha
sebei husm:iye koşuları altı 
koşu olacaktır. Program tasdik 
edilmek üzere vilayetten yarış 
ve ıslah encümenine gönderile
cek ve tasdiki istenecektir. 

Dört hafta devam edecek 
olan yarış ve ıslah encümenin 
dört koşusunun programı henüz 
s;eJmcmiştir. Bu koşuların pro
gramlarının bugünlerde gelme
sine intizar olunmaktadır. 

Köylere bildirim 
Vilayetin tavsiyeleri 
Bütün köylere göndeı ilmek 

üzere vilayetçe yeni bir bildi
rim hazırlanmaktadır. Bunda 
köylerdeki evkafın ne şekilde 
idare edileceği be bunlardan 
köye en yüksek faydanın ne 
şekilde temin olunacağı izah 
olunmakta ve aynı zamanda 
zeytin delicelerinin azılanması 
ve bu suretle köylüye mal edil-
mesi hakkında da izahat veril
mektedir. 

) 1 •••••• • 

Vilayet Meclisi 
Umumi vilayet meclisi bugün 

öğleden sonra bu devrenin 
ikinci taplantısını vali General 
K.:.zım Diriğin başkanlığında 
yapacaktır. 

l vay şirketinin yapm~ğa mec
bur olduğu hatlardan biri de 
Basmahane Kemer hattıdır. Bu 
hattan inşası Konak - Basma
hane hattımın inşasından son
ra imkan dahiline girecektir. 

Bu işte belediyenin ufak te
fek ihmalleri olduğu iddia edil
mektedir. Kemer civarındaki 

Kervan köprüsü belediyece ye
niden yapıldıktan sönra bu kı-

sımdan tramvay hattı geçme2'e 

başlıyacaktır. Belediye üç se

neden beri bu köprüyü yaptı
ramamaktadır. 

Kordon tramvayları işi, biis
bütün halledilemez bir vaziyet 
göstermektedir. 

Bu iş etrafında elektirikli 
tramvay şirketinin teklifi ıudur: 

Kordonda otobüs rekabeti kal
dırıldığı takdirde işe iirişmek 

mümkündür. Halen fsveçte bu
lunan belediye başkanı doktor 

bay Behcet Uzun avdetinden 
sonra bu işe belediyece daha 
esasla surette başlanacağı ha
ber alınmıştır. 

lzmir ....... 
Tur·st·k Şehir 
Olmak için nelere 

ihtiyaç vardır 
Türkiye Türing ve otomobil 

kulübü reisliği türizm işleri için 
vilayetçe on yıllık bir program 
hazırlanmasını bildirmişti. 

Program vali general Kazım 
Dirik tarnfından hazırla~mış
tır. P rogram bu g ünlerde kulüb 
başkanlığına gönderilecektir. 
On yıl içinde vilayette yapı
lacak türistik yollar ve vilayet-
teki plajlar, eğlence yerleri, 
tenezzüh yerleri hakkında iza
hat verilmektedir. 

Yamanlar, Bozdağ, Gölcük, 
Karaköy ve Kozak yayla-
lnrında oteller inşası ve bu
ralarda turistik yolJar yap-
tırılması, muhtelif yerlerdeki 
harabelere iiden yolların inşası 
İzmir imar planında ~österiJen 
yerde bir park içinde asri bir 
müze binası yaptırılması, İncir 
altındaki plajın ıslahı ve bu-
rada oteller yaptırılarak Aga
memnun ılıcalarından Ç~şme 

altına sıcak su akıtılması ve 
kaplıca vucuda getirilmesi; 
Çeıme'de de ayrıca oteller 

intası istenmektedir. Bütün 
bunlar yapıldıiı takd rde İzmir 
şehrinin bir tursit şehri ola-
bileceği mütaleası serdedil
mektedir. 

İvrendi - Balıkesir - Bursa -
Yalova yolunun turistik bir 
hale ifragı da istenmektedir. 
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Maarif inzibat komisyoun 
Kaarif inzibat komisyonu dün 

öğleden zonra maarif müd ürü 
bay Hikmetin başkan!ığında 
toplanmıştır. 

KÖŞEMDEN 

Doktorlara acıyo 
-~ 

Hastamı.sın?, Nezlen 
kansızmı kaldın, belinmi 
yor, Romatizmayamı tot 
elhasıl ne derdin var ? 
merak etme. Beş kurut 
her hangi bir gazeteyi 
ilan sahifelerini derdine y 
cak; hazırlanmış bir ilicdl 
tün tafsilatile boy göster 
okursun. 

Bir şi~e fa!an ilııçdan 
Kamnzlığınıza, Teverrümü• 
langıcına şuna, ıuna, şudll 
fayd<ılıdır. 
Baş ağrınızı şu haplar 

çirir. 
Bel, romatızma, sancı şu 

kul!amrsanız derhal geçer. 
İshal mi oldunuz, bağı 

mz mı bozuldu hiç dur 
bir kutu şundan alınız .. 

Daha .saysam tükenme 
çok tavsiyeler, ilaçlar .. 

Baluyorum da geride 
hastalıklar nadiren görül 
Allah göstermesin çok v 
olanfo.rdan ibaret kalıyor. 

Gazde sahifelerinde gö 
doktora gitmeden nefsind 
ilacır. tesirini tecrübe ed 
bir de bundan fayda gördii 
seyret sen onun parasız d 
lığını. 

Hele doktor tarafındaO 
rilen reçetenin içinde m .. 
zer bir ilaç hastanın elin 
tuşturuldu mu artık o 
doktordan ziyade o ila 
bağlıyor, doktorun ismini 
sa da ilacın ismini unutını 

Bilmem bu halin iyilığİ 
mı? Ben orasını düşünrn 
de doktorların şu sıralarda 
ayenehanelerinde yapay 
lrnldıkları hatırıma geldi. 

E\·hamlı hastalar bile sı 

doktor ba'lı ağrıtırlcen bu 
vazgeçtiler de, sık sık gal 
lerin ilan ~ahifclerini çeviri 
lar. 
Hastalık'arını kendi do 

luklariie geçirmcğe uğraş 
gazetelerin, mecmuaların 

lorını reçete yapıp ted• 
kalkışanlar olduğu gibi şu 
rasız zamanda hiç birisine 
~çmıyanlnrı da gördüm. 
çende bir ahbap; bu ze 
açılnn bir söz sırasında: 

- Sana bir ilaç tavsiye 
yim mi arkadaş, dedi. He 
iliiç susuz da içilir, su il 
içilir, açken de alınır, to 
de, uyurken de, uyanıkkeO 

- Söyle şunu yahu, d 
- İmtiyazlı "Adam send 

hapları .. 

.._.. -
Sular inmeğe 
Başladı 

Gediz ve küçük 
nehirlerinin son şiddetli 
murlardan taşan sularının 

vaların müsait gitmesi il 
inmeğe başladıiı vilayete 
haberlerden anlaşılmıştır. ---
Su şirl<etinjn 
İtirazları 
İ . . k t" . ~ 
zmır su şır e ının ı;ı 

tan aldığı iddia edilen ·~ 
paralar meselesine şık 1 
yaptıiı itiı azm Bayındırlı • 
kanlığı hukuk müşavirletl 
rafından tetkık ediJnı~I<te 
duğu haber alanmıştır. 
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Peıronun .,,çılğ.nlıkları ;;lnız 
Rusyaya münhasır değildi 

itte h · · :-b----:-________ _ 
Z•li a:ııneyı uldum. Muci- her askeri zaferini müteakip 
diye b~landn kaynağı bUJ"ada kilisalarda yapılan ayinlerde 
L a-ır ı. Orada bulunan- h b l d Ki ._tın h azır u unur u. 'lisalarda 
d ~ epsi bu müşahedenin 
• orruluğunu tasdik ettikten imparator~ için taht yerleri ya-
•Ollr b pılmıştı. Ayin yapılırk~n görü-a u ta hil .. 
tip edcnJ . assup esını ter- ıenler Yeya gürültü edenlerden 
lnasın, e erınt ?1eyHdana ~ıka~ıl- büyük nakti cezalar alınırdı. 
d" .. nıre tı. erşeyı gor- B 
Unu:ı B h k'k . ununla beraber kendisinin ayi-

Yın · u a 1 atı mıllete ya- ni yarıda bırakarak kadınlar 
ıı. Onun nasıl aldatıldiını 

anlab meclisinde sarhoş olmağa koı-
..... 

1112
• Bana gelince ben bu tu<7u zamanlar az deö-ildi. Bu .. -

ı -.ı.ıat es .. k d' .. • ... 
alık erını en 1 muzemde tün eylencelerinde, gözdelerini 

0Y•caiım dedi. 
R. 1 çırıl çıplak soyarak yanına 

...... dus ar, birinci Petro zama· 
-.u a aldıiı saatlarda bile kendi-
b ' genel olarak hurafelere 
oyun v • b' . nı eylendirmekle mükellef 

ıa esımış ır mıllet man-
lıı t~aı arzediyorlardı. Birisi olan soytarilerin, rüllabilerin 
.... ç ı'tıia tutulsa orada bulu- birlikte olmalarını isterdi. En 
-n aran h . . b v h . 1 epsa ıatavroz çıkarır ayaııı en şe vanı ey encele-
•• b~ hıçkırıiı cennete davet rinde mahremiyet denilen feye 
~uretiade telakki ederlerdi.He- metelik vermezdi. Hele güzel 
. • Raskolnikiler burafel-rde l ~ ıarap ar nefis kadınlarla başı 

:::;makt~. ~.n ö~de bulunuyor- dumanlı iken verılen idam ka-
ı. Tutun ıçmeyi iüaah rarına içinde küçük bir sızı 

sa .. yarlardı. Zira tütün acı bı'r d d . it k uyma an ımza eder, buıılan 0 ten relmektedir D v 1 b.. .. d k · o2up çı gın kahkahalarla ka-ılardı. 
b~yu Ü leri memleketten başka · Y 

ır memlekete gitmek h'l Mütenekkiren yabancı mem-
2Ünahtı. Zira baıpapasları .:ı: leketlerde rezdiii zamanlarda 
)'Urdu erketmeyi yasak etmiıtL bu vaziyetini unutur da Rusya-
Bundan haıka o güne kadar ~·d o~duiu Kibi kaprislerine, 
Rus yada evlenenlerin karılarını ıra enne her kesin boyun ev -

e-wl~n~cekleri ıeceye kadar rör- mesini iıterdi. Davetli bulu!-

Yenı Asır Sahife 

AF HA 82J.l.,.U 
Italya bitarafım diyr Ed~~~~~~kteh· 

G. Kondilis Atinada muazzam 
tezal1üratla istikbal olunacak 

rikine cevap verdi 
Ankara 11 (A.A) - Reisi

cumhurluğa tel rar intihabı do
!ayısiyle Kama Atatürkc Çe
koslovakya dış işleri b.:ıkanı 

B. Benes tarafından çekilen 
tebrik telgrafiyle Reiscuınhuru
muz tarafından verilen teşek
kür cevabı: 

-Asi General Kamenos Niçin Bozguna Oğradıklarıııı Anlatıyor 
BOZGUNA NfÇİN Ajansından: Ası general Kame-ROMA 12 (A.A) - Yarı 

resmi mahafil yabancı kaynak
lardan çıkan ve İtalyanın Yu
nanistan vekayiine güya muda
hale edeceğine dair olan ha
berlerin esassız olduğunu beyan 
ediyorlar. Bu vekayi, Romada 
daima dahili bir siyasa işi ola
rak telakki edilmiş ve İtalya 
ne doirudan doğrvya nede 
bilvasıta bu işe katiyen karış
mamıştır. 

UGRAMIŞLAR nos askerlerinin kendisini terk 
Kamal Atatürk Türkiye 

SOFYA 12 (A.A) - Havas etmekte olduk:arını söylemiştir. Reisicamhuru: 
Ajansı muhabirinden : General bu hezimete sebep 

Buliaristana i1tica etmiş olan olarak hükumet kuvvetlerinin 
ANKARA 

KONDİLİS GİCEYİ DRAMA 

VE KA YA:tADA GEÇİRECEK 

Yunan :zabitleri yandan kuşa-
tılan asilerin bozguna uiradık
larını söylemişlerdir. Gene hu 
zabitlerin ifadelerine göre, asi
ler tayyaresiz, topçusuz, mü
himmatsız, ye iaşesiz kalmış· 
lardır. Hükumet kıtaalannın 
Dedeağaç ile Kavalayı işgal 
ettiklerini ırene aynı zabitler 
aöyleyorlar. Harbiye nazırının 
beyan ettiğine göre; mülteci 
Yunan zabitleri bir temerküz 
kampına sevkedilecelderdir. 

KAMiNOS NE DİYOR? 

SELANIK 12 (A.A) - Ge
neral Kondilis geceyi Drama 
ve Kavalada geçirip hava yo
lu ile Atinaya doneceğini bil
dirmiştir. Sofya 12 ( A.A ) - Royter . ....... 

Almanya - Türkiye 
Ticaret uzlaşması yapacak heyet 

Berline gitti 
lstanbul, 12 (Hasuai) - Almanya ile ticaret · uzlatması yapa-

cak olon Dış işleri bakanlığı müıteşan Bay Numanın reisliği 
albndaki heyetimiz yarın (bugün) Berline hareket edecektir. 

Yunanistan üzerinden 

arkadan Dedeağaç üzırine in
miı olmalarını göstermektedir. 

G. KONDİLİS A TİNADA 
BEKLENİYOR 

ATİNA, 12 (A.A) - Dünkü 
harekat esnasında ikisi sivil 
olmak üzere 11 kişi ölmüş 

dördü sivil olmak üzere de 28 
kişi yaralanmıştır. Hükfımet 
kuvvetleri kumandanı iCncral 
Kondilis buiÜn öile üzeri saat 
16 da Atinaya gelecektir. B . 
Çaldarisin evinin öniiılde bü
yük bir top1antı olacakbr. 

Türkiyenin refah ve saade
tine ve cihan ınlhunun men
faatına bu kadar faydalı olan 
yeni ~ntibaplarmdan dolayı hür· 
mctkar tebriklerimin kabulünü 
zab devletlerinden rica ederim. 

EDV ARD BEN ES 
Ekselans Edvard Benes: Dış 

işleri bakanı. 
PRAG 

Cumhur riyasetine yeniden 
seçilmem münasebetiyle bana 
gönderdiği.ııiz temenniyattan 
dolayı zatıalilerine teşekkür 
eder ve derin muhabbetime 
inanmanızı rica ederim. 

KAMAL ATA TÜRK ........ 
Tayyare Piyangosu 

~·-·-·-Ot:uz bin Liralık büyük ikramiyeyi 
Karantinada Bayan Şükriye kazandı 

- -' -. ·-· ....... ___ _ 
İST ANBUL, 12 (Hususi) - ı 4230 4790 7152 933 450j 

Tayyare piyangoıunun buıün- 10215 10146 9004 15217 491<f 
kü kefidesinde kazanan numa- 12378 3110 17128 5767 3381 
ralar şunlar<lır: - - 500 lira kazananlar 

me erı menedilmişti. duiu meclislerde devlet adam-
Petro bu burafel · h 1 ,_ H• b• h••k"' •İne d v. erın •p- arına Karşı yersiz ve kaba la- iÇ ır u um etin tayyaresi geçemez 

lcıa eg~lse bile mühim bir tifeleri eksik olmazdı. Çarın 

2427 Numara 24121 9602 4364 9890 1744-0 

30000 8747 39 7194 15753 24521 
13964 16161 2505 22083 788J 
11179 5293 di m~~a ınanırdı. Bunun için- Brandenburru :ziyaretinde , 

rv 1 çan seılerine bu"· .. ~·- l k derer · b ,-~ meme etin sayılı ilim ve ede-
d verır, u •esin mukad- biyat adamlan arasında bü-
n=~~~ üze.rinde büyük rol oy- yük ıöret almıı olan teı-
Kate~:· ~~anır;ı. İmparatoriçe rifat nazırı Çan aelmalmaia ~ 
duv ıyer etroviçi doğur- koımuştu. Petro mumaileyhi 
laaıudıkece Çar, Petrograd ka- .. .. b 

ın a · kT ırorur a-örmez aıındaki peru-
da 1 1 ıseye koşarak onun 

çan seslerin · · . . k.ayı kaparak yere atmıı Ye 
nı' e ışbrakını te-
ö ın etmek isteınittir. Halbuki " bu adam kim " diye aor-

nceden verd' v. mu•tu. 

Atina, 12 (Husuai) Yu .. n hariciye nezareti ile hava neza
reti neırettiği bir tebliide yeni bir karara kadar Yunan adalan 
Ye Yunan toprakları üzerinden her hangi millete mensup olursa 
ollun tayyarelerin uç.masınnı memnu olduiu ilin edilmektedir. 

Yeni orman kanunu bayramdan 
Sonra görüşülecek 

Ankara 12 (Hususi) - Yeni orman kanunu bayram ertesi 
devle.t şurasında tetkik olunacakbr. Projede odun kesmeic dair 
olan hükümlerdeki deK-itiklikler mühimdir. 

14&&1 Numara 

10000 
16482 Numara 

4000 
21979 Numara 

. 3000 

1so llra kazananlar 
1901 3778 24108 6196 1951~ 

10003 20835 18279 23435 292( 
7405 22737 24263 9380 13300" 
7488 3624 10757 9192 7605 

17658 13012 14918 4489 13900 
19509 17732 

ıc· ıgı emre ıöre :ı-
un olursa olsun hiçb' f din Petroya nazırın mühiın mev-

gece vakti kale ı.r er. k"' 
müsaade d'I Ye. gırmeaıne ll ve şahsiyeti iyzah edildiii 

~ · Terli eden memurlar cumhuriyet 
Lira Kazanmıılardır. 

2000 Lira Kazananlar 

13802 11368 

100 Lira Kazananlar 
23884 8146 5650 24742 15322 
16151 22409 17288 19463 3036 

5852 7526 
Sonları 44 ve 06 ile biten 

biletler ikişer lira amorti ka
zanmışlardır. 

neferler' e ı nıe:ıdı. Nöbetci zaman da 
D-ı· p 

1 Çarın yolunu kestiler. Ali .. Bana iÜzel bir kız bul-
~ 1 etro k d' . du v ' en ının Çar ol- aun .. 

le a-unu •nlatıncıya kadar akla Cevabı ile kabalığına emıal-
arayı iörd" 
H u. sız bir rezalet daha katmıştı. 

er muvaffakıyetli 

Karşı) aka R :G-E Sineması 
BAYRAMDA 

Ai:StANkuzTARZAN 
KaJ~~,i ~;ı; ~~;İmaz 

1 

tınirde Sinema Görmiyen 
G ~rd1~· Fakat Ben Bir Casustumu 
B or~ıyen Kalmıyacaktır .. 

ugun LA.LE] >.E 
.. . 
•• 

4 ~. ~ T ........ ... r-.:-~ .... ~j 

Bayramında ilan edilecek 
Ankara 12 (Huıusi) - Dahiliye bakanlıiınca hazırlanan pro-

jeye göre memurların terfileri cumhuriyet bayramında ilan 
olunacaktır. 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 

Senenin Şen Haftası 
İki Neşeli Film Bir Arada 

100~ Lira Kazananlar 

16837 19082 6056 13275 
20,000 Lirahk bUyUk mU-

kfifatı kazananlar 
2530 12464 19679 4807 2130 
7161 19749 22561 20163 18408 
6504 7385 21629 24694 21049 

11994 6515 15994 12621 24321 
7868 6006 5394 1167 24292 

Talili yurttaşlar 
Otuz bin lira kazanan 2427 

numaralı biletin hamili Karan
tinada oturan bayan Şükriyedir. 
On bin lira kazanan 14651 
numaralı biletin onda bir hamili 
aşçı Bay Mustafadır. 

1-lki Gönül Bir Olunca Venizelosun adalar valisi 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in 

temsil ettikleri büyük komedi 

2-KAFESTE AŞK 
ANNY ONDRA'hın iki saathk kahkaha filmi 

3 - FOX dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) 

Se } . Çarşamba 15 de perşembe 13 de cu-ans ar . ma 11 de cumartesi on beşte başlar. 
Son 21,15 seansında '' İki gönül bir olunca ,, gösterilir. 
Pazar, pazartesi, salı 15 de başlar son 2~15 seansında 
" Kafeste aşk ,, gösterilir. 

DİKKAT: Hergün son 21,15 seansları 11 UCUZ HALK 
SEANSI " dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 35 hususi 50 kr. 



Sihna .. 

BOR 
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Sinyorlar bugünlük ~erccc
jim ders pek sade olacaktır. 
Havada üç kılınca karşı ne za
rif dair~ler çizecejimi göste
•eceiim dikkat edin: Biri Bu 
ilk hamlede vuruıanlardan bi
rinin kılıncı elinden fırladı. Bu 
sinyor kızgın bir seı çıkardı. 

Ragastan hamlesine deYam!a 
iki dedi! Bu sırada Rinaldonun 
kıhncı da avucundan yere düş-
müştü. Utanmaktan mosmor 
kesilen bu sinyor da kıbncım, 
kılıncım diye bağırdı. 

Etrafında bulunan seyircileri 
yararak kılıncının arkasından 
koıdu. Kılınç adeta iki biıklüm 
olmuıdu: 

Rinaldo eğilerek yerden kı
lancını alırken saloaun karan -
lak bir köşesine çekilmiı olan 
ve bu döiüşü seyir eden bir 
papas yanına yaklatdı. Manto
sunun altından yalın bir lohnç 
çıkardı. Bunu genç sinyora ve
rerek dediki : 

- İşte size bir lalınç ki iki 
büklüm olmak ihtimali yoktur. 
Roma şehrinin namusunu ko
rumak için bu kılınç ile şu 
edebsiz herife bir hamle edin 
azıcık dokunsa yııter. 

Rinaldo artık dinlemedi. Pa
pasın verdiji kılınca alınca Ra
gastanın karşısına fırladı. Genç 
Şövalye tamam üç deye baiJ· 
nrken onun karşısına ıeçerek 
siper aldı. 

Raga ,tan bu üçllnci rakibi
nin biraz evvel kıhncını elin
den fırlattıit Rinaldo oldupnu 
görünce dedi ki: 

- Görilliiyor k1 size bir den 
yetmedi. Memnun oldum. Bu 
yolda didişmeyi severim. Eli
nizde yeni bir kıluaç • ar ba 1 

- Halbuki ben lahncınuın 

iki böklüm oldupna zanne
diyordum. 

Rinaldo kılıncıru •enç ı&nl
yeye hiç olmazse bir defa do
kundurabilmek ıçın aouuz 
hamleler yapıyordu. 

Raiutana cevap Yermiyor. 
Şövalye ise söylenmekte de
vam ediyordu : 

- Sözlerimi iyi anlamaclıiı
nızı görüyorum. Bakın, bilej'i
nize dikkat dikkat edin, t\ç 
demiştim işte dördüncil ! 

Ragastan bu dördllnctl ham
leyi öyle ustalıkla yapmıfb ki 
karşısındakinin hamle ettiii 
kılıcın elinden fırlatmakla be
raber kılmcın ha va da bir iki 
kavis çızdığını da seyircilere 
iÖsterdi. Seyircilerin başı üs
tünden geçen kılınç yere dtı
şünce hizmetkarlardan birinin 
eline hafifçe deymiı ve yara
lamıştı. 

Papas telaşla hizmetçinin 
ıanına koştu ve 

- Bir şey değil., Hafif bir 
sıyırık sesini çıkarma arkam
dan gel şimdi ilacını yapanın. 
Çabuk geçer dedi. 

Papas ve hizmetçi odadan 

çıkarlarken sinyorlar arasında 
bir hareket bir telaş görüldü. 
Bütün başlar açıldı, herkes 
şapkasını çıkardı: 

Sezar Borjiya salona girmişti. 
Şinyorları selamladıktan sonra 
dedikı: 

- Efen diler bugün hepiniz 
atlarınıza bineceksiniz. Çünkü 
öldürülen zavallı kardeşimin 
cenaza alayı çok parlak bir su
rette yapılacaktır. Bir kaç gün 
sonra yine atlara bineceksiniz 
lakin budefa alay için değil savaı 
yapmak için olacakbr. 

Salonu dolduranlar yaşa diye 
bir kıyamet kopardılar. Sezarm 
etrafını aldılar. O süzüne de
vam etti: 

- Evet .. Efendiler çok ya
kında savaşa gideceğiz. Herkes 
çok çetin olacak bir savaş için 
çabuk hazırlanın şimdi sevgili 
kardaşım Fransovayı kara top
rakta bırakmak için koşa!ım. 

( Bu sırada Borjiyanın gözleri 
Ragastanailişerek) Şövalye! Ce
naze alayına giderken siz benim 
yanı başımda bulunacaksınız. 

Mösyöler en yakın dostlarım
dan olan Mösyö Le Şövalya 

de Ragastanı size takdim ede
rim sözünü bitiren Sezar bü
yük merasim salonunun mer-
divenlerine doğru yürüdü. Ma
iyeti kılınç ve mahmuz şakır-

tıları arasında arkasından iler
lediler. Bu yi!rüyüşte birçok 
eller Regastana uzanıyor. Ba-

zıları Sezann sevgiline ka
vuştuğundan, bazıları da kılınç 
döğüıündeki maharetinden do
layı Şövalyeyi tebrike koşu

yorlar. 
- Sonu Var-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adana da 
Çarşaf ve peçeler 

Atılıyor 
Adana: 12 (A.A) - Çarşaf 

ve peçenin atılarak yerine man-

to giyilmesi hakkında belediye 
meclisinin karan üzerine şehri 
mizde ıözden kaçmıyacak ka
dar büyük bir yenilik başla
mııhr. Bunun için verilen müh
let 16 Martta biteceği için ha 
yanlarımız manto tedarikinde 
acele etmekte ve hepsi de bu 
yeni ve medenf kılıktan sevin
mektedir. 

Adena, 12 (A.A) - Borsa
da son günlerde alış veriş çok 
durgundur. Pamuk fiatları düş
müş ve kilosu 39·40 kuruş ol
muştur. Alıcılar az ve iştahsız
dır. Susamın kilosu on kuruş
tur. 

Kozanda sürek avı 
Adana, 11 (A.A) 

kazasının mücadele mıntakası 

olan Y dei köyünde sürek avı 
yapılmış ve 51 domuz öldürül
müştür. 

Bayram Münasebetile 

hir Gazinosunda 

Veni Asır 

T··rk- olan a cemiyeti 1 Beyaz kitap ha kında 
Gene to antısını yaptı 

n•-•-•• 
Bu a}'ın sonunda bir müsamere 
Verilerek Türk musikisi çalınacak 

Türk filmleri gösterilecek . ··-·-·· LAHI: 11 (A.A) - Türk - bir gala müsameresi tertip 
HoUanda cemiyeti son giinler- edeceğini ve bu müsamere es-
de burada ytllık genel içtima- nuında Türk filmleri göste-
ını yapmıştır. Bakan geçen yıl rileceği gibi yeni Türk musi-
içinde cemiyetin faaliyeti hak- ki parçalarİ ç;;lınacaiını bil-
kında izahat verdikten sonra dirmiştir. Aynı zamanda cemi-
genel katip Dr. T. M. D. Ba- yetin büyük bir faaliyet göster-
ron T csta uzun ve mufassal mekte bulunduğumı ve büyük 
beyanatta bulunmuş ve son bir alakayı mucip olduğunu 
aylar içinde yeniden 30 za- tebarüz ettirmiştir. 
tın cemiyete aza yzıldıiının Dr. Van Heutszun teklifi 
bildirilmesi alkışlarla karşılan- üzerine Türkçe ve Nederland-
mıştır. ca bir risale neşredilmesi ka-

Bundan sonra cemiyetin mu~ bul edilmiJ ve cumhuriyet re-
hasebecisi Dr. B. M. A. Paulus jimi esnasında Türkiye' de gö-
Van Pauw!iyet cemiyet hesa- rülen büyük terakki ve inki-
bahnı okumuş ve bu hesaplar şaflan gösterecek ve Türkiye 
kabul edilmiştir. İdare meclisi ile alakadar olması muhtemel 
azalıklanndan üçü hakkında Hollanda sanayii hakkında iza" 
yapılan intihabatta profesör batı ihtiva edecek olan bu ri-
Dr. F. M. TH. Rohl, Avukat sa.lenin tertibi bir komisyona 
G. V. C. Claessens ve profesör havale olunmuştur. 
Dr. R. P. Clcveringa yeniden Genel içtimaın sonunda cc-
alkışlarla aza seçilmişlerdir. miyet azalan Türk maslahat-

Cemiyetin fahri reisi olan iÜzarı ve elçilik katibi ile bir-
Türkiye maslahatgüzarı B. Nuri ilkte Lahinin büyük Jokanta-
Batu ve elçilik katibi bu içti- !arından birisine iitmişler ve 
mada hazır bulunmakta idiler. geç vakta kadar samimi bir 

Kapanış nutkunda, cemiyet dostluk havası içinde vakıt 

başkam mayıs içiııde cemiyetin geçirmişlerdir. 

Lahey divanında 
Arnavutluk - Yuııanistan ihtilafi 

l.ahey, 12 (A.A)- Arnavut
luk bükiimetinin müşaviri Pa-

. risli profesö Gidel ile Yuoanis
tanın Paris sefiri Pr. Politis 
daimi divan huzurunda Arna
vutluğun 1933 te tesi3 ettiği 

tedrisat inhisarının uluslar ku
rumunda 2-10-921 tarihli taab-

hütlere taarruz edip etmediiini 
münakaşa etmişlerdir. Malum
dur ki, bu taahhüt ırk, mezhep 
ve dil azlıkJarına mektep, hayır 
müesseseleri ve dini kurumlar 
bulundurmak idare etmek ve 
kontrol cdebil~ek haklarını 

temin etmektedir. . .. , ...... 
G. Palastiras f Habeş iline 

Gizli bir semte gitmiş 1 
Bulunuyor 

Marsilya: 12 (A.A) - Gene
ral Plastiras ile binbaşı Turilos 
gece yarısı Brendiziden dön
müşlerdir Bunlar otellerinden 
çıkmışlarsa da tahmin olundu-
ğu gibi Paris trenine binme
mişlcrdir. Nereye gittikleri belli 
değildfr. 

Sevkiyahn arkası 
Kesilmiyor 

Napoli, 12 (A.A) - İtalya 
veliahdı dün şarki Afrikaya 

ıevkedilmek üzere Napolide 

tahşit edilen Gavinana fırkasına 
mensup 3 taburu te~jş eylemiş
tir. 

• 
Eko dö Parinin neşretti,ı.i bir haberı 

Almanlar gülünç sayıyorlar . 
memleket arazisi üzerinden ~ Berlin. 12 (A.A) - D. N. B. 

Alman Ajansı bildiriyor: 
Eko dö Pari gazetesi Lon

dradan gelen habere istinat 
ederek İngiltere tarafından be
yaz kitabın neşredilmesi key
fiyetinin g-eneaal Fon Epp ta
rafından Führerc bir planın 
Hollanda ve Belçika üzerine 
karargir olduğunu ve bu iki 

mal denizi sahillerine iniJınesiOI 
takabettiiini yazmaktadır. 

Salahiyettar mahafil bun110 

gibi gülünç bir haberin bund" 
bir kaç ay evvel de AllD., 
aleyhtarı gazeteler tarafınd" 
neıredildiği ve hasmane bir ur 
durma olarak telakki olunctt
iunu tahattür ettirmektedir. 

••••• 
lngiliz dış işleri bakanı 
Bu ayın 24 Ü ile otuzu arasında 

Berlinde bekleniyor 
Londra, 11 (A.A) -Alman- iını ilave etmiştir. 

ya dış işleri bakanı Berlindeki Sovyet sefiri B. Edenin l\4ot' 
lna-iliz sefirine B. Hitlerin 15 k ti·.ı. 
gün istirahat edeceiini bildir- ovaya seyahatı münasebe .• 7'i_ 
miştir. Fon Nörat İngiltere dış hükümetinin memnuniyetinı DP 
işleri bakanının bu ayın 24 ü dirmek üzere dış işleri bak.,. 
ile 30 u arasında ziyaretini ya- lığım ziyaret etmiftir. Bu se~ 
pabilece~ai, B. Hitlerin o ta- hat tarihinin yakında teJI""" 
rihte tamamen iyileımiı olaca- edileceği zannediliyor. . ....... 

Bosnadaki 1 Çin protesto 
Müslüman muhalif fırkası Ediyor 

Hırvatlarla birlikte Nankin, 11 ( A. A ) - Ş•~ 
Hareket ediyor Çin şimendife .. lerinin satıl.o" 

BELGRAD, 12 (A.A) _ Ha- ıına karşı Çin h?kümet~ ~-
vas Ajansından: yet Rusya nezdınde şıd 

Eski Bosna mülüman fırkası protestoda bulnnmuştur. O" 
Mayısta yapılacak meb'us inti- bu şimendiferin müşterek ~ 
hababnda Sırp Hırvat muha- hiplerinden biri olmak hase 

1 b 1 • . • "" lefet partisi ile beraber hare- e sa ş muame esmı a-ayrı • 

kete kar;ı.r vermiştir. Bu fır- nuni bulmakt~ ve . ~öyle ,:; 
kanın listesinin başında eski sabş yapılsa bıle Çının bu 
H f k · · VI d" . ve menafiini ihlal edemiye'" 

ırvat ır ası reısı a ımır v. . b'ld' k d' 

MaB~;ü;· _ Tokyo 
11

İie~~t'l~e bir deli 
Telefon hattı açılmış Dokuz kişiyi öldürda 

2 kişiyi yaraladı . 
ve konuşulmuştur BERUT, 11 (A.A) - Sif 

Berlin 12 ( A.A ) - Alman den bire deliren bir asker . ~ 
istihbarat bürosundan : kuz kişiyi öldürmüı ve ik• 

Berlin ile Tokyo arasındaki şiyi yaralamıştır. Deli yakıl-' 
telefon hath bu sabah ıaat 9 mışbr. 

da açılmışbr. Alman ve Japon Baldvı·nı·ıı 
bakanları bu hatta ilk defa 
olarak görüşmüşlerdir. 

Fransada lüks vergisi 
PARİS, 11 (A.A)- Fransız 

hükümeti lükı vergiyi kaldır-

Nutku hakkındı! 
Mütalaalar 

Senenin En Büyük Ve En Güzel Filmi 

Berlin, 12 (A.A) - B. S~ 
Tinin avam kamarasındaki o_lt' 
ku hakkında Volkişer Beob,.. 
ter şunları yazmaktadır: pt'. 

B. Baldvinin beyaz kit• ı'1 
Almanyaya ve bütün ııl 
lara ait olan fikirlerin ~ 
tana bir fikir ve ruh ~ 
yazılmış olduğunu söyleıııe y, 
memnuniyetle kaydediyoruı~ 
nıı: bu fikir ·ve ruhtan . J 

DEMiRHANE MÜDÜRÜ 
Bütün dünya dillerine çevrilen Fransız akademisi azasından Georges Ohct'in ölmez eseri 

G A B Y M O R L A Y ve H E N R 1 R O L L A N 

TAYYARE S i N E M A S l'nın 
Bayram programını süsliyecektir. Ayrıca tamamen renkli hakiki bir sanat eseri olan 

NUHUN 
Umumi arzu üzerine : 

KAFESTE AŞK 
Anny Ondra 

BugUn ve 
Bugün 

ve 
yarın 

ıs de, 

GEMİSİ 

İki Gönül Bir Olunca 
Claudet Colbert ve Clark Gable 

devam edecektir. 
yarın 13 de başlar. Son 21,15 seansında 

u Kafeste Aşk ,, österilir. 

az birşeye tesadüf edıldl 
ıayanı teessüftür. ~ 

Ve bütün dünya Ver5•'f il' 
ıulleri ile bu fikir ve rub ;t' 
devam edilmesi kanaabnd• t' 
bundan bizim kadar 1'~111 b' 
memnun olamaz. Şu var 1'

1 'Jfl 
fikir ve ruhun hariçte d.e ~•' 
zükmeıi şarttır. Ve biçbıt at'' 
kıt A lmanya'mn hukuk ~ ..,1' 
vabnı nazari ve aıneli 0 

• 

deiiştirmemelidir. 



........ 
, t 

Korsika dağlarının kralı 
Y ı1ı~;~;·····xa~y;······ıilı~t~;;·· .. ··h~ydut 
Şimdi deli rolu yaparak yakasını 

• 

Son Dakika: 
jBir daha dönmemek üzere 

. Kurtarmağa çalışıyor 
ı!orııka haydutlar ülkesi 

·Vatanından ayrılan Venizelosun bir 
Fransız gazetecisine beyanatı ~k· ~nı~mışbr, Burad:ı bir

larq llt~hlaf eden şakiler yıl
... da2lara hakim olmuşlar
aLİu~ . d~visı Arnavutlukta 
illa IU ~bı, Korıikada da so
•iaı gclrnıyen bir intikam da-
Obıı dır. ?~ dokuzuncu asırda, 
d Yıl ıçınde Koraika hay-
~ otuz bin kitinin kanına 
~erdir. Spada bunlann 
F 111laaau sayılıyor. Yıllarca 
:..,.11ıaız jandarmalannı arkasın-
' t koıturtduktan sonra nihaK ~le ıeçirilen bu haydutla 

Ol'IJkacla şekavet tarihi ka-
J>anrnı-6.- lk" ı .. re ,._ · ı yı su-
~h~ikat devresi Spadanın 
lla cınayetlerini ortaya koy-

A~r. Şimdi bu azılı haydut 
J•k . . d ııyo cınayet mahkemesin-
e ınuhakcme ediliyor. Bu mu-

Spada yakalatıdığı zanıaıı 
sual sor~n. ~ilah deiiJ, mah· kadar da;lann kralı sayılan 
keme reısıdır. Sapada - ne is- R tt• · · t 'eli 
ti V · t" · 1 omane ıyı zıyare e gı yor. 

yorsunu7. azıye ımı an amak F' ll k.. d . d"kl . • 
ınose a oyiin e ın ı en eYı 

polis sanyor. İki haydut ateı 
açıyorlar. Bu müsademede An
tuvan adlı bir delikanla ile po
lis müfettişi Papini maktul dft
şüyorlar. ikisi jandarma olmak 
üzere Uç kiti yaralanıyor. Spa• 
da yakalanıyor. Adliyenin eline 
Keçen ikinci haydut önce idama 
mahk6m ediliyona da cezası 
affediliyor. Spadaya Kelince 
yeni arkaclqlar tedarik ederek 
cinayet yolunda devam ediyor. 

Metresinden ayrıhnca 
Haydat bir gin kendine cht· 

man saydıiı bir zavallının ıöz
lerini oyuyor. Dailarcla metre• 
si olan ..-ı ilimi KawiJrliyoti. 
bu hayata clayaaamıyarak p
kiyi terkedince Piyocyo Meza
na klylne kotuyor. Orada Ka
Tigliyotinin birlikte yapdıjı 
Jak Ciogondiyi Ailesine hllcum 
ediyor. Bu adamın kız karde· 
4ini, amcuuu aldtlrtlyor. Gio
gondiye karıı bir şey yapa· 
mı yor. 

Paris, (H.R) - Venizelos Girid aduından kaçmazdan enel (Pari Soir) gazetainin hususi 
muhabirine, bir mlilAkat vererek demiftir ki: 

"lhtiW hareketi yerindedir. Fakat ben arzu etmedim. Siyasi hayattan çekiliyorum. Bir daha 
vatanıma d6nmek niyetinde deiİlim." Gazetecinin nereye gitmek niyetinde oldupna dair 10r
duğu suale de: 

"Büt&n ümitlerim Fransız dostlanmdadır" cevabını vermiftir. 
Son s&z olarak ta "Bütün hayabmda Girit ve Yunaniatamn birliji için phftım. Yemin ede

bilirim ki bu birliği arzu ettim" demiftir. 
Harbiye Nazın General Kondiü Atinaya avdet etmiftir. Hllkamet neırettiji beyannamede 

"Adalarda dahil olduğu halde blltün memleket htildimetin elindedir,, demektedir. 

Müvazene vergisi 
Bir sene daha Temdit ediliyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Memurlann maaşlanndan kesilmekte 
olan milvazene vergisinin bir sene daha temdidi hakkında büyik 
Kamutay• bir llyiha verilmiştir. 

Y ann (budu) toplanacak olan Kamutayda dahili nizamname
nin iki madaesinin değiştirilmesi teklifi g6rüştilecektir. 

Bir Yunan vapuru daha 
Şimdiye kadar tutulan vapurlann 

sayısı altıdır 
l11tanbul 12 (Hususi) - Karadenizden gelen k6miir Jlldl bir 

Yunan vapuru dalia tutularak Halice sokulmufhar. Şimdiye ka
dar tutulan vapurlann sayın albyı bulmuştur. 

nan iki jandarma ile Ricci yo
lunun milteahhitlerini ôldürü-

denberi oyaadljı delilik roltl
nün a6kmecliiini aahyacak 
kadar kumudır. 

hak=e':f"Y' mt1h<ı1'enıe edetı .Ajakaiyo cinnuet 
nakl eli en nıeraklı bir safhayı 

tualıkemexi 
Bundan sonra haydutun bir 

çok cinayetleri var ki sırf keyf 

yor. 
Tahkikat evrakımn bu kıs

mı okunurken Spada eski ci
nayetlerini habrlamaktan mem
nun olmuı gibi g6ribıere:k: 

Reis - Spada bugtine ka
dar oynadJ.tm ro)il terke seni 
davet ederim. 

idama mabldm oldu. Azılı hay
dut aleyhinde bu d6rdtm• 
defa olarak Yerilen idam hlk· 
mildir. bk içinde serbı.tti 
Daj'larda dol&flyor, ııyabea 
verilen idam htık&mleriai ıtıle· 
rek karplayabiliyordu. Daila· 
nn Yahi muhiti içinde .. yetil 
sarayında ,, y .. ıyor cam lraa 
dikmek istedikçe öldiiriiyonla. 
Bir pbu nİDİ andıran ba •· 
ray bir kala haline konnl•...
tu. 

e )'Oruz: 
Spada bil' balod 

tevkif •bn k . . • arkadaşını 
G e lltiyen jandarma 
rn;yoyu. öldürünce da;a çık-

fb. Bıraiin k d. . . . d 
nıaya ih.,:- en ısını J•n ar 
tal da r eden tahıslan ce-
16n-: .:•ak için ~o~~ya kö
Y•ralanı~. dart luşıyı birden 

Reiı lloruyor . 

- 86}1.a cleiaa m ? 
Spada - Güzel söy)iyorstı-

ouz... . 
~ reıı .. 

Bundan kadar •.. 
yane etrafı 80Dra Spada vabşi
~cli na balcnıakla iktifa 
r Yor. Soran) 
mi -a .. ara cevap ver-
r-YOr. Reis ha d d 
inak • bı 1 " u yumUf&t• 
ecli iÇ tatbhlda devam yor. 

tc.; Spada cevap vermek is-

k 
YC>l'llıu.un? Havda inadı bı-

ra Bili 
pa ~lara.!ors~n ki kanun adı-
.O lleai sorpya çek-

ye 1Decb.ram 
Spada - G .•. 

Pay reis. 0..&-~d ı unutahın 
~ 1.. 

0 
i:.. a yalnız bir 

da ....._ AD~· Onan 
~ vere-

- Bu llflan barak... Sana 

I 

- Doirudur, diyor. 
Reis - Sananam yalnız de

jildin. Her halde ıekavet ar
ka4atlannda vardı? 

Spada - Hayır, lıayır yal
mzdam. Tek batana Spada .. 

Reis - Hidiıeler bir çete
nin bqmda hareket ettijini 
,asteriyor. 

Spada - Buna emin misiniz? 
Reis - Hayır. 
Spada - Şu halde bir ma

ıwnu menfaya veya kiyotine 
r6ndermek vebalini lzerİDİz• 
almayınız. 

Fakat Spada bu kadarla 
kalmıyor. O kadar hUfUDetle 
kabahkla sis .&yltlyor ki bu 
tahrikat kartıamda rei. k•cli-

ldanıa malıktım edilen Spada mahkemede gülüyor abd tehclide mecbur kalıyor. 
ım?. Yapbkla~m ıekavetklra- için adam ildilrmek sayılabi&r. AdHyedoktoraSpaclanmkat-
n.edır. Ben bır salgmım. Bu Spada-Lopinya Ye Ajabiyo iyea deli olmadajnu, fiilerlnden 
aııe yetmıyor mu? aramada İf(eyen otokarlarm mual oldajuna, pqcboa myati· 

Romanettlyl zly•ret kasançl•nnclan kencliaine bir qae 1ruı da flrllmedijini 
Spacla aleyhinde ileri alrll- pay •JU1Dalaruu istiyor. Bana alylellliftİI'. Bandaa IOlln din· 

lea Oçlncft vak'a Fmoaella fa· elde edemeyince otekarlara iki lenen bir çok phitler cinayet-
CÜllldar. Lopiaya cinayetinden 41efa aalchnyor. Birinc:iainde l ler ailailuinia her ufbuuu ay· 
bir yıl 10nra Spada, pka•et yoladardaa bir çotanu yarala- dınlalmlflardır. 
yoldaft Ratili ile birlikte o gine yor. ~aciaiade anahada Wa- Spada davllDID Dk thlerin-

'~. ,ıırr• .• -·ıı_ .. . ;\ . ' . .. 

Hayret. .. Spada moaden mu
hitte yetitmif bir adam pi 
sayıı ile ejiliyor. Samnum ki 
boyun eiaaİftir. 

Şahitler dinlenirken Spacla 
kabka••Jla slllJo~ 

Reis - Gllme Spacla... S. 
nin lovunı, klpllrmeni bu kala
kahalara tercila ederim. Dan· 
DlD ıiditin• ba dalaa .,.. 
düter= . 

Spada - Kmuia aebep 
yok ki lmaJllll, bay reia. .. 

Artık kazmak .,.. , ... 
lelmİftir· Devam ediyor: 

- Lopinyada, içinde ,...... 
bd••arla yedi rOCllk .... Wr 
eve ahf ettla. Ba ko;lumç, .. 
alçakça c:iaayetlerine rapa• 
kuclini bir tenfli haydut sa-

111orsun deiiJ mi? Dlayum 
ea sefil, en bamis cuileri bile 
çocaldara merhamet ederler. 
Sen beşikteki yavrulara bile 
ac1D11yarak kaydın. 

Spada ytlzbti elqiterek ba
,ım eliyor. 

8ped• llDm c•z.•ln• 
MahkGm oldu 

Butiya ( 7 Mart ) _ S 

Şdi Remaaetti de bu hay
dat llllade Jq&llllfb. Hatta 
bir .... bu cinrda yalmz -
.... dolapcak kadar aeamQilr 
...... bir Jandarmanm ... 
•• pçerek fUD• aormUfbl. 

- Arbdq burada birini mi 
anJOllUD? 

- Evet Romanettiyi anyo
nBL 

- Bea •a tanına. Hatta 
nerede oldupnu da bilirim. 

- Ôyle iae durmadan habv 
ver. Para miklfabnı ıen alır
sın. 

kahm- Gizel... Paralan Yer ba
. Romanetti ben'im 

Spadanın .. Ôl6m te : 
nı verdiii yer de 
uzaktadır. 

Spada 
da 



ren• Asır ) Sahife s 

Yunan isyanı ezilmiş gibidir 
Asi dördüncü kolordu kat'i bir bozguna uğratılmıştır 

Serez Drama ve Kavalanın istirdadından sonra Makedonya ve. 
Garbi T rakra tamamen asilerden temizlenmiş sayılıyor ... ,... ·· . J 

.... 
Asi general 

Reisi 
Kamenos ve bir 

intihar etti - Helli 
Atina, 11 ( A.A ) - Havas 

Ajansından: Asilerin Kavalayı 
boşalttıkları zannedilmektedir. 
Taarruz muvaffaklyetle 

açıhyor 

Belgrat, 11 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: Yunan - Yu
iOSlav hududundan bildirildi
ğjne a-öre General Kondilisin 
karruz hareketi muYaffakiyetle 
inkişaf etmektedır. 

Yallstra• Dramaya 
llerlllyor 

Bunden başka 2'eneral Ya
liıtraı da Buliar hududu bo
yunca Dramaya doj'l'u ilerle
mektedir. 

Ası ceneral nereye 
K•çıyor? 

Gazeetelere iÖre iai general 
Kamenos kaçmak çarelerini 
arıyor. Politika ıazetesine ıöre 
Edirne ye, ve V reme gazetesine 
zöre de Bul2ariıt&ndaki Fili
beyt- kaçmak niyetindedir. 

Asller Umltslz 
Bir vaziyette 

Sofya, 11 ( A. A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Asilerin ümitsiz bir vaziyet
te oldu\do..rı hissediliyor. T •· 
resten bildirildiiine iÖre bir 
general, iki binbaşı ve 16 asi 
zabit Bulgar hududunu ieçmiş
lerdir. Nevrekop havalisinde 
üç Yunan zabiti ile bir ku
mandan Buliar hudut kuman
danlı&-ına iltica etmişlerdir. 

Drama ve Kavalayı 
bıraktdar 

Atina, 11 ( A. A) - Hava• 
ajansı bildiriyor: 

General Kondilis'in baıla
dıiı umumi taarruz terakki 
ve inkişaf etmektedir. Bu sa
bah Sereze ıiren hükumet 
kuvvetleri, müteakiben Demir
hisarı itgal ve asiler Drama 

nın asilerden temizlenmesi 
ameliyesi yann bitecektir. 

Saat 7,30 da Serez ahalisi 
namına bir heyeti murahhasa 
umumi karargaha a-elmiş ve 
asilerin dağıldıiını bildirmiştir. 
Asi drezinler binerek şark is
tikametine kaçmışlardır. Baş
lannda süvari oldui-u halde 
hükumet kıtaatı saat 8,40 da 
Serezi işgal etmişlerdir. 

Atina, 11 (A.A.) - Royter 
Ajansı bildiriyor: Makedonya
dan gelen en son haberler asi
lerin baş kumandanı ieneral 
Kamenosun intihar ettiıii bil
dirilmektedir. 

Bulgarrara teslim 
olmuf ... 

SOFY A: 11 (A.A) - Havas 
A janıı bildiriyor: 

Yunan elçiliğinin fikrince bu 
sabah Bulgar bükümetine tes
lim olan general Kamenostur. 
Kamenosun erkanı har

biye reisi intihar etti 
Atina 11 ( A.A ) - General 

Kamenosun erkanı harbiye rei
si intihar etmistir. 

Sofya 11 ( A.A ) - Royt~r 
Ajansı bildiriyor : 

General Kamenos, erkanı 

harbiyesine mensup 17 zabitle 
birlikte Mestanlı civarında hu
dudu geçmiş ve Bulgar arazi
sine iltica etmiıtir. 
Kavala ve Drama Ahndı 

ATINA, 11 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Kavala ve Dramanın öğle

den sonra teslimini müteakip 
bu havalideki harekata bitmiş 
naıarile bakılabilir. 

Trakya temlzlendl 
ATİNA 11 (A.A) - Havas 

ajansı hususi muhabiri bildi
riyor: 

General Yalistras saat 15 te 

Teslim olan [/em ilerden Psa nı ı·e .A ı·cro/ 
ve Kavalayl tahliye etmişler- Trakyadaki vaziyete hakim ol· 
dir. Asi kuvvetler general duiunu bildirmiştir. 
Kamenos'un Giride veyahut Trakya ve Makedonyada 

cbi bir memlekete kaçmak HUkQmet hAklm 
hazır ._ -\a bulunduğunu bil- Atina, 11 (A.A) _ Royter 
dirme ~ r. a'ooo esir ahndı Ajansı bildiriyor: Hükumet is-

Asi kuvvetlerden üç bin esir 
alınmıştır. Asi zabitler kıtaa
larını tcrkcderek ıimale doğru 
kaçmaktadırlar. Makedonya-

yan ordusunun inhizamı üzerine 

Makedonya ve Trakyanm bü
tün ş~hirlerinde idareyi ele al
mışhr. 

çok zabitler Bulgaristana iltica ettiler - Kamenosun erkanıharbiye 
hükumetin emrine uyarak Kesendire burnuna hareket etti .. 

Flrarller neler 
anlatıyorlar? 

S-ofya, 11 (A.A) - Bulgar 
Ajansı bildiriyo: Busabah Nev
rekop cenubunda Bulgar me
murlarına bir binbaşı bir yüz
başı ve bir pasaport m~muru 

teslim olmuşlardır. 
Binbaşı, Demirhisar ve Serez 

mıntaka!armdaki muharebeler-

deki ası dördüncü ko!ordusu
nun tam bir maglubiyete uğra
dığını ve umumi rücata başla
dığını söylemiştir. 

Teslim olan general 
Kamenosfur 

Saat 10,30 da Mestanlı ce
nubunda ve Makada boğazın
da, başlarında bir ıeneral ol
duğu halde yirmi zabit Bulgar 
memurlarına teslim olmuşlardır. 
Bu generalın bizzat asi dör
düncü kolordu kumandanı Ka
menos olduğu anlaşılmıştır, Ge
neral Kamenosla iltica edenler, 
üç miralay, üç kaymakam, dört 
binbaşı, dört yüzbaşı, dört mü-

. lsileı·i ezen Miküıuet 
!azim ile Trakya valisi ve bir 
. il d ı 

sıv memur ur. 
HUkOmet gemileri Dede
ağaca asker çıkarmışlar 

Zabitlerin ifadcleine göre 
hükumete sadık kalan gemile:· 
Dedeağaca asker ihracına mu
vaffak olduiundan asi ordu
nun mukavemetine imkan kal
mamıştır. 

Bulgar hudut memurları 

mültecilere hüsnü kapul gös
termiş ve hukuku düvel kaide
leri mucibince kendileri silah 
tan tecrit edilerek memleket 
dahilinde muhafaza altına alın-

. mışlardır. 
Kendere burnuna hareket 

Atina, 11 (A.A) - Hüku
mete teslim olan Helli kruva
zörünün mürettebatı hükumet
ten talimat istemiştir. Hükumet 
kruvazöre Kesendere burnuna 
gitmesini bildirmiştir. 

EHi nasd tesllm oldu? 
Kavalada bulunmakta olan 

asi gemilerden Elli kruvazörü 
mürettebatı a-emi kumandanının 
şehre çıkarak general Kame
nosla a-örüşmesinden bilistifade 
zabitlerini bağlamışlar ve kru
vazörün hükumet emrine ama-
de olduğunu telgrafla bildir
mişlerdir. 

EHi He muhabereler 
Atina, 11 ( A. A) - Atina 

ajans. bıtdiriyor: 
1-IeUi b .ıvaz5r:.i He bahriye 

nazm ar.:.:;ında şu telgraflar 
çekilmiştir: 

Saat 4,20. S:?bahın saat üçün 
de bütün zabitler gemiyi ter
ketti1er. Kendimizi hükumet 
filosunun emri altına koyarak 
stim halinde bekliyoruz. 

Bahriye nazırı sact 5-15 de 
aşağıdaki telgrafla ccvab ver
miştir : 

Kavaladan Selanik körfezi 
istikametine ayrılınız. Kösen-

derede mustakbel rotanızı ve
receiiz. 

Kruvazör Helli şu telırafla 
cevab vermiştir : 

Kavaladan saat 6 da hare
ket ettik. 

Misakın faydaları 
Londra, 11 (A.A)-Mancester 

Guardiyan gazetesi "Balkan 
gerginliği,, başlığı altında neş

rettij'i bir makalede diyor ki: 

o nl 11 ~ ı c ıı elan !f t)r i( ıl ü ,.şfo,. 

Yunan hükumetinin Balkan 
antantına karşı vaziyeti her 
halde halisanedir. Bu antant 
fevkalade müşkil bir vaziyet 
muvacehesinde istisnai surette 
hayırlı olduğunu göstermiştir. 
Hadiselerin şimdiki cereyanına 
göre Yunanistanın vaziyeti tah
dit edilmiş bulunuyor. Balkan 
antantı bu vechile en bü~ük 
imtihanlarından birini sceçır-
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asi V enizelos 
A verofle kaçtı 

ağaçta duran hususi bir tren ile 
kaçmışlardır. General Kamenos 
ta kaçanlar arasmdadır. Başka 
haberlere göre kaçaklar bir de 
nizaJtıgemisine binmişlerdir.Se
rez, Demirhisar ve umumiyetle 
hükumet kuvvetlerinin işiali 
altında bulunan mıntakalarda 
tam bir sükun vardır. 

Yunan hükumeti Bul2'ar hü
kğmetine müracaatla kaçak 
asilerin tecrid ve Üzerlerindeki 
millet paralarının iştirdad ~dil
mesini iltimas etmiştir. Niha
yet deveran eden şayialara 
göre, V enizelos bir posta tay
yaresine binerek Giridden kaç 
mak niyetindt.dir. 

f 
! 

Sen!z uoıııbm'<l ıımıııuıdcı 

isyanın bastırılması 
O kadar çabuk olmu~tur ki bir güıı 
içinde cereyan eden bu kadar ha

diseyi takip etmek imkansızdır 
Atina 12 (A.A) - Atina 

Ajansından: 

11 -3- 935 tarihinde saat 
22 de tebliğ edilmiştir. 

Ulusal ordu bu sabah Serc:r. 
ve Demirhisara girdikten son
r.ı isyan kuvvetlerinin Dramada 
dağınıp bir hale ge1mesi o lı:a
dar çabuk olmuştur ki, bir 

gün içinde cereyan eden bu 
kadar çok hadiseyi takibet
mek hemen hemen imkansız 
olmuştü~. 

Bir taraftan asi zabitler ted
hiş vasıtalariyle günlerce emir

leri altında bulundurdukları 
askerlerini terkederken bu as
kerler ulusal orduya kafileler 
halinde teslim oluyorlar, öbür 
taraftan da ulusal ordu Dra
mayı işgal ederek Kava]aya 
ilerliyor, ve Kavalada da hü
kumet otoritesini tesis eylc
yordu. 

Hükumet, mülki ve a:skeli 
memurları şimdiden bütün dojO 
Makedonyasında yerleşmiş bar 
lunuyorhır. Asi zabitler Sereı
deki Yunan!stan Bankası k• .. 
salarından 60,000,000 kaldıra
rak Kav:ıla yolu ile kaçrnıf'" 

lardır. U!usal orduya kumand• 
eden harbiye bakanı general 
Kondilis bu akşam KavalaY1 

muvasalat etmiştir. HarekAt 
bittiği için Atinaya hareket 
edecek ve yarın sabah oradl 
bulunacaktır. 

Sofya, 12 ( A. A) - Havai 
· aj:ınsından: 

Yunanistan elçisi Yunan bU'" 
duduna Bulgar kıtaatımn ta1' .. 
viycsi hakkında. başvekiJdeO 
izahat istemiştir. General Zl• .. 
tef bu tedbirlerin YunanistaJI 
hadiseleri üzerine alındığıot 
izah ve Bulgaristanın sullıhef# 
ver cmeJleri hakkında elçiye 
teminat vermiştir. ... .. . .. ... . 

Amerika· ....... /F ele!.1?.~~kte 
Hükômeti tebaasının La Havana: 12 (A.A)- B11" 

• • gün neşredilen bir emirnamede 
Hımayesinı hi.ikume· tedhişçilik cürmü ile yakaıa11• .. 

timizden rica ettt• cak olanları kısa bir muhake" 1 meden sonra ölüm çezasıo• 
VAŞİNGTON, 12 (A.A) - mahkum edilecekleri bey.O 

Hariciye bakanlığı Trakyadaki edilmektedir. 
A k H k h bulll .. meri an tebaasının himaye- ü fımet izmetinde 
sini Türk hükumütinden rica nup ireve iştirak eden ..,e" 
eylemiştir. murlar iki seneden beş seııe"' 

...... .................................... ye kadar hapis cezasına nıab .. 
kum olac:ıklardır. Geçen gece 
bomba infilakları olmuştur. 1r 
lefat yoktur. ,, 

Ayın tarihi 
Matbuat umum müdürlüğü 

tarafından heray neşredilen 

ayın tarihinin 13 üncü sayısı 

, çıktı. Aylık siyasal ökonomik 

••••• 
111111 •••••••••••••••••••••••••••• .., 

ve soysal hadiselerin bir ayn .,,,. 
oJan bu gücl eseri okurlarını• 
tavsiye ederiz. 



Ven• Aeır 

ÇiniliktiRk ·· · eaerleri müz · d .. .. ~~ muzetn 
T esı, orduncüsü 
.o~kapı ıarayı müzesi b . • 

cııı Tiirk 1 ' CflD ha . ve ılim eserlerini 
y ~ Evkaf müzeıi, altuae111 da 

kule tatolan ohap son 
~· hanlara Ayaaofya 
ızanı m&zeai de ICahhmfbr. 
itte bu yedi miize bir ıenel 

mlidiir tarafından idare olu
nur ki b · - ba Az• u •tın tında da Bay 
ela ız bulunuyor. Bu eıki arkaJart •rkeolojı mlZesinin kitap-

Yangına aptı 
Mlzelen:le yaafdla brp ko

pc:ak Yuait me•aıttar. Hele 
bir laaım binalan itibarile çok 
nazik olan Topkapı ura~ mil· 
ıeainde iç dinamo ile itler taz
yıkh au tertibab yapdmaktadır. 

latanbul mlzeleri ıenel mil• 
dtlr&, bltiba milzelerde mevcut 
toprak, kumq, kitap ve aaire 
fibi zamanın tabribabna maraz 
8fyayı korumak için bir kimya 
laboratuvan tesis etmektedir. 
Bunun için it• baılanmıftar. 
V elbaul biWbı latanbul mQze· 
lerinde f11111'1a ve metodik bir 
çahpaa vardır. 

-~~1:-ıfllll ... t il 
-~ .... .... ftrilel tam 

., oliDUlbar. Banan bir ayı eY• 

do u loı bir odaımda ziCi:it e im. Ziyaretimin sebe
ttım. Ke.,tiıinden öi

diima •Ullmab yazıyorunı: 
- Arkeolojı mOzesi Tlrki-

.Asarıatika tnuzesi 

yem· • Ayasofya tnüaui 
~~ en b&yük bir mllze- edilirken bir yandan da ka~-

• taraftan miltemacliy,en loilar ve rehberler bamlarak 
lonla İlhetea yeai yelli a- alHleria ilmt kıJ111e6 artbnl-

r •çıbnaktac1ır Gerek ~ .atdathr. 
naaının b& 1 · Mlllellİa yirmi aaJondan iba-
lerinin .J.... khlitt, ,...- ....... ret heykeltrqi eser er~ne ait 

ÇO ,a.w. Gup tlrkçe ve resimli bir rehber 

kafJa devriltealim muameleaiae. 
munlıaS1r kalmlf ve ada•akılh 
bir temizlik yapılmlfbr. y eraki 
1ı._ ve laahlu bldirdarak 
binanın aııl d&femelİ -meyd
çıkanlmıtbr. MO•ZIİD mahfili· 
nin vaktiyle &zerinde Haç ya• 
pdc:lıiındaa kapaftlDlf olan 
12X12 ebadıada renkli taf)arı. 
beze ... pzel bir mozayık 
ta açıbaıfbr. 
· O zerinde ıezilerek bozul· 
muın diye bunun etrafmda 
müze idareli tarafından çok 
bronz ve babalara bath bir 
kordon çektirilmiftir. Blyle 
olmasa fllnde y&zlerce ziya• 
retçinin baamuı ile bozulacatı 
tabitclir.mlhrap tarafı olduju 
fibi muhafua edilmiftir. 

Bu kuımda halalar Ye clıvar
dald h!Yhalar olduğu ğibi dur• 
maktadır. Mihrabın yanlannda 
kanuni S&leymanın Viyana se
ferinden g etirdiji tunç tam• 

St:l.ARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES' 

KLEOPATRA 
MISlR KRALiÇESi 

Bitin om iç defa haykırdı. 
Sopra kurbaa bl,ak Wr od• 
atefi içine ablarak ko,. " 
acı bir dwaaq baliD• reı-ı 
Rtlzgir bu d1BDanı deniz he
rine allrilldeyip sizden IİMk· 
lattU"c:lı. 

Harp Pl•nı 
Aktiyumi limam bir k&rfezia 

methalindedir. Açıkta Oktav'• 
filoıu var. Altı uat 6teıdelii 
ltalya .. hilioden. ealeha, erzak 
ıetiriyor. 

Bu Aldiyum körfezinde An
tuvanm filoau abloka edilmiı
tir. Ote taraftan, Aktiyma 6-
manınan cenu.buada dtais •· 
bilinde kar.,.J)ı kunaat elu 
Okta• onlua el& mahalAl'a 
.. , ... sibJclir. Ancak deaiz-
d• .nü~· o ... 
tamam delll. llllhhkea bir 
bl•J• bePIİJ• ltir ınn.. 
batapr. 

SahiU. bltla dijer akasw 
Antuvamn ukerleri elindedir 
ve bunlar bitin iatedilden.i 
bol bol buluyorlar. 

Oktava hlcum etmeli mi ? 
Harp meclial'eri herıBn ka

nlayor Ye herjlln birbirine zıt 
fikirler çarplflyordu. 

Kleopatra, İnce parmape, 
bir resim &zerinde ditman 
mevzilerini ,a.teriyor ve mut
tasıl tekrar ecliyorcla : - A....._,. lanp tekrar 
.............. .-1 

o Ya1Dt ~- bel ,... 
etml,..a s~ dajatac:ajlL 
Filo olmaJIDC&f ord ... da ... 
im aiin mukav.-et edemiye
cek. 

ihtiyar zabitle.. laomurduı
yorladı: 

- Şa ldlç8k ı•••z• kadın 
ela neye kanflgor? Biz it11nia 
ondan daha •11 biliriz. 

O, de•am ediyordu: 
- Okt9YID bJildan. cem 

kabuju pbidirTer. Cemilerim· 
da iç yld. bunlan damada· 
im edecek! Anman da, ajık 
olduju ııralarcla aöze k~r: 

- En sadeJi biru dUa 
beklemek olU sere~ 1 41vdL 

- FU.t aeyi be~? 
- T.......... bi.ıe daha 11-

tufklr olmalaiinı ! 
AntuYan'ı" zabitleri taıclik 

- Dojrlijlur 1 Atina'da ıe· 
DeraJm çehrabai flltereD bir 
laeykel rkslrilaa denilınif. 

lir dljeri illve ediyordu : 
- H.ldll mabecline yddanm 

dlfllllf: 
Antuvan batım aalhyarak : 
- HerkOI benim cedclüa ••• 

Diye tekrar ederdi. Kleopatra, 
htlkOmet ne demek oldajuna 
çok iyi bildiii için, itikada aay-
11 ıöıterdi. Fuat batıla ina
nanlardan depdi. 

- Bu kadar çocukluk yeteri 
Derdi. Artık iti bitirelim. Bu
rada rutubetli ve hutalıkh bir 
bir memleketteyiz. Sivri sinek
ten uyku uyunmıyor. Askerle
• .Weri, elleri IİfİJOl'· Bll
ylk .ı.,..ıar ta kllÇlk ıefalet· 
lenlea dofar. OktaYID ~e
rİDİ daiJtalun. 

Oktav'm 10D taraftarlanm 
Romanın içinde dajıtmak &zere 
ltalyaya aldıralım. Sallau ve 
zaferi aocak bir deniz mulıa
nbeaile kazaucaiıL Ya bunu 
ppmılıumz. yahud ric'at et• 
~iniz. 

,.C..,.U., tereclclld ediyor-
ı.nla: 

- Evet, dojnı amma llu 
t.ı.&keli bir iftir. 

Kleopatra, kızarak baykırdl: 
- Bea muharebe için il._ ...,.,. ....... 

................. " ............... 
,..,. ... 1 ,... ........ .. 

HyordaiL Şimcli INtnt fala:;p 
etmemek, "- U...et etmek-

ediyorlardı : tir. 
..................... ıtıı•···························· .. ·····• .... ,.. ........ 11111•'8 ....... 
danlar bu~. · BurUllll ve porfır llhitltri ile :ıAimart 
olduiu fibi IHrakdmuandaki qya konaf!Aktar. 
ıebep bi,t devir. bir tarih ifa- a; • .,.,. flafrlrab 
de etmekte- .... -.... Bahçeye bu aju ,eyler kon• 
Aakı kuu:W~ k.ıclınlap ..... enel abeler ~ 

kaldınlm~ sordum. Bi- bUrada bir wn,.t Jipİldaiı 
namn umUml afrliaOflhal ka- dllflDmlf.· 
payan ~n kaldınlacaiı· Ve Nihayet lürfriyatı Alman 
nı :~rendim. 1.. __ • profedrlerinden Her Şede tler-

Ullll J..-P cep .... ı yua uht et • ...: .. • ed·ı L-:- A '- e mı, .... tamır ı ece~. yaao.,,a- B" danb • b d h fri 
t . ır ay en ura a a -nm ortasına ve cemaa yenne . 

hi b. tika konmıvacaı-&..- yat devam etmektedi. Hafri· ç ır an 1, &Ul"o tta • • .. 
Zaten bu muhtqem Ye aze• ya cesım mımarı parçalar 

metli binanm içine ne koma çıkmıtbr. 
blyllld&k içinde k•ybolacakbr. içlerinde 16 ton ağırlığında 
Bu ib1>arla binanın içine eski olanlan bile vardır. 
uerlerd•n ltiç birf~y k~nmı- Bunlar dördüncü asırda Bi-
yacak, yalnız bahçesıne Bızana zanıın ilk imparat 

1 jqıparatorlarının cesim mermer tantin taraf d oru 0 an K 
ın an yapı 

- Yarına dikkat, lualipl. 
S- derece hit.Lletlıa Aata

vaaa ela.il: 
- Soa lld sen .a1le, im· 

..... ••sin. 
AatuYan, mllteredclit bir la ... 

reketle: 
- J•et, diyordu, evet ka

mDd&n benim ..• Ve yenaek 
istenem ..• 

Elini uzatıyor, bir avuç lıaa 
kapıyor, sonra parmaklanm 
tekrar açıyordu. 

- Oktav'ı bayle ezeceğim. .. 
- Ôyle ise ne bekliyor-

sun? 
- Bugün, ne yapayım, ba

na karar veremiyecek kadu 
uy)Qaa var... Biru , ..... .., 
lij'lm... Yarın daha iJi vaüya
ti ka.n,acatım. •• 

KıleoPatrama 111fuzanu ._. 
k-- Generaller tanlp 
yorlanh: 

- Çok GtlzeL Yarın a.~ 
veririz. 

Ve d•üm it 
yordu. 

• Abidin Oktay 
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a yan - Habeş kavgas 
~al. facia ı n i ·· z •o e ? 

---- ----
_ta,,yanlar n tuttukları kuyular arkas nda aşiretler 

Toplanmakta 
Kızgınlık 

Abeba & Mzri 
t :- ya ile Habeşeli arasındaki 

~- inliğin sebebi olan Ual Ual 
' ~.d iscsi üzerinde hakikatı bi
len üç kişi Addis Abebaya 
r;clmişlerdir. Bunlar Royal En-
0 inecrsden miralay Kli
. ord, B. Kurl ve Royal 
Artil!eriden yüzbaşı Tay
;ordur. Bu zabitler Ha
lıeşeli ile İngiliz soma!isi 
~ ·a!5ındaki hududu tah
c it eden İngiliz - Habeş 
! omisyonunun İngiliz a
zalandır. Ual. Ulal ise 
Habeşiştan ve İtalyan 
somalisi arasındaki hu
dut üzerindedir. Miralay 
KJiff ord İn~liz komi
serlerinin en eskisidir. 
Bay Kurl ise siyasal 
müşavirdir. 

Tunç renkli ve yor-
gun üç İngilizin gelişi 
sefaretlerde bir merak 
fısıltısı uyandırdı. Zira 
çöl iç_inde bir ay vakit 
geçiren bu adamlar, 
ulu!lar arası ehemmiyeti 
olan bir sırrı ellerinde 
tutuyorlar. Bunu tabii 
gizli tutacaklardır. 

Büyük Biritanya Ual 
Ual işine karışmak istiyor 
Fakat ileride bu iş ha-
kem y oliyle halledilmek 
üzere uluslar kurumuna ge
çerse, bu zabitler belki de 
mütalcalarını bildirmeie çai
nlacaklardır. 

Bir sınır soruğu 
Bunların burada bulunuşu 

buhranla biç ilişikli değildir. 

Bunların İçeriden Adis Aba baya 
gelmeleri, büyük Britanya ile 
Habeşeli arasında sının son 
olarak kesmek içindir. Bütün 
bu görütmeler arkadaıça yürü
müştür. 

Komisyon yerinde araştırma
larını tamamlamıştı. Sınınn sa
imda ve solunda göcebc aşi
retlerin otlak haklarını tesbit 
etmek üzere iken kötü bir te
sadüfle Ual· Ual mevkiini tut
makta olan İtalyan karakolu ile 
karşılaştı. lngiliz komisyonu, 
hiç şüphe yok, hala Habeş 

topraiında olduğunu zannedi
yordu. Belki de oraya maiye
tindeki Hebeşler tarafından 
iÖtürülmüştü. Ne olursa olsun 
durum çok can sıkıcı idi ve 
lngilizler yanlanndakilerle be
raber hemen Ual-Ual volkanın-

dan 30 kilometre öteye çekil
diler. Karariahlannın yerini 
röstermek için bir Biskuvi ku
tusu içine bir İngiliz bayrağı 
diktiler. Bayrağı toprağa dik-
selerdi, Habeş görengince bu
nun manası " bu toprağı isti
yoruz ,, demek olurdu. 

Ual - Ual da İtalyan karako
l (unun karşısında bir Habeı 

CPizonu yer almıştı. Hiç şüp
basiz, ~i taraftan askerler 
birbirlerıi.r .. ~akaretler fırlat
mışlardır. Hern Jd• çok ıeç
meden silahlara davranılm11 ve 
bugünkü buhrana yol açan 

hadise başlamıştır. 
_ lngiliz komisyonu ihtilafın 

ve çölün yakıcı s caklığın a 
çabucak a '"lma,,, tadnrec. 
"' ..... ·------C"'l'P---

dışında kalmışhr. Yalnız bir ı mmt kasında b:r sırn kuyulara ı 
doktoru yaralılarla uğra~mıştır. hal.-!m o!nn bir yerd;r. Bu ku-

Kanh Ual - Ual h-di~e- yu'ar derin ve yıllarca önce 
sinin ı& ız sahnesi oeçhul bir ırk tnrafmdı:m fenni 

Komisyon bugün öğleden sonrn bir surette lcaz\lm ış kaynak-
lngiliz sefarethanesinin bahçe- }ardır. Bunları elinde tuLan tn-

rnf iç:n, l:u Luyular 
hay~t kaynağıd:r. 

Ciıw}f e~ yeri 
U U 1 ... • • n.- aı n'lv~ .: y-erı,, 

demektir. Bu p!: lı .. etti
ğimiz kuyular:~ , M ıbeş 
karako!unun işga l" a 'bn
-.la bu~un~n diğ~r b~ .. ·:an 
:s!isna cdi!irse, rrem

ıf"kct b~ştan baç.ı çornk
tır.Bur2daki sık çalılıklar 

arasından hafif tanldarın 
kendileriue yol açabil
meleri şüphelidir. 

Kuyular etrafında 
karşılıklı iki ordu birbi
rini iÖzetliyor. Addis 
-Abebe'de ise, Habeşis
tan imparatoru, başka 

hadise lerin çıkmaması 
için dua ediyor. 

Fakat İtalyanların 

'::""<':"~~ .. N 

tuttukları kuyular arka
sından aşiretler toplan
makta ve çölün yakıcı 

sıcaklığı içinde kızitınlık 

llabcş Jıııpar .. tor.ı .. ·, 1cı . .;;ıye. 

sinde kendisine tahsis edilen 
taştan ehram şeklinde bir kul
bedc beni kabul ettiği zaman 
miralay KJifford Ual - Ual, da 
kimin haklı, kimin haksız ol
duğunu bana söylemeğe tabii 
hiç temayül göstermemiştir. 

1/rıbc.~ Jlwlıtdııııa 

Siyasal durum buna yer bırak-

mıyacak kadar naziktir. 
Fakat komisyon fızalarile 

görüşmelerimden, Ual-Ual hak

kında bir fikir edinmeğe muk
tedir oldum. 

Bir harp tehlikesi uyandır

mış olan bu yer nedir ? 
Ual-Ual ne bir şehirdir, ne 

de bir köy. Buradan bir çok 
kilometre ötede bile yerli ko-
lübeleri yoktur. Bu, sadece çö
lün tam ortasında çorak bir 

yerdir. kuru ağaçlardan ibaret 
bir ormanı vardır. 

Fakat, buraya sahip olacak 
m_emleket için, bu yer bir şe

rd~w:ı veya bir kaleden daha 
kıymet . ~. 'Zira Ual-Ual bir 

pek çabuk çoğalma
~~iı:I ktadır ltalyan kuman-

danı ile " tepenin zir-

vesindeki istihkama kuman
da eden adam ,, şeklinde 

tercüme edilebilecek tuhaf bir 
adı olan Habeş reisi askerle
rini tutmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Zira, İngiliz 
komisyonunun şahit olduiu 

] 

/lla!f<lli S<'T1. i1ıatı 

hadise gibi bir yeni hfıdise 

daha çıkarsa, bunun arkuın

dan harp patlak verecektir. 
H. P. 

••••• 
Zabıta Haberleri: 

Kasatura 
Karşıyakada Zafer s~kaiında 

Çorumlu Mehmet oğlu Bekir 
Osmanm üzerinde bir kasatura 
bulunarak mu5adere edilmiştir. 

incir aşıamış 
Balcılar caddesinde Abacı 

oilu hanında komisyoncu Ed
remidli Hüseyin Hüsnünün de
posundan bir torba incir ça
larak götürmekte olan İzmirli 
Himmet oğlu Kadir yakalan
mıştır. 

.. ~· 

gorenegı Aile • 
ıçın 

• 
__________________________________ .... ____ _ 

tina'da iki erkek kardeş iki Kıı
kardeşlerini zehirlediler ve vurdul 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A.ti.:na - 7 lv.Car~ 

İç savaş Yunanistanı ikiye 
ayırır gibi iken, Ksipolintatos 
ailesin de vukua ge!en bir 
dram muasır Efü:.s çocukları
nın ne kadar göreneğe bağlı 
kaldıklarını ve Avrupa ile As
ya arasında, bu memlekette 
derebeylik döküntülerinin hala 
nasıl yaşadığını göstermek
tedir. 

Aile, sınıf veya mezhep gö
reneklerine körü-körüne bağlı· 
Jık... İş\e Yunaııistan'da bu
günlcü isyan gibi anlatacai'ı
mız aile fac:asının da muh:ır
rih kuvvetleri bunlardır. 
"s~p &in o!os aHesinln 

Faciası 
Bir kaç yıl oluyor, aslen Is

partalı olan ve adı muasır Yu
nanistanın en eski aile atların
dan biri olan Ksipolintotos 
ailesi . atina civarında yerleş
mişti. Ksifolintotos kardeşler 
bir çiftlik ve bir değirmen sa
tın aldılar. İş eyi başlamıştı ve 
eyer, bu sıün bile; atinayı me
rak içinde bırakan dram orta
ya çıkmasaydı, hiç şüphesiz 
çak oyi devam edecekdi. 

Ksipoliotatos ailesi dört ki
tiden ibarettir. İki erkek kar
daş : Jorj ve Kristofor ve 
bunların çok sevdikleri iki kız 
kardeşi : Elen ve Ksenya.Bun
larm küçü~ü olan Elen yalnız 
adile değil, güzelliği ile de 
meşhur Truva harbının kahra
man kızını andırıyordu. Fakat 
dilber Elenin güzeJJiği eski 
Yunanistanda bir felaket ve 
facia kaynağı olduğu gibi.Elen 
Ksipolintatosun cazibesi de çif
te bir aile f adasının öncüsü 
oldu. 

Ksenia ve Elen yanlarında er
kek kardeşlerinden biri olmaksı· 
zın hiç bir tarafa çıkamazlardı. 
Bunlardan müsaade almadan 
bir yabancıya söz söylüyemez
lerdi. Bu delikanlılar, mensup 
oldukları Sparta mezhebinin 
çok sert prensiplerini, Atinaya 
geldikleri halde bile noktası 
noktasına tatbik niyetinde idi
ler. 

Bir bardak zehir 
Fakat en hırçın t.ıasstip bile, 

tabiatın kanunlarına karşı bir 
şey yapamn. Aşkın hilelerini 
yenecek adama yüz göz bile 
yetmez. Güzel Elen çok iffetli 
ve namuslu olmasına ve çok 
sıkı kontrol altında bulunma
sina rağmen, günün birinde 
rördüğü bir delikanlıyı sevdi 
ve o da buna delicesine aşık 
oldu. 

iki genç, bazen gizlice iÖ
rüşmeğe de muvaffak oldular .. 

Fakat giinün birinde kardeş
ler bunun farkına vardılar. Ai
le ocağında müthiş sahneler 
ıeçti. Filhakika, mezheplerinin 
kanunları, ahlak kaidelerine ria
yetsizliii ölümle cezalandırır. 
Ksipolintatos kardeflcr, küçük 
kız kardeşlerini çok ıeviyorlar
zı. Fakat taassub sevgiyi yen
di. Ve bir kaç gün sonra, Ati
n• iazetelerinde, Elen Ksipo
lintotosun vakitsiz ölümünü bil
direı> bir matem ilanı çıkb. 

Güzel K~enya 
Ancak 16 yaşında olan zavallı 

kız guya intihar etmişti. 

Fakat çok ieçmeden diller 

çözüldü ve zavallı ırenç kızın 

meş'um zehirli kupayı kendi 

isteğile değil, kardeşlerinin teh

didi altında içtiği söylendi. Po

lise imzasız bir ihbar geldi. Bir 

tahkikat açıldı. Müstantik iki 

kardeşi itham ederek cinayet 

mahkemesine verdi. 

Acıkh bir muhakeme 
İki kardeşler aleyhinde en 

aiır şehadetler vardı. Mahkü

miyetleri muhakkak görünü

yordu. Fakat Ksenia şahit ola

rak dinlenince herşey deiişti: 

- Elen sevdiiile evlenemi-

yeceğini biliyordu, dedi. Bunun 

için kendini öldürmüştür. Ben 

haftalarca onu bu fikirden cay-

dırmağa çalıştım, muvaffak ola-

madım. 
Beklemiyen bu şehadet vazi 

yeti deiiıtirdi ve Jüri heyeti 

beraat kararı verdi. Muhake

meden bir kaç hafta sonra Jorj 
doiduiu memlekete dönerek 

bir manastıra çekilmişti. Bura
dan ancak bir yıl sonra vücu-

du ve ruhu kırık olarak döne

cddi. 
Facia tekerrür ediyor 
Zaman geçti. Ksipolintotos 

ailesi, her vakıttan ziyade dün

yadan ayn olarak, işi a-üciyle 

uğraşıyordu. Yalnız arada sıra

da iki kardeş lıpartaya gidi

yor ve bu ıehrin yakınlarında 

aynı mezhepten diier kimse-

~------"---

]( sipoli11fafos 

büyük bir ziyafete davet e~ 
di. Burada, hükamet re 

ahlak temizli2"inden babsedt' 

cekti. Bu program Ksipolit 

tafos kardeılerın prograıııdl 
uygun düştüdüğünden kızk8': 

deşleriyle birlikte . ziyafete "' 
miye karar verdiler. 

İkinci dram da böylece b• 
ladı. Filhakika ziyafet es 

sında Ksemyaya da parl 

bir zabit takdim edildi. Ge 

kızkardeşlcrinin ahlak na~ 
yelerine tamamen iştirak eır, 

mekle berebcr güzel zabi~ 
sıcak sözlerini zevkle dinle': 

mekten k"ndini alıkoyama~ 
zabit aile ucağına sokuldu ~ 
hazanda kardeşlerinin gıyabı•' 
Ksenya tarafından kabul edt 
di. Kötü hiç birşey olmadti 

hatta zabit KsC'nya ile evld 

mek istedi. Fakat evli idi 'lf 
bunu inkar etmiyordu. KsenY' 

evlenmek için, ilk önce boşal"' 
ması lazım geliyordu. Fak,& 

Ksenya'nın kardeşleri, bir bl' 
,anmışla evlenmesine mümkt' 

deiil razı olmazlardı. Dii-' 
cihetten, genç kız aşkınd~ 
vaz geçmiyordu. 

Gizli randevular uzun zaJDaf 

kardeşlerden saklanamadı.Bu" 
lar nihayet entirikanın farkıol 
vurdılar. Aile meclisi toplaol 

ve Ksenya idama mahkum ol' 
du. renç kız bu neticeye k•'* 
landı. Kurtulmağa çalıtıD•dlr 
Cezayı haklı buluyordu. ~ 
pmı karde•leri kendisini bala" 

lcrle buluşuyorlardı. Fakat bu " I' 
seyahatlar hakkında hiç kim- çeye indirdiJer, bir duvar 

aeye açılmıyorlardı bine ycrleıtirdiler ve bir tiif~ 
Bununla beraber, az zaman ateşile öldürdüler. 

evvel, aile cumhuriyetinin yıl- V c bu 1935 yılında oluyoı-
dönümü dolayısıyle verilen du ... ........ 

Sustalı çakı Yankesicilik 
Keçeciler polis merkezi mın- n·· -f d · · .. o:'JJd' un nu us aıresı o .. 

takasında zabıtaca yapılan u- )ıtf 
mumi aracbrmada arabacı Ali işler.ini takip için bekleD'ıC ., . c,-
oğlu Basri'nin üzerinde bir olan Mustafa kızı eminenJ~-111" 
ıustalı çakı bulunarak alın- binden 125 kuruş paras~ -,~ 
mııtır. ~esicilik ıuretile ç.alınroııtır· 



ineye mek uplarım 

Kadın ve sadak;t 
Kadın ruhu üzerinde tahliller 

"'" -2-ıne ! Geçen .. t d'"f" b .. '- d k' k · gun csa u un u gune ııLa ar ne ımse in ür 

tc i'Üzcl bir cilvesiJe karşı- edebilmiş, ne de hiç bir kuvvet 
un. B k C a nasıl oldu : bu aihirkar nüfuza mani ola-

. ~IDa günü bay Fikret'in bilmiştir. işte bu itibarladır ki 
n e topluluk vardı. Ben kadınlık ve kadınlarımız mes-
z geç gittiğim için salon- elesi hepimizi alakadar eden 
her taraftan görülebilen mühim ve nazik bir soysal mes-

Qw Yerde oturamadım. Bulun- eledir. Beraberliği ile erkeği 
ruaı mevki daha ziyade ka- ikmal eden bir kadının hayatta 
lar b çok mühim roUeri, çok değerli 

· gru una yakındı. Filha- hizmetleri vardır. Bilhassa oku-
. a herkes ile görüşmek için muş, maliimath ve güzel kadın-
Iraz zahmet çekiyordum am- lardan cemiyetler faydalı çok 

ne de olsa yerimi değiş- şeyler bekliyebilir. Saniyen on-
eın w k lar erkeklere nisbetle daha 

ti ktı ei'e arar vermişhm. hassas ve daha sabırlıdırlar. 
b ' iıtiyerck veya iıtemi- T chammüllerinin derecesini an-

~r.c.k Y•pbO.ım kul-'- .... ; •• fir. 
- • a& - lamak için aile hayatında de-

ıle birçok ıeyler, bir kıya- ruhte ettikleri vazifelerin ba-
~t havadiıler de öireni- şaıılmas.ndali zorluklan düşün-

Yorduın. Hattı bir ara mek kafidir. Meseli: Çocuklar 
•çen hafta şu sütunlarda ile uiraşmak ne muazzam bir 
~ i~~ 

hile . ~azdıjım açık mektup Kadınlar ayni zamanda biz 
•uit ;Ç~n için alelvlendi. Yazıyı erkeklerden daha sadakatlı ve 
L e sır edenlerden ziyade daha vefalıdırlar da. Filhakika 
k Usnü telikki edenler vardı. bu cihet iklime, memlekete ve 
•~ınlann ekserisi ikazların terbiyeye iÖre dciişir. Fakat 

Yerınde ve zamanında olduan- ne de olsa her yerde netice 
•u müd f •- ve hakikat budur. 
k k a aa ediyorlardı. Er- SadakatsızMc kadınlar ara-

e lere gelince: Onlar ne de 
ol b k sında da çirkin ve bayağı bir 
~sa u adar serbest bıraka- duygu telakki edilir. Yalnız 

n bir kızın bayat ortağını ş~r~sı ~uhaf ve şu nokta ga-
ıeçmck gibi hayabn en müh' nptir kı, sadakatsız bir erkeğe 
".e nazik bir rneaeleainde .:a~ sadece ( çapkın ) denildiği ve 
tiyen muvaffak olamıyaca • hemen ıreçildiii halde ıadakat-
kanaatinde adeta birleımiştil &l ıız bir kadına ( namussuz ) 
Y almz, içlerinde yeni tanı;~ ~~m2ası bile az iÖrülür. Kaş-
iım kibar ve güzel bir ırenç ç~~d&~r~z kkadmlardan yüz 
arkada,lannın dilftlncelerine t _ k - · d . adar çapkın er-

·ı . . k a eeı I e yıne kendileri ara-
mamı e ıştira etmiyordu. Oka- masa ar. 

dınlığı ve kadınlanmııı büsbü- Çapkın erkeğin kar111 koca-
t?n başka, çok yeni ve ca- ıını mutlaka sever kıık 
zıp bir ti t onu . . d ' anır, 

. P e telekki etti-·- le 0 !ç~n acı uyar, ağlar. Fa-
n~ hüt~n varlıfı ile anlabyorfu. at butun bunlara rai'men sa-
Sözlcrı 1 d dakatsızlık etmez. Kadın ruhu 
O 

•• 0 gun, ütünceleri oli'ID 
lan ozsoy ve 2üzel kinci bir !'1_hafbr. Erke&'inin çapkınlıjt 

azda ben ( Fekat senın' h ıçın gözyaıı d6ken bir kadının 
b ) esa- iıfuabı, yine erkeginin ciddiyeti 
k~na . coşturmak istedim. Çün- ve sükunetinden 11kılan bir kadı-

1 : dıkkat ettim ile · .. nın i:ıdirabından daha azdır. Çün 
dü- .. b" .. ' rıye sur- ı-n. Ka 
. gu utun düşüncelerde bi- au: dınlann ahlaktan ziya-

ıını arad - de sıkılmagw a tahammu··1ıen· 
.__b l ı~mız esaılar, bizim 
~ u etti·· · yoktur. iste bu itibarladır 
L! • iJmız maksatlar ve ki k w · · 1 
uızım tahayyül etti-. . h k . er egının mcs eğinin scv-
ler vardı. ıımız a en - mıyen, yahud ta onun ile alış-

Nişanlan kanbk peyda etmek istiyen 
... _. ma ve evlenmelere kadınların mes'ut olacaklann-
.,..ır olan .. k d har muna aşamız okadar f an füpheliyim. Bence en 
h a~ctli devam ediyorduki azla korkulacak kadın her 
v:r eı i'Öl'Üfmesine nibaye~ kesi kendisine alakalı sanan 
~eye ve bizi dinlemeye kadındır. 

mec ~r oldu. Bu genç olduk- Sadakatsızlik, filhakika ba-
: ~~nevverdi. Benim ineli zan aile işlerinde pek az o(a-

t 
1 erıme, bilaintizam yapdımm rak göz yumulacak halı alır, 

ers m"d f •· f k led' A u e aalara nihayet içeri- a at yine unudulmaz, yme 
ıızl:k e nla~ılan belki bir saygı- affedilmez. 
c.11k .. der.'rn korkusu ile ola- Hülasa: Kadınların ve er-

sozlerı bırdcn bire kesdi keklerin hayatında en makbul 
ve topluluğü hepimizden evci ve mer2up olan şey vefa ve 
terk etti. İki 2'Ün sonra bay hadakattır. Bunların lezzetine 
C.hitten şu mektubu aldım: ayatta .doymuş ne bir kadın 

* .... 
- C ı · · · Bay Ecmele 

unıa günk" 
mız 

0 
.. u nıünakaşa-

gun · · fazla ı ıçın lüzumundan 
omasına r v 

lenıncı:ni,t• s· . agmen ncticc-
ı. ızı y • 

o muhitte daha ~nı tanıştığım 
edeınezd ' zıyade meşgul 
du .. ".. ını. Bunun ile beraber 

yUnccl · · 
erımın yanlı• anla l marna · . y şı -

laca sı. ı~m telakkilerimi kı-
yorum.bıldtrıneği faydalı bulu-

Bay Ecrn .. I! B 
kad l - en kadınlar ve 

ın arımız b h . . 
v • sını çok ince 
; ~:; fÜ?1ullu telakki ederim. 
i . ar kı bunun blitDn d&nya 
,ıerıne o'-n alik t . . . a •• e•ınnı 

ne de hır erkek yoktur. 
Hele ben bilhassa bu zevkin 

meclubuyum. Bütün zeka ve 
kabiliyetimi hu uğurda sarfet
mei'we büyük bir azmim vardır. 

Eger aynı duyguları besliyen 
•-e aynı zevki taşıyan bir hayat 
ortağına da malik olursam 0 

zaman beni görmelisiniz bay 
Ecmel. Bilmem amma belki de 
dünyanın en bahtiyar ınsana ı 
olurum. Ne dersiniz? .. 

* * ... 
Mine!.. Fikrinde ve kalbinde 

henüz kimse için bir karar yok 
ise bu sözlerin sahibi ile bir 
kerre görüımek arzusunu ı:ıhar 
etmeji senden bekliyecejim. 

A. M. Kaymak 

Veni Asır 

Umumi muvazene 
Bütçesine alınan memur 

Maaş lan 
Baş vekaletin emri mucibin

ce nafia baş mühendislerinin 
devir ve teftiş harcirahları, 
vilayet nafia memur ve müs
tahdemlerinin maaş ve ücret
leri ile kırtasiye. tenvir, teshin 
ve müteferrika masraflarının 
tahsisah umumi bütçeye alm
dıi'ı nafia bakanlığından tel
grafla vilayete bildirilmiştir. 

Yalnız nafia fen memurları 
harcırahJarilc, daire, ambar, 
ve saire icarları, makinist teş
kilatı ve mükellef amele işleri 
için vuku bulacak ihtiyaçJar 
ve müıtahdimlerin ücretleri 
çin hususi idare bütçesine tah
aiaat konacaktır. 

Bütün muallimlerin maaşları 
aan'at mektebinin bütün büt-
çesi, ziraat ve paytar müdür
lükleri memur ve katiblcrinin 
maaşları tamamen umumi büt
çeye alınmııtır. Bu sayede vi
layet masraf bütçesindeki açık 
!Dı~t~n 68 bin liraya kadar 
ındırılmek tedir. 

Uçurtma 
Uçurturken 

İkinci Sultaniye mahallcsirı
de Mehmet oilu 9 yaşlarında 
Kamil ve Mehmet oiğlu Şem
seddin, Mustafa oilu Hüseyin 
adındaki çocuklar uçurtma 
uçurturlarken uçurtmanın kuy-
ruiüna bağlanmıt olan jilet 
biçağıadan Şemseddin boy
nundan yaralanmııbr. 

Yaralı hastahaneye kaldml
mıştlr. 

İşçilerin parası 
Müteahhit namına vi

layetçe verilecektir 
Torbalı - Tire şosesinin inşa

ınnda çalışan bazı işçiler vila
yete müracaatla paralarının 

mütaahhit tarafından veril~c
diiini şikayet etmişlerdir. işçi
lerinin şikayetlerinin haklı ol
duğu vilayetçe yapılan tetkik
ten anlaşılmış ve mütaahhit 
heubına Nafia baş mühendis
liği işçilere istihkaklarını vcr
miyc başlamıştır. 

Bayram ile 
Münasebeti yok 
Cuma günü yzpılacak bay

ram ile hiçbir münasebeti ol
mamak üzere HiJal eczanesi 
meşhur gönül kolonyasında 
fevkalade bir tekamül yapmış 
11 Mart 935 den itibaren gö
nül, latif kokusile iki kat kuv
vet vermek imkanını bulmakla 
fennin son noktasına varmışhr. 
Derhal kabul edileceii veçhiJe 
iönül kolonyasının latif koku
su iki kat kuvvet bulmuş fa
kat fiyatine zam yapılmamış
tır. Eczacı Kemal Aktaı, ırönill 
kokusu Hilil eczanesiuin şere
fidir diyor. 

Bir kaza oldu 
Kestelli caddeıinden çakıl 

yüklü arabasile geçmekte olan 
Ömer oilu Muharremin hayvanı 
örkmüı ve arabanın oku Mu
harremin kamına çarparak ya
ralamıf tıc. 

Yaralı hastahaneye kaldırı
larak tedavi alhna alınmışbr. 
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26 Yolundan ahkomak, 27 Tekamül ( etmek ) - 1 
Yubaymak, 28 Yulatmak. Büyümek 2 Geliımek 3 İle-

T ehlike - 1 Ada, 2 Ça- rilcmek 4 Ôsmek, ( Net•ü 
ra, 3 Çartan, 4 Korku, S Sö- nema bulmak man ) 5 Yn
ren, 6 Tuda, 7 Uceı (kendi· celmek 6 Yüluelmek, 
ni muhtaraya atma man.) Tekapu- 1 Dalkavukluk 

Tehlikeli - 1 Adabğ, 2 2 Kavuk 1allama 3 Yalman
Çalık, 3 Korkunç, 4 Kor- ma 4 Y altaklamna 
kulu. Tekasüf ( etmek) - 1 

T ehlikesi:ı - 1 Adasız, Koyulaşmak 2 Öküşlcşmek 3 
2 Korkusuz, 3 Tudasız. Siklaşmak 4 Toplanmak 5 

Tehlik~ye atılmak - 1 Yıiılmak 
Uceşmek, ( Bir maksat uğ- T ekiıül ( göstermek ) -
runda kendini tehlikeyr. ko- 1 A6ır davranmak 2 Huy-
yarak mücadele man. ) ruksıtmak ( Emre riayet et .. 

Tehlil - Ün getirme. meme man) 3 Erinmek 4 Er-
Tehvin (etmek) - 1 Ko- megürmek, 5 Gücürgen, 6 

Iaylaştırmak, 2 Ucuzlatmak Tembellik etmek 7 Ütenmek 
Tehyiç ( etmek ) - 1 Bi- 8 Y erctmek 

linletmek, (Hayrete düşür- Tekatu (etmek) - 1 Bir-
mek, Şaşırtmak man. ) 2 Bul· birini kesmek 2 Çapraşmak 
gandırmak (Kanştınnak man) Tekatu noktası - 1 Ağız 
3 Coşturmak, 4 Kabartmak, 2 Çatak 3 Çekik 
5 Kızıştırmak. 6 Komutmak, Tekatur (etmek) - Dam-
Kumıtmak. Iamak , Dammak 

Tehiyc (etmek)-1 Abun- Tekaüt - 1 Çekilme, iş-
mak, 2 Anuklamak 3 Kur- ten çekilme 2 lşten keülmiş 
manlamak 4 Yetiştirmek, 3 Ortak, Oturak 

Tehzip ( etmek ) - 1 Dü Tekaüt maaşı - Oturak-
7.eltmek 2 İyileştirmek, 3 kur- lık 
manlamak 4 T emiz1emek. Tekdir 1 Çıkım, 2. Çı-

Tehziz (Etmek) - 1 lr- kış, 3 Çımkıma, 4. Dapku, 
galamak 2 lrgatmak 3 kı- 5. ilenç, 6. Kakınç, 7. Ka
martmak 4 Sarsmak 5 Tit- hş, 8. Nön, 9. Sıkırcım, 10. 
remek Tapku, 11. Yeme, 12. Yon, 

Tekabül ( etmek) - 1 13. Yön, 14, Zılgıt. 
Karşı karşıva gelmek 2 kar- Tekmil, 1 Anb. 2, Bar, 
şılık olmak 3 karıılamak 4 3. Bar. 
Yüz yüze gelmek Tekmil etmek, 1. Bitir-

Tek31if - 1 Alpt (Ay- mek, 2. Bütün, 7. Cip, 8. 
nen alınan vergi man. ) 2 Bi Cum, 9. Dükcli, 10. Hep, 
rim 3 Salırın 4 Savga S sav- 11. Koduru, 12. Mokum, 13. 
iat 6 V;argi, 7 Virgü Tolp, 14. Tüken, 15. Tüm, 

T ek31ifi harbiye - Sur- 16. Ulayu. 
sat. Tekmil etmek - 1. ifu-

İskan müdürü 
Dün Menemene gitti 
Vilayet iskan müdürü Bay 

Münir dün ö2'1edcn sonra Me
nemene gitmiş ve kaza iskin 
işleri etrafında tetkiklerde bu
lunmuıtur. 

,..WWWW..:il'.B4M .. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 
~flarJ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
265 M ve J Taran 10 
109 Kırk Küıım 11 25 

54 Trifonidiı D 11 25 
39 H z Ahmet 11 50 
30 Müskirat ın. 11 
20 Vitel 12 50 
3 H Alyoti 14 25 

14 50 
12 
12 25 
11 50 
11 
12 75 
14 25 

16 S Emin ve F 11 25 11 25 
16 Ş Remzi 12 25 12 25 

552 Yekun 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
15290 Muh. Alıcı 23 25 24 50 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 
263 Buğday 4 

50 Arpa 3 50 
10 Akdarı 2 25 
5 Börülce 4 75 

150 P. çekirdei'i 2 SO 
712 K Palamut 220 
219 balye pamuk 44 

4 
3 SO' 
3 25 
4 75 
2 so 

450 
45 

sanlfa • 

Gazete müvezzii 
Hasan 

Üç sene, bir buçuk aya 
Mahkum oldu 

ikinci Kordonda küçük kar
diçalı hanında, aralann"1a ehem· 

m:yebiz bir meseleden dolayı 
çıkan kavga neticesinde sraze

tc müvezzii kürt T evfiği öldü

ren gazete müvezzii Hasan hak
kında ağır ceza mahkemesinde 
devam etmekte olan muhake

me dün bitmiş ve karar tefhim 
olunmuştur. Karara göre, Ha

sanın suçu müdafaainefa vazi

yetinde görüldüğünden üç se

ne, bir ay, on beş pn a&ır 
hapse konulacakbr, 

Para Piyasası 
12-3-1935 

Alıt Satıt 
Mark 50 25 50 15 
Jsterlin 592 
Fr. Franıı 8 28 
Dolar 80 75 

Bel2a 29 30 
İtalyan lireti 10 42 

İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 05 
Kr.Çekoslov 5 20 

597 
8 30 

80 

29 45 
10 47 

41 
85 30 
5 22 

İzmir MiUi em!Ak müdürlüğünden : 
Dolapb kuyu Haa Ali caddeıinde 421 No. Ev 60 
Birinci kordon balıkhane albnda 3 " dükkan 182 
Birinci kordon kcmeralhnda bili ,, baraka 45 
Yukarıdaki emvalin 7/31935 tarihinden itibaren bir ay zarfında 

pazarlıkla icar edilmesine karar verilmiıtir. Taliplerin her gün 
milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 767 (364) 
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T efcssuh - 1. Bozu 2. 
Ulma 3. Yiti 

Tefhim - (etmek) 1.An· 
1atmak 2. Bildirmek 3. Uk· 

T efeuuha yüz tutmak - turmak 
Y ,.Jinsimek (hava alıp bozul- Tefrik - l. Ayırt 2. A-
mak man) yırtkı 3. Böl2ü 

Tefeasub ~tmek - 1.Ar- Tefrik - (etmek) 1. An-
dırmak 2. Artamak 3. Balık- dırmak, aJdırtlamak 2. Ayu
m<lk 4. Bozulmak 5. 8.ışmak mak 3. Ayırt etmek 4.Ayırt-
6. Çavmak 7. Çürümek lamak 5. Ayn komak. ayn 
çürüyüp dökülmek 8. Dun- koymak 6. Ayrı tutmak 7. 
cukmak 9. Epirmek 10.Kok- Baıkarlamak 8. Bölmek 9. 
mak. kokuımak 11.Mayılma" İrtürmek 10. Öiürtlemek 
12. Mılcımak 13. Mıncımak 1 l. Paylaıtırmak 12. Seçmek 
14. Sasımak 15. Tancışmak 13. Ülemek 14. Yarmak 
tancımak 16. Ulmak 17.Yel- Tefrika - 1. Aynbk 2. 
ıemek 18. Yokamak Ayrılma 3. Ayrım 4. Balük 

Tefessuh etmiş - 1. Bo- bülük 5. Ulcşik. 
zuk 2. Cılk 3. lmsık, ımzık Tefrikaya düfürmek -
4. Kokmuş, kokuşmuı 1. Bozuşturmak 2. Kınştır-

T cfeül - 1. Erim, irim mak. 
2. Kürim 3. Uğur tutma 4. Tefrit - Eksik, ekıiklik 
Yom 5. Yorum (frat ve tefrit). 

Tcfeül eden - 1. Ku- Tefrita düşmek - 1 Aı 
şanç 2. Sınakçı eylemek 2. Eksiltmek. 

Tefeül etmek - 1. Bo· Tepir - Cora 2. Yor· 
Jaşmak 2. lrklamak 3. Mır· dam . Y oruk 4. Yormu. 
çımak 4. Sıa.nak 5. Uiur Tefsir etmek - 1. Aç· 
saymak 5. Yumlamak 7. mak 2. Anlatmak 3. Belirt. 
Yummak mck 4. Coralamak 5. Enle· 

Tefevvuk - 1. Artık 2. mck 6. Yormak, Ereili 7. 
Aşma 3. Sasım 4. Mör 5. Y oylamak. 
Mö~öy 6. Önürtm~. 7. Uzma Teftiş - 1. Draşhrış, 
8. Üste çıkma 9. Ustün i'cJ- araştırma 2. Dartma 3. Dir· 
mc 10. Üstün olma gem 4. Eycrtme 5. İrdeme 

Tefevvuk etmek - 1.Ba- 6. Sorağ 7. Tintuv 8 U w 
. 9 . cua 

carmak 2. Bastırmak 3. lzct- . Yoklama. 
Jcmek 4. Ozunmak 5. Üst Tefti• etmek 1 

k k 6 .. T - Ara• 
çı ma . Ust gelmek tırmak 2. Bak k · ..... 

Tcfevvüh - 1. Ağza al- dcrmk 4 ma 3. Cın· 
ma 2. Kayıpma 3. Sabıkma dermek . Çıngarmak 5. Çin· 
4. Söyleme • ç.ıntermek 6. ır-
. Tef ey yüz _ (etmek gem ek 7 · DolaşmalA 8. Dl· 
llcrilemek ·ı l k • ) 1. kenletmek 9... .. crtmek 10 
gitmek 3 , v·-~r cınc 2. ileri gözden ~ek 11. lrde-

1 • ucclmek 4. Yük- m fi. ısdemek 13. Palr-
ıcımck ak t.f. PakbJam•k 15. 
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lzmlr Belelllyeslnden: 
§ 1 - 560 lira bedeli mu

hammenli Gündoğduda 59 nu
maralı adanın 448 metre mu
rabbaındaki 24 sayılı arsasının 

mülkiyeti Be 'ediye baıkitiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Arhrmaya i,tirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
aöylenen gün ve saata kadar 
Belediyedeki komisyonuna mü
racaat edilir. 

2 - 491,25 lil'l bedeli mu
hammenli Gündoğduda 59 ada
nın 398 metre murabbaındaki 
14 numaralı arsanın mnlkiyeti 
belediye bqkitiplik kalemin
deki prtnamesi veçhile ve 
açık arbrma ile 16 -3- 935 
cumartesi gUnü saat 16 da 
ihale edilecektir. Artbrma iş
tirak için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gijn ve sa
ata kadar Belediyedeki komis-
yonuna müracaat edilir. · 

3 - 3300 lira bedeli muham
menli Alsancak mevkainin ız
lllİr bahçelen ve Kahramanlar 
klşesinde 79 sayılı adanın 1100 
metre murabbamdaki 2 aayah 
arsasının mlilkiyeti belediye 
h .. kltiplik kalemindeki prt
namesi veçbile ve açık artbr
ma ile 16/3/935 Cumartesi p
nü saat 16 da ihale edilecek-
tir. Artbrmaya ittirak için 248 
&ra muvakkat teminatla e6y
lenen gün ve saata kadar be
lecliyedaki komisyonuna mi1ra
caat edilir. 

4 - 552;50 lira bedeli mu
hammeneli Gllndoğduda 59 
adanın 442 metre murabbam
daki 23 sayalı arsasının mlllki-
yeti belediye bqkitiplik kale
mindeki tartnamesi vecbile ve 
açık artırma ile 16-3-935 Ca-

1 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai·antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

w mz z zcv•w 
martesi günll saat 16 da ihale 
edilecektir. Arbrmaya iştirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
s6ylenen giin ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mll
racaat edilir. 

5 - 450,63 Lira bedeli ma
hammeneli Gnndojduda 59 
adanın 360,50 metre murabba-
ındaki 15 sayalı arsanın miilki· 
yeti Belediye bqkltiplik ka-
lemindeki şartnamesi veçbile 
ve açık artırma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arbrmaya it· 
tirak için 34 lira muvakkat te
minatla s6ylenen giin ve au
ta kadar Belediyedeki komis
yonuna mllracaat edilir. 

6 - 1093,75 lira bedeli mu
hammenli doktor Mustafa cad
desinde 62 ac:lanm 437 ,SO 
metre · murabbamdaki 6 aayıh 
ananın mlllkiyeti Belediye bat· 
kltiplik kalemindeki prtna
meai veçhile ve açık artırma 
ile 16 -3- 935 cumartesi rO
nll aut 16 da ihale eclilecc~ 
tir. Artbrmaya iştirlk içan 
82 lira muvakkat teminatla 
söylenen gin ve saata kadar 
belediyedeki komiayonuna m8-
racaat olunur. 
28 - s - 8 - 13 636 (298) 
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Papkalmaak 16. Soraklamak kılmak 6. Ozllmek. 
17. Sorupurmak 18. Tara- Tekkllffl\l (etmek) - 1. 
ınak 19. Tozdurmak 20.Tllb- Boyuna almak 2. Boyun ol
leınek 21. Tüf6nd6mek 22. mak 3. Üstüne almak, tıze-
Uşamak 23. Yoklamak. rine almak. 

Teftiı ettirmek -1.qit- Tekellllf - 1. G6aterİf 
mek 2. lrtetmek 3. Yindnr- 2. Ôzen, 6zeniı 3. Y apınb 
mek. 4. Y apmacak. 

Teftiı memuru - 1.Bakı Tekell8m (etmek) - 1. 
balacı 2. Yoklamacı. Aiazmak, aizamak 2. Ayat-

Teftit - 1. Didikleme mak 3. Aymak 4. Aytmak 
2. Ditme. S. Ayumak 6. Eyitmek 7. 

Teıafll - 1. Bilmezlii• Konupıak 8. Lakırdı etmek 
ıeJme 2. Bilmezlenme 3. 9. S6ylemek. 
Oyukluk 4. Yobanma. Tekiınmtll (etmek) - 1. 

Tehactim - 1. Evme Btiyilmek 2. Ermek, erp
(Tacil ma.) 2. Saldınm 3. leımek 4. OlıunJaımak S. 
Seiirclim 4. Oıtıntil. Yetmek. 

T ehacilm etmek - 1. Ço- Tekesath' ( etmek ) - t. 
Tekdir etmek - 1.Abay- Artmak 2. Çojalmak 3. 

lamak 2. Acaklanmak 3.Dan- Çoklaımak 4. Çokmak S. 
lanmak 4. Danlmak 5. Ka· Çoknatmak 6. Kabarmak 7. 
lumak 6. Kargamak 7. Kek- Keneymek 8. Ôküılemek 9. 
temek 8. Kıçkırmak, kıı- Ulalamak 10. Orcimek, ür
brmak 9. Kınıraymak 10. cümek 11. Üremek 12.Yum
K..kalamak 11. Kibitmek 12 luşmak. 
Paylamak 13. Paysımak 14. Tekevvün _ 1 il .. 
Ser.itmek, sarsıtmah 15. Sın- doima 2. Kılınma ·3. ~:. 
tarmak, sırtarmak 16. Silte- olma 5 Var olma. 
mek 17. So~ak 18. Tapak- Tekit (etmek) _ 1. Ber
lamak 19. Tırgemek 20.Yaz- kitmek 2. Pekmek 3. Per· 
sumak. aitmek 4. Perkittirmek 5. 

Tekebbür - 1. Çalım 2. Sailamlatbrmak. 
2: Kuraf 3. K~rum . 4: Şi- Teklif - 1. Dilek (Arzu 
f1D1Dek 5. Teçkın, tecajin. man.) 2. Salıın (vergi man.) 

Tekebbür etmek - 1. 3. Sala'ırt ( verıi man. ) 4. 
Böbü~enmek 2. Büyüklen- Salgıt, aalgun ( vergi man. ) 
mek J. Kokandamak 4. Ku- S. Salığ (verıi man.) 

~-----lamak 5. Sayırgamak 6. Teklif etmek - 1. ileri 
1·e me~ 7. Uluksunmak 8. sürmek 2. it istemek 3. 
Ululanm 9. Ulumsumak. Teksermek 4. Yükletmek 

Teked uı ~(etmek) - 1. Yükallrletmek. 
Boyunu bükülmek, boyunu T eklifaiz - içli dışlı. 
bükmek 2. incinmek 3. inç- Teklia (etmek) - 1. Ki-
1Pek 4. Kaygulanmak S. Sı- rec _,._ek 2. ~çleı-

URLA iCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Hilil Eczanesi 

lzmir Esnaf ve Ahali banka
sının 366 Türk lirası alacaiına 
kartılık ve ipotekli olup borç
lu Goyranlı Ahmed~ÇaVUf oalu 
Mehmed ve evlitlan Ahmed 
ve Mustafa ve F ahiri ye nam
larına tapuda 17 sıra numara
da mukayyed Urlamn Kara
mersinlik mevkiinde kiin sai 
tarafı: yol ve detteban Kazım 
baiı, sol tarafı: Ayıe tarlası 
ve Goyranlı Mustafa baiı ar
kası: deşteban Kazım baiı ve yol 
ile çevrili ve hepsi 1120 
muhammen kıymetli iki hek
tar 4908 metre miktannda
ki tarla açık arbrma ile sablıia 
çakanldı. 14 -Nisan- 935 tari
hine müsadif pazar günü saat 
Ollbette birinci artırması icra 
edilecektir. Bu artırma neti
cesinde artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş
beıini bulursa mütterisine iha
le ediJecektir. Bulmadıiı tak
dirde en son arbramn taah
hlldll baki kalmak üzere ar
brma enbeı p. daha temdit 
edilecektir. 

Sayın yurddq; çok sevdiiiniz GÖNÜL kolonyası için si7.e bir müjde veriyoruz. Eczacı 
Kemal Aktaı iddia ediyor, diyor ki: GuNÜL KOLONYASI 

11 Mart 935 -----------. 
den itibaren iki kat güzel iki kat daha iyi ol-
muştur, bu fennin, ilmin son tekiimülüdür, şerefi 

bizim zevki sizindir yurddaşlar 

30141935 tarihine ınüadif 
Sah ,nan ... t on bqte ikinci 
ve kat'i artarmuı ,yapılacaktır. 
Bu ıayrı menkul llzerinde her 
ne suretle olursa oı.un hak 

· talebinde buhmınlar 20 fiin 
içinde evrakı ıdsbitelerile Ur
la icra dairesine müracaatlan 
llzımdır aklİ halde haklan 
tapu sicillerile ubit olmadıkça 
paylqmadan ~ç kalacak
lardır. 

Şartaame)'İ 14 Mart 935 ta
rihinden itibaren herkes 16rebi· 

Satılık piyano 
Hartmann markalı mtlkem

mel bir piyano fınat sayılacak 
fınatla satılıkbr. Birinci Kor-
donda (258) numaraya mth'a
caat edilmelidir. 

2-2 (354) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lir. Ytızde ikibuçuk delliliye 
ile tapu harç ve masrafı müı
teriye aittir. Satıı peşin para 
ile yapılecaktır. latekli olanlar 
yüzde yedibuçuk nisbetinde pey 
akçesile 935/402 numara ile 
Urla icra daireaine müracaat-
lan Ub olunur. (362) 
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tinaek. mak, 5 Sej'senmek, 6 Sırak
K111mak 2 KOfUfmak, 3 ko- lamak. aıralt•mak, 7 llatine 
yulınak, 4 Saldırmak, 5 top· varmak, 8 Yanmak, 9 Yan
lapıak, 6 Otmek, 7 Oıüt- bakmak, 10 Y anımak, 11 
mek, 9 YıJ111upmak, 8 Yı· Yanmak, 12 Yundurmak. 
jllmak. 9 Y umuşmak. Tehevvür - 1 Azgınlık, 

Tehallif - 1 Alak 2 Ay- azpnluk, 2 lk ( A11l) has
nhk, 3 Bapabk, 4 Deiiıik- tahk mühlik maraz man.) 3 
lik, 5 Uyup:ıuhk, UY11f1Da· Kakım, 4 Kısa, 5 Kıyal, 6 
mazhk. Kızıınhk. 

T eha16f etmek - 1 Ay- Tehevvür etmek - 1 Az-
nkımak, 2 Bir.birine uyma· ıışmak, 2 Borsanmak,3 Boş
mak, 3 u)'UfDlamak. laganlık. 4 Buımak, 5 Çe-

T ehallk - 1 Ablganbk, )ermek, 6 Kak1111ak, 7 Kar
abhı, 2 Evcek, 3 lvcek, 3 lanmak, 8 Kazımak 9 Kök
latek, 4 lvıenlik, S Kayma, semek, 10 Köpürmek, 11 Ku-
6 Seiirclim, 7 Şiifkürme, 8 durmak, 12 Sörönmek, 13 
Teles'k, 9 Yelme, 10 Yu- Tannmak. 
mulmak. Teheyyüç - 1 Ço,kun-

Tehalük ıkstermek - 1 luk, 2 Kızıı, 3 Tatkınhk, 4 
Aıunmak, 2 Atılmak, 3 Dal- Torlui. 
mak, 4 Evipıek, S itişmek, Teheyyüç etmek - 1 Bu- ' 
6 koıupnak, 7 Seiirtmek, sanmak, 2 Buşarıanmak, 3 
S.yirtmek, 8 Sıpmdamak, 9 Çalanmak, 4 Coımak, S Ka· 
Uçkunmak, 10 Umutulmak. barmak. 6 Kızıımak, 7 Sir-

Tebafi ( etmek ) , 1 Be- kenmek, 8 T aımak, 9 Yap
linlemek, ( Hayretle tehqi saınak, 
man. ) 2 Çekinmek, 3 Geri Tehi - 1 Boı, 2 Kopuz 
durmak, 4 Gcunmak, kocun- 3 lasız ( Sah:.>siz, ıayri mes
mak, 5 lkilmek, 6 Kaçınmak kin maq. ) 
7 Kılçetmek, 8 Korkmak, 9 Tehir ( etmek ) 1 Arda 
Y askanmak. atmak. 2 Arkaya bırakmak, 

Tehcir (etmek) - 1 Gö- 3 Atmak, 4 Aylandırmak, S 
çürmek, 2 Ulakbrmak, 3 Ye- Bırakmak, 6 Boybamak. 7 
rinden yurdundan etmek. Çonratmak, 8 Ergillemek, 9 

Tehdit - 1 Göz daiı, Eylemek, 10 Geçiktirmek, 11 
2 Korkutuı, 3 Seksenme, 4 Geriye bırakmak, 12 Giru 
Y anıi, S Yanma, 6 Y ocun- bırakmak, Girü komak, 13 
durma. lratmak. 14 lrtelemek 15 ke 

Tehdit imiz - Korkutu- siktirmek, 16 Sallamak, 17 
cu, Savsaklamak, 18 Savsalamak 

Tehdit etmek - 1 Gas- 19 Sona komak, 20 Sonar
kamak, 2 Keiemek, 3 Kı- mak, 21 Sonkamak, 22 soa
çanmak, 4 Korkutmak, kor- ramak, 23 Sonraya bırakmak 
ku vermek, ~özünü korkut- 24 Sonurmak, 25 Uzatmak, 

Hilal Eczanesi 

1 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını sabn almadan 6nce bir deft 
kooperatifin modern bakkaliyesine ui'raması kendi menfaa 
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunut• 

Harareti yüksek dayanklı meıe k6mtırllnün kiloau ( 4 ) 
kuruıtur. Nefis Urfa yailan peynirlerin çqidi bulunur. f"r 
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanlann mallan adresi•• 
rioe kadar gönderilir. 

Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokağı 
3 H. 11-26 (157) (Eski lideli KahTe) 

Telefon 3435 

Vali ıeneral Kizım Dirikin ytlbek himayelerinde 

Büyük Pehlivan güreşleri ve 

FUTBOL MAÇI 
Zafer mektebi &kılı Ye fakir pcaklan ile C. H. F. 

Dolaphkuyu nahiyesi biaam11n tamamlanması menfaabna 

Alsancak Stadyomunda 
Bayramın ikinci günü im.irin kuvvetli takımlan olan 

ALTAY - AL TINORDU 
Spor kulllpleri birinci Ye ikinci takımlan arasında kupa maçı 

BAYRAMIN dördüncü günü halkımızın çok sevdiji ve 
çoktanbefi beklediii Ttırkiye gllreı f&IDpİyonlan 

Bandırmalı Kara Ali, lstanbulhı Mnlieim, Akhiaarh Rıfat 
Adapazarı. Cemal ve Afyoalu Süleyman ve diier Pebli
vulann iıtirikile BOYOK GÜREŞLER 

Futbol maçlan : Saat 14 te 
Güreı maçlan : Saat 13 te haıhyacakbr. 

363 13-14--15 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tae lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyalann çeıitleri. 

FIATLARIMIZI iSTEYiNiZ 

Aydın demir yolu umum 
mUdUrlUIUnden : 

1097 Numaralı Balık tarifesidir. 
14-3-1935 Tarihinden 30-6-

1935 tarihine kadar S6keden 
ızmire tqınacak Balıklann ka
sa ve buz aıkletleri dahil ol
duğu halde beher tonundan 
726 kurut ücreti nakliye alına
cakbr. 

§ 1096 Numaralı hususi so
ba ve boruları tarifesidir. 

14-3-1935 tarihinden itiba
ren 31-12•1935 tarihİlle kadar 
lzmirden istaıyonlara t&tınacak 
kömür yakan sobalarla birlik-

Doktor 

A. Hiza Unl 
Kestelli caddesi No. 6'J 

Doktor Ali Riza lJnJ11esı1 DOGUM VE CERRA 
KADIN HASTALIKLAlll 

MUTEHASSISI 

te gidecek borulara umuıDI ı:.• 
rifenin beıinci sımfındaıı yor 
de 30 tenzilit ~~pıla~r. 



-
Dünyaft\I\ en eyi 
]\ad.yolumdan 
~\ı-idlc-

TuRt< YE l E D i SON Müessese.si U~UM • 
ACtNT"SI AFiF .ŞEŞBEŞ 

TE.LllFON 
İZM\R ı Sam-an \skelesı ~ 26 2 51. ')' 

__________ ......... iiiiııııca ____ _ 

lzn ir Deftert~ar:ıjCı.•<İan: 
lssisinin verp borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Narlaclere Ydakkiy civanada kiin 14500 metre mu-
rabbaı bahçedeki 416 hissesi ta-=L! :ı.e._d ·tib 21 -

nuı Ui&Q an ı ..-en gun 
•lddetJe satılıja çıbnldıtından pey ıinnek isteyenlerin def-
terdarhlc tabaiJlt kalemine müracaatlan. 8-13-18-22 732 (341) 

atsamiıı 

Kanzuk 

Yegane ci<ldi 
zcllık kremidir. 
Tenin.zin dai-
mi tazeliğini 
yalnız KREM 
BALSAM iN 
ile I"' ·ursu-

.. lngiliz Kanzuk Eczanesi Mamuli ından 
Oksfrrenlere J>eJest'nldi l<.atran Eksiı i 
Her Eczanede lhhlnur. Daima bunu kulfanınız. 

tını~ ıçın atidekiıhtıyaçlarınızı pek unuz ı y ..... rla 

etmek isterReniz Halim aga çar~'sın.ı, 

Kavalah Hasan Nur~ 
tıcarethanel'iaa nıi.-aoaat adınız 

Çt•E•To 
Çubu• de•IP ve het neP! çlçe~ • ., 

Çıni N /nazımı sılıhiyeden ldvhalar ve bıınlarm 
le/ertüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve ı eı cın~ 
•asluklar ve kanalızasvon için demir dökme ooruiaı •e lngl.liz künkleri ve bunların te/eTTuatı ves , re ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Çimentolar, Batan ••rlr lar 

En ••••it Şeraitte 
......... d ••• ,.... i1 3 

1 _ ....,_ . .._ .. ,. ,,.,.-
. ·- . ~ 

Yeni Aslr 

YALNIZ MIŞHUR 

POllf A PlAY 
TRA$ BIÇAllLAll 

llUllAllNIZ 

Jmum De~os~. .. . 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyın Husnu Udemıı) 
Ticarethanesidir. , 

GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz •• 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşam Birer Kaşe 

l!i1 l!il 

1 1 
ALINIZ 

G • • En şidddetli baş ve diş ağnlannı, &tinmeden mil
rıpın : tevellit sinir, bel ve adale ağrılarını teskin eder. 

Gripin: Mideyi bozmaz. Kalbl yormaz. 

G • • Radyolin Diş macunu fabrikası~n mutahassıa flptn : Kimyagerleri tarafından imal edılmektedır. 
Her Eczanede Bulunur. Flafl '7,B Kuru,tur 

• Toptan Satı' 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

• Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamava 

A e 

LAKTI~ 
ile başfayınız 

Çocuk hutahJdan muteııa.sıaı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından ~ buausiyede hazırlanan 

L A k e ~ baDR11Jzhk, 

a tın = onı;;: ~ 
Kemikleri kunetlendirir. 

Elleri sıkışbnr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıa·grlp 
TABLETLERi 

eq Agnsa, Nezle Ve Vilcat Kırgmhğuu 

Teınamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

a adetlik kGlusu 7 ,s kuru,tur 

PLATT 
Makina Fabrilcaauun 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aıağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adraeı 

G.D.GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşm Saffet sokajt No. 3 

Telefon No .... ,a · P. K. No. aa. IZMIR 

Brlstoı Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

S!cak ve soğuk akar suyu,. banyolu odalan Mannaraya 
Halice nazır gtızel manzarası ıle astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu ot li 
tercih ederler. e 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik t .. 
• • 1~ • • d v yapan ecru 

lzmınn ÇOK ıyı tanı ıgı sabık Askeri ot li .. t .. Lütfü beydir. e mus e __ c __ _ 

Dikkat : Bütü~ Egelilere 
Beyoglunun 

Osmani}'e otelini ı..-



sa:ıffe 12 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

ORESTES vapuru 11 martta 
gelip l 4 martta Anvers. Rot

terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala

caktır. 

CERES vapuau 12 martta 
gelip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Kl.3tencc 

için yük alacaktı 
CERES 25 marttan 28 Narta 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

N. \'. 
\V. F. H. Van ))er 

Zce & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AQILA vapuru 19 martta 

bekleniyor. 21 marta kadar ! 
Anvers, Rotterdam, Hamburg l 

1 
ve Bremen için yük alacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 

bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Brcmen 

alacaktır. 

limanlarına yük 

ARMEMENT H. SCHULD 

Hamburg 
TROYBURG vapuru 23 

martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 

ANVERS, ROTTERDAM ve 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Ko~en
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya HAMBURG limanlarına yük 
limanları için yük alacaktır. alacaktır. 
VIKINGLAN vapuru 2 nisanda NORBURG vapuru 28 mart-

Rotterdam, Hamburg, Copen- ta bekleniyor. Hambur ve An-
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote- versten yü1< çıkaracaktır. 

burg Oslo ve İskandinavya li- DEN NORSKE MIDDELHAVS 
manian için yük alacaktır. LINJE D/S AIS SPANSKE-

NATIONAL STEAM NAVIGA LINJEN _ OSLO 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

lznıirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 1 

SERV1CE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ÇOCU HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

donda T ayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
~ -------'· 

res - Beyler Numan 

1 

BANDEROS vapuru 23 mart-

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor

veç limanlarına yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY LTD. Budapeşt 

TISZA vapuru 18 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXECUTIVE vapuru 19 mart 

ta bekleniyor. Nevyork için 1 

yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesu)iyet ka- 1 
bul edilmez. 1 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 8- 10 

Yeni AStr 

Oliver Ve Şii. 
LİMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hu!l ve An
vcrsten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Lo:ıdra 
ve HuH için yük a!acaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Loudra 
ve Hull için yük a!acaktır 

FLAMINlAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea' dan bekie'lme~tedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 1 
vapurlann icimJeri üzerine mes'u I 
liyet kabul edilmez. ' 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede

cektir. 

ılk hareketler: 

27 /3/935 S. S. BLED 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selanık, ve Dedeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

AZ ARA iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ IÇl GAZlJ 

La "balaı:-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Mnlzen1esi Deposu Elektrik, ·relefon 

PEŞTE~lALCILAR 77 - 79 Tel. 3332 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira 

Bayraklı Burnova caddesinde 34 eski 28 taj No. ev 30 
Karşıyaka Y emişçipaşa ,, 32 numaralı dükkan 76 
Halkapınar Kağıthane ,. 250-2 No.lu ev 131 
Reşadiye Müstecabi sokağında 4 numaralı ,, 70 
Kadife kale dahilinde 13 ekter 8309 metre mer'a 90 
Sinekli cadeesinde ProfetiJya kale altı mevkiinde 1 ekler 

3785 metre tarla 32 
Halkapınar sepetçi kuyu mevkiinde 3676 metre bahçe 18 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı müzayedeye konul

mu~hır. Taliplerin 21-3-933 Perşembe günü saat 14 le Milli 
Emlfık müdürJ"iğüne müracaatları 6, 9, 13, 17 704 (326) 

n-1 Ahenk mat
Zade. 50 ... -c,..~.._ 

baası yanında. -. 
Numara. 23 

Hak.ika ten. :S. Ferit 
T elef;"~~!41229) Kolonya, Pudra, Esans, Sabun ve yağsız kremi fevkaladedir 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanes~dir .ı 

~i>, 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan @ markasını arayınız 

KIS GEI~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zoni?'uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalll : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, 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. 

Tl.JRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE. ESERLERi 
lLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve M uTEHASSISI 

Fahri BlzaJ 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi 
10- 20 355) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMİZ UCUZ 
11.JAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERl 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


