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'--------~.---~--B.""5m~----29' Petro11un Fransayı ziyareti 
Rezaletlerle dolu idi. ... 
Deli Petro saray ctik'!tine 

llletelik vermezdi. Sıcak hava-
1-rda, resmi misafirleri y:ınında 
bile ceketini çıkarırdı. lsveçle 
'-rlf antlaıması yapıldıktan 
loara, muahedeyi ~catiye ielen 
İn•ç mürahbaslarını kısa bir 
top döıambrla kabul etmişti. 
kop döıambrdan çıplak bacak-
1.n. batta iç çamatırları gö
rünüyordu. Çorapları terlikleri 
&zerine cli.iı;müştü. B;.,ında bir 
bıkye vard~. Bu kılıkla kabul 
tdilen mürabbaslana hayretten 
k•udileriai alamadıkları, şaşkın 
taıkm bakındıkları söyleniyor. 

Petro Fransayı ziyarete ka·· 
rar -.erdiii zaman bu adeta 
Naün en mühim meselesi ol
-.llŞtu. Petro merasim İtteme-
4İiinden mütenekkiren seya-
1.ata çıkıyordu. Asıl zorluklar 
da buradan çıkmakta idi.Petro 
'<alede halk ile birlikte yemek 
)enü,, akşa•• kadar içmifti. 
~b-afındakiler bulut iİbi sarhoı 
01-auılardı. Polonya Amyens 
•• Bove ziyaretleri bin bir 
lbacera ile doludur.Pariate fev
k•Iide karşılama meraıimi ya
Ptlınıştı. Pariıi ziyaretinin bi
tİaci iÜnü, kral naibinin ve 
~Çiincü iünü de henüz yedi 
)'aşında olan Franıa kralının 
liyaretini kabul etmişti. Mutat 
llteraıim bitince Petro, yedi 
)-.ındaki kralı kucaklamıt 'Ye 

aPnıüıtü.Operada bira retirmif, 
kraı naibinin kendisine hizmet 
~tı.ıeıini istiyecek kadar taf• 
IQnhk iÖstermiıti. Pariıteki 
biitün eilencelerde bir ıkudal 
~•knııştı. Düıes dö Berry'nın 
•••• 
~;~:·;:b:i:~···k~d~;·····k~·;~· 
oyu dUıünmüı: 

ti - Hay seramaz aklıma g•
b l'tnez olsalardı, bu n• it; 
•n timdi bundan ıonra aa

•ıl uyurum acaba? 
d Diye ıorana da, söyliyene 
• linet etmif, insan bazan 
~YI• hatkalarının tesirile du-
t'\ıp dururken her türlü raha
tıııdan mahrum kalabilir. Allah 
llılııtahakını versin ıu sinirle-

l'inıi acaba ben bu i•ce size 
Y~~dıaım b. bahiıten uyanan; 
~llırlerimi yatıştırıp ta rahat 
~ uyku uyuyabilir miyim? 

Eıa küçük bir ~ürültü, bir aes 
kİ1'irlerimi alt üst edece~inden 

orlcuyorum. 
TOKDIL 

evinde tertip edilen su-.:-arede 
o kadar çok içmişti ki kendin
den geçerek kadınlara, önüne 
iclene tesalJuta başlamıştı. 
Triyanondaki ziyafette etrafını 
alan Franıız asilzadelerini fis
kiyelerle oynıyarak ıslatmak 

merakına düşmü-~tü. Marly' de 
madam mentönonun apartma
nında bayağı bir kadınla kapan
mıştı. Sonra da kendisini ey
lendiren ienç kadına yaln•z iki 
ekü vermişti. F ontenblöde çok 
yemi,, içmi,ti. Dük çok 
Danten yanında yer almağa 
cesaret etmemişti. Petro yolda 
kusarak elbiselerini berbat 
bir hale koymuftu. Pöti Burg
ta arabaları durdurmağa ve 
iki köylü kadını ça2ırtarak 
çarı yıkatma2a mecbur ol
dalar. 

Petro Fransayı terkedince, 
doktorlarının tavsiyesi üzerine 
Spaya gitti. Doktorlar Spa 
ıularının aık oyunlarından kuv
Tetini tüketen Petroya gençlik 
Yereceğini söylemişlerdi. Petro 
burada birkaç iÜD düren bir 
kür yeptı. Franaa aeyahatı Av
rupa seferlerinin sonuncusu ol
du. Çar Petroirada dönünce 
haıtalandı. Etrafındakiler en
dite içindeydiler. 

- Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mersinde 
••••• 

Atatürk günü 
kutlulandı 

Menin, 18 ( A. A ) - Geçen 
yıl Atatürkün kendi imzalarile 
armaian ettikleri fotoj'rafları 
önderi.ıı Mersine ilk defa ıeref 
"Yerdikleri dünkü 17 Mart günü 
fırka ..-e halkevi salonlarına 
aeraıimle talik edilmiş ve bu 
münasebetle 17 Mart tarihi 
Atatürkün iünü olarak kabul 
edilmiıtir. 

Bugün ikinci defa olarak 
Atatürk iÜnü halkeYi salonla
rını dolduran kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından parlak ve 
coşgun tezahüratla kutlulanmış 
Ye Mersin orta mektebi tale
beleri tarafından çok zengin 
bir müsamere verilmiştir. 

Türk - Bulgar 
Ticaret anlaşması 
ANKARA, (A.A) - Türk -

Bulgar ticaret anlaımaıı iki ay 
müddetle temdit cdilmiıtir. 

. ·. . ... ~ ' 
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Şôi>ENiki;~AAŞKLAR 
Bu bir MUSİKi ve DEHA filmidir 

ŞOPEN ve AŞKLARI 
Yurdunun istiklali için derin duyiularını piyanosunun 

tellerind . l d h~ . 
1 k . e ın cyen, yurtseven a ının ıztırapları kadar 
e esı z aşklarını da hikaye eder. 

ŞOPEN v e AŞKI~ARi 

E
Yüksck eserler miisabakasının bu dördüncü filmini 

J\. AMRA ı Mili! Kütüphane Y ~ • Sınemasmda 

_arın 3 \.Şanı 21 seansında 

Av Pı.R 
Bütlın İz~.iıli rin alkış!ar!a tel rar tekr~r s~yrdtiği bu 

f:iim BUGUN : 15, 171 19 ve 21 - YARIN : 15 ve 17, 
P!:RSEMBE günü yalııız 15 sean .. ında gösterilecektir. 

45, Hu-

SON 
ismet in önü Diyor Ki: 

~----------------------------------

''Yunanistana her 
olarak dostuz 

vakitten üstün 
ve yakınız .. ,, 

------------~----~--------------------------------------Atina, 18 (Hususi) - Anka
radan bildiriliyor: Başvekil İs
met İn5nü isyan hareketinin 
ba$brılması dola ynile Yunanis
tanın Ankara elçisi B. Sakal-

n c c ekler ve dost yurdu kurta- 1 metinin ve özel olarak ta, B. 
racaklardır. ,, Titulesko'nun tebriklerini bil-

Gene1·cıt l smet lnöllit. 

laropulosa fU beyanatta bulun
muştur: 

"Dost yurdun duyduiu acıya 
ortak oluruz. Elen uluıunun 
vatan aeverlij'ine olan sarsılmaz 

inanımız eksilmemiştir. Doıt 
ulusun bu acı imtihandan açık 
alınla çıkacağına inanıyoruz. 

" Size şunu da ıöylemek is
terim ki her vakıttan üstün 
olarak Yunanistana dost ve 
yakımz. Onun liyakatlı hükümet 
adamları, hiç kutkumuz yok
tur ki, bugünkü ırüçlü1deri ye-

Diğcr taraftan, Türkiyenin 
Atina elçisi B. Ruşen Ep-ef 
Başbakan B. Çaldaris 'e Türki
ye hükümetinin tebriklerini bil
dirmiş ve şu beyanatta bulun
muştur:" Türk milleti ve cum
huriyet hükümeti, Yunan ulu
sunun istirf\hatını kundaklam14 
o!an isyan hareketinin, alınan 
iÜvenli ve dirik tedbirler ve 
Yunan crdusunun askeri hare
katı sayesinde h:-r:la basbrıldı2'ı
nı sevinçle ~örmüşlerdir: Yunan 
cumh~riyet hükumeti tarafından 
elde edilen pariak netice tarihe 
Yunan milletini vatanserliifoin 
en yüksek örne~i olarak ıre
çecek ve gelecek nesillere ya
tanıeverlik ftkrini öj'reten bir 
ders vazifesini görecektir. Yu
naniıtanı b•gün idare edenle
rin, ordu hakanının ve ordu 
kumandanlarının yüzleri hu 
vatanseverlij'in timsali olarak 
kalaçaktır:,, 

Türkiye sefiri Yunanistanın 

emniyeti, refah ve mamuriyeti 
için dileklerde bulunmuştur. 
Romanyanın tebrlklerl 
Atiaa, 18 (Huau.ti) - Ro

manya elçiıi B. Lauıo Raskani 
Baıbakanı ziyaret ederek iıyan 
hareketinin muvaffakıyetle ezil
mesi dolayııile Romen hükfı-

dirmiştir. En buhranlı bir da
kikada yaptığı beyanatla B. 
Titulesko vatan severliğin galip 

Bay Çaldm·is 
çıkacağından bir saniye bile 
fÜphe etmemişti. Bu inanının 
hadiseler tarafından teyit edil
diiini görmekle bahtiyardır. 

Bay Raskarua, ordu bakanı 
general Kondilisi de ziyaret 
ederek tenkil hareketinde rös
terdij-i hızdan ve asileri kan 
dökmiyerek dağıtmak suretile 
gösterdiii adamca duyiulardan 
dolayı hükumetinin tebriklerini 
bildirmiıtir. 

-----=~---=~~~:------------==== 

Londra'da toplanb 
lngiltere Alman hükllmetine iki 

bir 

Mühim sual soruyor 
Londra 18 (Husasi Radyo)

Buıün İngiliz nazırları fevkala
de bir toplantı yaparak Al
manya'aın sebebiyet verdiii 
çok nazik vaziyeti iÖrüşmüt
lerdir. Bu toplantı neticesinde 
Vlman hükumetine bir muhtıra 
iÖnderilmittir. Muhtıra Hitlerin 
eline vasıl olduktan sonra mat-
buatta neıredilecektir. Paris 
resmi mahafilinden alınan ha-
berlere iÖre, İncpltere muhtıra
sında Almanyaya iki mühim 
sual sormaktadır. 

-

1 

Prenses 

1- Almanya milletler cemi
yetine girmeye amade midir 
değil midir? 

2- Almanya milletler cemi
yetinin nezareti altında olarak 
kollektif bir teminat sisteminde 

yer almaia miitemayil midir 
değil midir? 

Berlin hükumetinin bu notaya 
yereceği cevaptan aonradır ki · 
İniiliz dıf itleri bakanı Sir Con 
Saymenin Berline seyahatı ya--
lngırid 

------------- -~-~ Bir Danimarkalı prensesle nişanlandı 
istokholmm, 17 (A.A) - Prenses İniirid ile Danimarka ve 

lrlanda prensi Fredcrikin nişanlandıkları resmen bildiriliyor. 
Prense~ İngirid, İsveç veliahtı Güstav Adolfun biricik kızıdır. 
Ve 1910 da doj'muıtur. 

Almanların silahlanmaya ait maddeyi 
Yırtmaları büyük heycan uyandırdı 
İstanbul 18 (Hususi) - Almanların V eraay muahedesinde si-

lahlanmaya ait olan maddeyi yırtmaları her tarafta büyük 
heycanla karşılandı. Londra Paris, Roma, Siki istişarelerine 

pdacak veya büıbütüa bundan 
yazgeçilecelctir. İngiliz iazete
leri Almanyanın çok kat'i ve 

korkunç bir yol üzerinde oldu
j'unu kaydediyorlar. Hükumet-

ler arasında noktai nazar taa-
tiıi hararetle devam ediyor. 
Fransız noktai nazarı Rema Ye 
Londraaya bildirilmiştir. 

Maamafih F rnnsa ittihaz 
edecei'i fevkalade tedbirler 
önümüzdeki Çartamba günü 
(Y ann) toplanacak olan nazır-
lar meclisinde kararlaştırıla
caktır. Almanyanın mecburi 

askerlik hizmetine ilk çaiJra
cait sınıf 1914 ımıfı olacaktır. 

Bu sınıf yalnız bir sene asker
lik iÖrecektir. 1914 ten evelki 

ıınıflar sekiz haftalık bir talim 

devresi ıreçircceklcrdir. Hücum 
kollarına ve ini taburlarına 

mensup olanlar bu hizmetten 
istisna edilmitlerdir. 

Çaldarisin ...... ., 
Giritlilere 
Beyannamesi 

Atina 17 (A.A) - Başbakan 

bay Çaldaris Girit halkına hi
taben bir beyanname neşret

miş ve bu beyannamede Giri
din kahraman ahalisinin meşru 
müesseselere karşı olan hağlı
lıimdan hiç bir zaman şüphe 
etmediğini tebarüz ettirerek bu 
intizarının boşa çıkmamasından 

ve Giritlilerin vatanseverlik 
hislerinin tesiriyle müşterek va
tanın bu feci günJerinde bütün 
namuskar e sadık vatandaş
ların tuttuğu aynı yolda yürü
müı olmalarından dolayı mem
nuniyetini izhar eylemiştir. B. 
Çaldaris beyannamesinde şöyle 
devam etmektedir: "Giritlilerin 
aldıkları vaziyet ateşli vatan
severliklerini göstermektedir. 
Çünkü Giritliler bu büyük adaw 
mn alçak bir evladı tarafından 
ateşlenen yangının merkezinde 
bulundukları halde vatana karşı 
vazife be namus fikrine sadık 
kalmışlardır. Girit halkına va
tan için daha ~üzel bir istik
bal özliyen elen ulusunun se
lamını teblig ederek o vatan 
ki onun uirunda kahraman 
giridliler heaapınz kanlarını 
dökmüşlerdir. 

Venizelos 'un 
Oğluna ait üç vapur 
Haciz mi ediliyor? 

İstanbul : 18 (Hususi)- Ve· 
nizelos'un oğluna ait oJduğu 

belli olan üç vapurun~ Çaldaris 
hükumeti tarafından haciz kon
duiu Atina'dan bildiriliyor. 

lzmitte 
Dün akşam çıkan 
Yangın söndürüldü 

İzmit, 18 (A.A)-Dün akşam 
çok eski ve büyük bir konakta 

' yangın çıkmıı bütün şehirde 

derin bir heyecan uyandırmıt· 

tar. ltfaivenin gayreti ve iki yı.l 
önce şehirde belediyece yapıları 
tazyikli su tesisatının kuvvetli 
yardımile bu tehlikeli yaniın 
derhal söndürülmüştür. 

Türkiye - İspanya 
Klering anlaşması 
ANLRA : ( A. A ) - Tür-

kiye - ispanya klering an
laşması 13 Mar 1935 tarihinde 
Ankarada imzalanmıştır. An• 
laşma imza tarihinden 15 iÜn 
sonra meriyete girecektir. 

Rintelen 
Mahkum oldu 
VİYANA, (A.A) - Temmuz 

1934 isyanile alakada ve bu 
isyanda feriki cürüm olmak 
töhmetile ittiham edilen eslıi 
nazırlardan B. Rintelen müeb
bet hapse mahkum olmuştlar. 

devam edilmektedir. Fransız hariciye bakanı bay Lavalin 
Moskovaya ıitmesi kuvetle tahmin edilmektedir. 

Maliye, Nafia, iktisat bakanlarımız I 
Bugün Ankaraya hareket ediyorlar 

=Bayramın 4 ~ün·~ içinde . h~eıen hemen 
yarısı tarafından ziyaret edıldı. Herkes 

Denıirhane 
İst~nbul, 18 (Hususi) - Maliye bakanı F uat, Na fia bak~mı 

A li Zıya Kaya, Sıhhat işleri bakanı Ref~k, İktisat bakanı Celal 
yarın "bugi.in,, Ankaraya harck t cJeceıdcrdir. 

~----~----~••l!'E;''E.'J&~&ğcı;pia:;•~------------

~ te~kila n a Kıy n~tH bil saylav 
Yeni t yinler yapılacak Daha ay ettik! 

Ankara, 18 (Hususi) - Vi- AnkEtra 18 (Hususi) - To-
layct teşkilatlarında yakmda kat saylavı bay Faik bugün 

öldü .. Cenazesi yapılan büyük 
mühim tayinler yapılacağı Halk bir merasimle göz yaşlan ara-
fırka~ı tarafından bildiriliyor. !ında defnedildi. 

ru 
niin şimdiye kadar İzmirde gösterilen en eyi filmlerden 

çok daha eyi olduğunu tasdik etti. 
Bugün bu büyük ve m~stesna film deveı.m edecektir. 
Ayrıca NUHU~ GEMiSi temamen ı·cnkli k hkaha filmi 

FOX dünya havadisleri (Türkçe sözlü ) 
YARIN büyük Fransız opereti 

E 
burrün 15 - 17 - 19 - 21,15 son seans 

u 

seansı ) dır. 



Bir lngiliz gazetesi 
Kondilisi methediyor 

Yunanistanda •• 
reJım meselesi 

~ ·-·--· ~ ATINA, 18 (Huswıi)- "Yu- graf ve telsizi elinde tutan ta- General 
•• namstanda kuvvetli bir adam rafa karşı sokak siperleri yap-

var .. serlevhası altında Lon- mak ar lk iyiye yarmaz. Dik-
:lra-la çıkan "Daily Ehsprea,, tatör o!mak için muvaffakıyetli 

Kondilis: "Ortaya konulmuş bir 
meselesi yoktur. ,, Diybr ... re1ım 

ı biricik yol, ilkönce halkın ar-gazetesi şun arı yaııyorr: 
zusuna dayanarak hükumet 

"General Kondilis beklediii başına geçmek, sonra halk 
sırada da, vurduiu sırada da hürriyetini kaldırmaktır. Mus-
durduitJ sırada da Yunanlıları solini, Hitler ve Şuşnig böyle 

Orduda, donanmada, hakimler ve memurlar arasında çok geniş. 
bir tasfiye yapılıyor.. Nazırlar meclisinin kararı 

ATİNA, 18 (Husuıi)-"San
tral Niyuz,. lngiliz ajansı mu· 
babiri B. Kondiliıi ziyaret ede
rek isyan hareketinin ezilmesi 
üzerine Yunani tand rej:rn·n 
ne olacağını s rmuı;tur. B. Kon
dilis demiıtir ki: 

tanıdı,iını göstermiştir. Bu ge- yapm1şlardır. 11 
ral Venizclist isyanının içinde Şurnsı dikkate deier ki : 
ne olduğunu anlamak için bir "Deyli Ekspres " İngiliz gazc-
tek yumruk indirmiştir. Kuv- teleri içinde asilere uygun ha-
vetli adam, Kondilis V cnize- ber yazan biricik gazete idi. 
losa şunu gostermiştir ki bizim Fakat isyan hareketi yerlere 
ıünlerimızde eski usul ihti~l- serilince, rem işte böylece 
ler yapmak gittikçe daha guç- alayh bir surette bozmaktan 
letmiftir. Müsellih kuvveti, tel- çekimnemiftir. 

Yunanistanda krallığın 
iade edileceği yalandır 
l.tanbul, 18 (Huauai) -Atina 

Ajaua y 118aaistanda kralhim 
tekrar ihyua ı.ıau.. bir ...,.__ 
ket baıladıtıaa dalair haber
leri tekzip etmektedir. 

Hlklmet kunetlerlerİllİD 
lllilere zaferilli kutJulam•k ~ 

pel al!a)ilderde halkın ap-Ja .. y- •• 

retlerini ye eaki kralın reamını 

ta11clıjma dair pyialana yalan 
olcbCma da tanib etmekte
dir. Katilden nçlu olmayu 
bltiba mft'1adlann Mrbeat 1n
ralnla...Jdanaa dair pyıalarda 
tebip edilmektedir. Bildiril
diibae r6n i9yan mbuel.eti
le 2348 kiti mevkuf bulun
bulunmaktadır. 

Yunan kanunu 
Üasisinde tadilat 

ATINA, 18 iHuwuıt) - Hn
kimet mabafilile sıla temasta 
olan Katimeriai eaut.lnin 
iatihbarabna slr• kaaunu esa
tıicle yapılacak tac1illt için •· 
llhi,.tar hukuk adamlanndaa 
bir komiaJOD tqkil edecek ve 
hunlana matalealarmı aldıktan 
sonra lıtık6met hir irade ile 
kanunu eMD yapılacak ta
dillh t•blt ttleea1ıctiw. Yalnız, 
memurlar ve .zabitler arumda 
yapılacak defipldilrler de htl
klmetia iraa.u. tatWlrat ...... 
kiiae seçeceldir. Bitin bu 
tlMlil1 b plebisit v....... ula-
- tuviW.. arzolunacak va 

b&Jlece katiyet k•ltedecektir. 
Hlldimet bu turetle bir mlleı• 
snan mectiai tophyank m1lll 

macbya mlnakqalan tirifmek 
" ftkit ka,.,._ek ktlfetin
den kurtulacakbr. Şimdiki 
meb'usan meclisi, mubalif lzl
lann Wr fOia kaçma" biw ku
mı da uyanla allkadar Olarak 
tevkif edifmit olduğu için, fuhe
dilecektir. Plebisit pek yakın
da yaplacak '"yeni kamaau 
esasi b3ylece mmet tarafınd~ 
kabul edildikten sonra, sadece 
yeni meb'usan mecJWnia tet
kili iÇU. intihabat yapılacaktır. 
Ayan meclisi olmıyacaktır. 

"Yunanist.anda ortaye konul
muı bir rej"m meselesi }Oktur 
•c bu meselenin şimwlik mü
zake e mevzuu o1ması kalay da 
d i' Jdir. Zira meaele bir su h 
hakiminin de2il, fakat mem'c
ket kanunu esasisinin deiişti
rilmesi meselesidir. Rejimi bi
ricik hikim olarak ulus tayin 
eder. Halk son hidise'lerin he
yecanından kurtulduktan ve 
memleket isyanının feaa neti· 
celerinden ııynlmaia başla
dıktan sonra, bu hususta da 
duryunlukla dliftbullek vakti 
relecektir.,. 

Venlzel09 ltalJada 
Atina, 18 (Hususi) - Ro· 

dostan gece alınu telırraflara 
göre Venizelo• İtalyan •apu
runa binerek İtalyaya hareket 
etmiftir. Oradan Fraosaya re-
çeceii zannolanuyOI'. .., 

"A•erof,, tan çıkan dıger 
lsiler Kal'patos aduına gön
derilmiş olup lıiJi oradadırlar. 
"Lambros Kaçoniı,, denizalb 
pmisinden Patmos adasına 
çıkan isilere gelince, bunlar 
da orada kabn•ılardır. Tabtel· 
bahir Leroa ada1nda durmak
tadır. O.• teraneye çekmek 
ilzere "Pantir,, torpido• Leros 
aduına gönderilmiıtir. 

Adalara nasıl 
Çıkmıflardı ? 

SeJAnik 18 ( Hususi ) - Son 

1.ı.a 1talyaa aaıeteleri Veni
aeıo.la yanmclalôleria on iki 
adaya aual çıktıklanaı böyle 
aalabyorlar : 

Rodos valisi, Venizeloala ya-V enizeJos, karısı ve taraftarları n•nda buluaan yüz kadar kiti-

ril N liy ka DİDİ " Averof ,, kruvazörü ile res vapu • e apo e çb ıeldiklerini Kasoı adası kay-
RADOS: 18 ( A.A t - a., Vnizeloa bft91 •• tanftarlan makamından haber alır almaz 

Napoliye p..11; 6ura "~~urile:::;"-::;:Ul::=:::ilare::i::=k=.t::;.et:=·=tl=•=rclir=·=·==ora=ya=bir=·=·•:::P::u:r:::::g6::::nd:•=rm=iı=••= 

Yeni Italyan siyasası 
T unada ve Balkanlarda Fransanın
kine benzer dostluklar aramaktadır 

Roma, 18 (A. A) - Havas 
ajansından: ltalya Tana hav
u.ına ve Balkanlarda ay
aea Fransanın~n~ benzer 
.ıoatıuklar aramaktadır: Bu 
temayüJler Romada yapılaa 

Frantız - İtalyan anlqmaaıo
dan evvel de vardı ve bu 
anlaıma daha ziyade art-
mıştır. f tal yanın yeni Bel
zrad elçisinin beyanatı ile 
Prens Polun cevabı Muıso
lininin ilk teirin 1934 te Mi
Jinoda sôyJcdiii nutukta bil
dirilmiş olan politikanın bir 
inkişafıdır. 

helgrat, 18 ( A.A ) - Yeni 
İtalyan ıtefirinin itimatnamesini 
takdim etmesi müna1ebetile 
Yuıoslav gazeteleri uzua mü
talealar yazmaktadırlar. Vreme 
g•zetesi diyor lri:"Yeni ltalyaa 

sefiri tarafmdan yapılmıt ola11 
aiyaai bayanat İtalya-Y agoslav 
mihıasebatında minah bir 
merhale teıkil etmektedir . 
Politika guetai diyor ki : 
" ltalyan elçiainin bu kadar 

bir inattan i9tifacle 
e~ aö:rlcmit olduiu 

mak mecburiyetindedir. 
Yuzoslavya'nın bütlln bey

Delmilel meseleler hakkındaki 
nonktai nazar ve meseJA mev· 
cut muahedelerin yeniden tel
.kiki meselesindeki düıünüıü 
herkese-.: malU.. ve tamamen 
muayyendir. İtalya 'nın Yuaos
Javyaya olan bitabi dikkata 

..,..,·"'• şayandır. Yakın bir istikbal 

:ntııs\olim i't oğu/lcrı 

sözf er İtalya hükumetinin 
balkanlar ve hassaten Yui09-
lavya hakkındaki yeni telekki
.Jerini mübeştiı' olarak kabul 
edilmek icap eder. Eğer İtalya 
hükumetinin ıözleri vakayi ile 
teeyyüt ederse diyebiliriz ki 
Yugoslavyanın arzusu tahak
kuk etmiı demektir. Yuıoslav
yan.n harici siyasası küçük an
laşma ve Balkan anlatması 
itilaflanmn çenes içinde cere
yaa etmektedir. Ve llıer tıqel,
büste bunları s.röz &nünde tut• 

bu ilk tezaburu hakiki bir 
htisnn niyetin takip edip .et
miyeceğini göste-rece ktir. 
Macarların noktal nazarı 

Budapeıte, 17 (A.A) - Ma-

l 
car siyasal mahafili yeni İtal
ya orta elçisinin itimadname-

sini takdim etmesi münasebe
tiyle evvelki gün Belgratta 
irat olunan nutuklardan ala
ka ile not almışlardır. Mzcar 

mathuab İtalyanın hakiki sulh 
temayülah hakkuıda yeni bir 
delil ortaya koymuı olduğu 

mütaleasındandır. Gazeteler 
Yuıcoslavya ile bir anlaımaya 
vasıl olmak için fta!ya tarafın
dan ıöıterilen hu temayiilün 
ilk defa olarak izhar edilme-

General Kondtıı,, 
bu vapur da A•erofan yamada 
demir abmftır. 

Bu arada Veıaizelosla kanaı, 
yanlannda iyan 'Ye mebaa
larla birlikte karaya çıka
rak aahile yalan bir manastıra 
iltica •haittiler. Daha erken 
karaya çıkmq olu cliier ka
çaklarda içeriye çekilerek •· 
yalda 20 kilometro ytiriaek 
•uretile Ofri k6yüne •&rllllf
tAılar. f~len ltalyan sremisi, 

•ero ua demirlecliji AYlaki 
mevküncleki kaçaklan alınıt 
ve Karpatoa ac:luuaa naklet
~tir. Bular orada umumi 
biaalara yerleftirilmifJerclir. 

Bu arada Patmoa'dui Rod 
valisiae ırelea bir haber "~ 
çoaiı" deaizalta leallsi kuman
dammn intihara tqebbn. t
tiğiai bildiıai~. Bir ltaıy:. 
tayyaresi kumandanı •'-·-Rodo . ~ ve 

sa S-tinaİftir. Yarala hü-
kumet ~as~a11esine yatınhnıı
hr. Vaııyeti •iır olmakla be
raber bayati tehlikede d .. ildi 

. T•'tn bir ,:~ • .'° 
Atma, 18 (Hususi) - Pariste 

~ıkan " Tan " iazeteıi, Yunan 
ısyamnm hasbnlmasına ayırdı
it bat YUl8Uada, isyan hareke
tiaia huimetiai aaladıktan IOll• 
ra V ..Ueloa içia Yatabuad 
kat't olarak aJnhnakta •• : 
yui hayata mutlak ıurette ve
da etmekten baıka yapılacak 
bir fCY kalmadaj-w ve bu. 
keadiaillia de anladıiuu kay
dederek Giritliain fırtınala ha
yabnı ıözclea geçiriyor ve .. 
neticeye vanyor : " Şimdi, ltua
ran bittikten •• •• aaretle bq 
j[Österdiii anlqıldıktan IODra , 
siyasi anlayışı keakin bir ada-
mm naaıl olup ta .memleketini 
iç sanı• ıüriiklemek gibi 
tamir kabul etmez bir safhaya 

sürekle.ndiji f&tdacak bir it 
olarak ortada kalıyor. Ve
nizelo• bu hatayı ıüriünlükle 
ve siyui hayabna son çekmek
le ödemektedir. Nizam ~eri 

ielince, hükumetin ilk vazifesi 
her türlü iç çarpışma izlerini 
omdan kaldırmak, iç barışı 

sailamlaştırmak ve ulusal birlik 
arzusunu yeniden çanlandır-

makbr. İnanın ıeri a-elmeıi 
için baı şart ta, reisicumhur 
Zaimiı'in vadettiii iİbi, hiç bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mi:f oldugunu ve 8. Muı•olini
nin Milaaodaki mühim bir nut
kunda bunu göstermiş ve fa
kat o zaman bunun Yu2'oslav
yada akis bulmamıı olduğunu 
bildirerek bu def alci İtalyan te
şebbüsünün büyük bir muvaf
fakiyctle neticelenmesini te
menni ve şimdi orta avrupada 
en eyi havanın inkipf edebil
mesi Yuioslavyaya mütevakkıf 
olduğunu ve Yuioslavyanın 
ıulb temenniyatını göstermek 
zamanı i'elmİf bulunduiunu 
kaydediyorlar. 

B. J.feteksas B. Çaldaris Getıeral DusnJ.Onis 
ıuretle el llrülmiyecek olan top1aaarak hlkimlerin llyena-
kanuni nizamı yerlettirmek zilHfi ve deY1et memurlannm 
olmalıd1r." daimiHii hakkındaki kanun• 

Orltlller Venlzelosa esasi kaydmın: ulus tarafındu 
Kızgındırlar ileride tasnp edilmek tartile, 

ATINA 18 (Hususi) - Grit· kabine kanrile ilgasma karar 
ten gelen haberlere göre grit- vermiıler. Bu defiıiklik ancak 
lilerin Asilere kal'fl ve bilhas- Hbepsiz olarak hOkftmete •• 
ıa Venizelosa karıı kızgınlık- icraatına karşı koymuş memur· 
lan günden gtlne artmaktadır. lar hakkında tatbik edilecektir. 
Venizeliıt Gritliler bile reiıle- Bu flDİ memurlardan daire 
rinin kendilerini isyana stirlik- mOdlrlerine kadar olanlar ba-
leclikeen sonra yalnız bırabuf kanlar medisi kararile, daha 
olmasuadan dolAyı kızgınlıkla- yübek rütbelerde hususi bir 
nnı rizleyorlar. komisyon karan ile qten 

Mevkuf genereller çıkanlacaldardır. imtiyazlı fİr-
Askeri hastahanede menkuf ketler ve bankalar memur-

bulunan General. Katehakia ve lan da bu meyandadır. Ayh 
Kutelakis de ayni fikirdedirler. meclisi de aynı suretle ilra 
Katehakiı gazetecilere beya- edilecek ve hGkiimetçe neıredi· 
natta bulunmaktan çekmmit lecek bir irade meb'uun mec· 
iaec:le Kutelalda dimiftirki : liıini bili mOddet tatil edecek· 

" Gerek B. Katehakia ıe- tir. Yeni teıekkftl edecek milft 
rekae bea ilk l11ee iayaaa karıı meclisin mOesıesat mahiyetinde 
koyarak muvaffak olulıyaca- o~ ol•ryacait kabinenin ka-
iını ileri IÜrmlftik. Bundan rarile tayin olunacakbr. 
dolayıdır ki bana teklif edilen Orduda ta9flr• 
Girit v ..... ı •aJilitini kabul Bakanlar meclisi baıbakamı 
•hnemİ§tim. " batkanlliı albnda toplamnıfbr. 

811 genvallar i.tintak hlki- Bu toplantıda bakanlardu 
mine i•yam tamp etmediklerini Koadilia, Metaksaa, Dusa.nia. 
ve reialeri tarafından .zorla .a- Shnias ve Pezmezotlu hazır bu· 
ıtıdudiktm .oma t•kedilda"k- lunmUflardır. Ordu ve doalllllA 
lerini bilclirmitlerdir. zabitleri araııncla yapılacak 
llaldnalerln a.1enazlllJll tufiye m ... lui ıörllfiilmlfUlr. 
Atiaa, 18 (Huual) - Halk Devlet bakanı B. Metakaaa hl• 

farkua bakulan bqbaba bay kU.etin yeniden teıkili Itızu .. 
_ Çaıdariain batkanlıit .altmda heriade ısrar etmipir. 

lürkiyenin yükselişi 
Barış ve uluslar arası iş birliği 

cephesi için büyük bir kardır 
" L'INDENDANCE ROU- UJutulmuı Anadolu yaylaa 

MAiNE,. ıazetui, Biikreı'de milnbitleftirilmit, yollar, timen· 
8alkaaa aıılq•aıımn Bqkanı diferler, limanlar yapılmlf ve 
B. Ttttue.ko tarafından l.met çoialblmıı, maliye tamim olun· 
İnö111n1n Ba ka ) .. ve mUf, fimdidea yüksek bir ulu· 
T f n ııının . k ul . t ftfik Rlfttl Aru dı • ri sal sanayı ur muş ve tıcare 
laalr .. -1 ..... 1 ... _ ın ldfö~ mübadeleleri mühimleştirilmit• 

---.ı - onuncu yı num- . 
leri clalayaa le . tır. Bütihı bunlar, muhtqeaı 
zi f y terbp olunan bir proi'ramın oa sene 
.,::,:;- :"lenen autuldarclaa içindeki yüksek tatbilderidir 
reş elç~~ ;u Ttır~yenin Bük- ki bunlar için bir çok uluılar 
. A · Supbı Tonrıane- Türkiyeye gıpta etse haklan 

nn tatlrldba bil 
., ük Jtik yapteılı- olur. 
~~v ~. :m;eı •urette tahlil B. Titülesko'nun delaletiyle 
e gmı • Y yor •e diyor ki: Balkanlarla küçük anlaşma 
. . Mutlak etn~k yeknasakhk arasında köprü vazifesini rör-
ıçındc ve kendi kendieiae Tiirk milş olan bizlere gelince, Tilr-
ulusunun hakiki bir ınacize kiye'nin yükselifi, barışın uluı• 
ıösterdij-ini, şaşaalı bir intibah lararası iş birliiinin müşterek 
devresine girdiiini ve Avrupa ceplıesi içinden kıymeti alçil· 
uluslarına kendisini büyük bir leıniyecek derecede büyllk biı 

kardır. kuvvet terakki ve nizam un
suru olarak iÖrdüiünü söyle-

mekle mübaJaga cdiJmi§ olmaz. 
Türkiye elçisinin tebarüz ettir

diii gibi, 35 Yıl içinde beı 
harp ıören çok sıkıntı çekoü~ 

fakat nihayet Kamil Ata
türkün bayraiı altında fA· 
ıaala bir sıynlıt devreaine 
rirmiftir. Blit6a kolllfUlaık 

Zaten ciıt itleri bakanımız .. 
nutkundan da, modem Türkİ" 
yenin kuvvetinden doğan b• 
emniyet hissi çıkmaktadır. 

Türkiye cumhuriyetinin 
leri, aralarında terakki ve :'ba· 
rışı it birliji emrinde bri k•• 
dar faal bir un•ura m,aJrık o" 
duklanndan dolayı r ıncak ifti-

' har duymaktadır.lar • 



19 sır· 

Pirede bir kaza oldu 1G.Kamenos Hicaz kralı lbnissuudu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Asilerin Başı 

Ne diyor? Bir g mi bir mayna çarparak berhava 
oldu - Açığa çıkarılan Sofya 18 ( Hususi ) - " Ut· 

l'O ,, ııazetesinin Kırcaalı mu 
habiri bildiriyor : 

gene aller - Kabinede değişiklik Asi Generallerden Kamenos 
• • ve Bakırcis ile görüştüm. Bun

lar isyanın bozgunla bitmesini 
bilhassa hükilmetin büyük sayı 
ii•tli'llü2'üne atfediyorlar. Pa
zar günü baılayıp Pazartesi 
aaat 11 de biten kat'i muha
rebede, asilerin elinde mevcu· 
du 6 bini gecmiyen sekiz ta
bur, pek az top vardı ve hiç 
tayyare yoktu. Kondilisin hti
cum eden ordusu ise 150 top 
ve 80 tayyare ile mücehhez 
25 binden fazla neferden mü
rekkepti. Kaçaklar diyorlar ki: 

SELANIK 18 (Hususi)- De
de aiaçtan bildiri!diiine göre 
Türkiye hükilıneti tarafından 

teslim edilen asi Generallardan 

AnagnostOplllo , Vlahos ile iki 

binbaşı, üç Mülazım dede ağa
ca nakledilmiflerdir. 

A TlNA 18 (Hususi) - Dün 

netredilen bir emirname muci
bince, ordu bakanının teklifi 
illerine, Generallerden Mane• 
tos. Otones T. Manetos ve 
Çimi koli kadro harici çıkarıl 
mıtlardır. 

Atina, 18 ( Hususi ) - Asi 
ıemilerin mürettebatından olan 
ıemiciler kara ordusuna nakle
clilerek cezaea altı ay fazla 
silih altında tutulacaklardır. 

Atina, 18 (Huıusi) - Gene
ral Hasapidi erkinıharbiye baş
kanlığına, general Papagıı 
üçüncü kolordu (Selanik) ku
ıııandanlıiın,., general Drakoı 
dördüncü kolordu ( KaYala ) 
kumandanlıj'ına, general Zepus 
topçu müfettitlij'ine, general 

lsanidis süvari müfettişliğine 
ye general Krieziz siparişler 

komisyonu başkanlığına tayin 
edilmişlerdir. 

Atina, 18 (Hususi) - Veni
zeliıt isyanı basıldıktan sonra 

daha dllrt kurban vermiştir. 

Malüm olduj'u üzere isyan ha 

reketi ilzerine teraaneyi koru• 

mak içi• bir taraftan Pıiha ile 
Perama arasına. diğer taraftan 
da Salamin ile Magaridis ara· 
sına mayin dökülerek Elavsinoı 
körfez.inin mıthali kapatılmı,tı. 

Dün 6ğladen ıonra 1&at iki· 
de Aya Nikola adlı mazotla 
müteharrik bir gemi Eleosina· 
da 70 tonluk bir çimento ha· 
muleıi yüklendikten sonra bo· 
şaltmak üzere Lutrakiye harekat 
etmişti. Geminin kaptanı daha 
kısa olan Parama yoluadan 
geçmaği tercih etti ve mayin 
tehlikesini höz önüne getirme· 
di. Saat dördü çeyrek geçe 
gemi tehlikeli mıntakada oldu
iu halde son süratle mayin 

tarlasına doğru yol aldı. Boğa
zın her iki tarafındaki gemi
ciler durması için gemiye nev
midane işaretler yapmışlar ve 
kırmızı bayrak çekmişlerdir. 
Karşı sahilden ise kuru sıkı 
top atılmıştır. Fakat kaptan 
Ye üç kiplik tayfası işaretleri 
anlamamışlardır. Birkaç dakika 
sonra gemi bir mayine çarpa
rak berhava olmuş ve içinde
kiler kamilen telef olmuşlardır. 
Geminin ankazı 220 metreye 
kadar yükselmiş ve tersane
den iştial sesi duyulunca bir 
romorkör gönderilmiş ise de 
ankaz parçalarından başka bir 
şey bulunamamışbr. 

ATINA, 18 (Hususi)- Dev
let bakanı B. Metaksas'n tek-
lifi mucibine• hükumetin ye
niden kurulacağı sanılıyor. Böy
le olursa B. T eotokis yeni 
kabineye 2'ırerek dış bakanlı· 
i'ınt alacakbr. B. Metaksas 
kabineda kalarak iç bakanı 

olacak ve B. Turkvasili de 
kabineye girecektir. 

skeri mahkemede 

" Struma ,, cephesi yanldık· 
tan sonra biz Mesta Kara su 
üzerinde olan ikinci müdafaa 
hattına çekilmek istemittik. 
Fakat topçunun büyük tazyiki 
ve bilhassu tayyarelerin hücu
mu karşısında muvaffak ola
madık. Tayyareler sık sık mev· 
zilerimiz üzerine 150 metreye 
kadar iniyor ve müthiş hasarat 
yapıyorlardı. Bu sebeple fazla 
mukavemeti yersiz bulduk. 

llk maksadımız Dede ajaca 
çekilerek Averofla Giride git
mekti. Fakat zırhlı gecikti. 
Bundan dolayı; vakıt de dar ol
duiundan, Bolgaristana ilticaya 
karar verdik. 

Amiral Buyani de son daki· 
kada denize açılan iki hükü· 
met torpidosunun Averofun 
geçikmeaine ıebep olduiunu 
söylemiftir. 

Yu a ordu ve donanmasının isyanı Genel nüfus 
Et afında tahkikat Yapılıyor 

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

Filonu kaçırılması karar 11 mart günü Venizelos ve 
Demestihas arasındaki görüşmede verilmiştir 

Atina, 16 (A.A) - Askeri 
mahkeme ihtilal hareketine ait 
tahkikat ve iıtiotaklarına de
vam etmektedir, Yapılan tah
kikat Plastir.ısın 1933 tarihinde 
yapmış olduğu ıı oticesiz hare
kete kadar uzayıp giden fesat 
tertibatının ne su etle hazırlan
mış oldugunu m ydana çıkar
mıştır. Bu hazırlıklar Cumhuri
yet müdafa sı ı!mı verilmiş olan 
bir heyet tar,.fından yapılıyor
du. Ve bu heyetin maksadı 
halkın intihabı ile iktidar mev
kiine gelmiş ol· n Çaldaris hii
kfımetini devirın i< idi. Bu teşki-
1.i \ ın Atina ve Pir•de 750 şubesi 
va Jı. Bunlar Venizelos ile Veni
ıelist fırkasının vermiş olduğu 
>aralarla bir co :aza ve taraf
tar kaydedi}ordu. Heyetin rei
si Veni:ı:eloaun lısi dostu olan 
General Papulo tur ki ( şimdi 
mevkuf buhııı :ı ı eşhas arasın

dadır ) bu tt.~ 1 i at azalarına 
bilha91a ıçlenııae ufak birer 
•ünııü bulunan !>aatonlar ttYJ:i 
•diyordu. Gue kara ve ge
rek deniz kuvv- '.leri zabit ve 
efradı arasında propaıı-aoda de
vam ediyordu. Bu fesat teıki
latının parolası ı;u idi. " Cum
lıuriyet tehliked .dir " Hazırlık
lar oldukça iler"ediği za•an 
Venizelos Atinadan ayrıldı ve 
kıyamın pıı.tlak. vermeıina inti
zaren Giride ~itti. Bu esnada 
kendisi daimi gurette Papulos 
;.:_ nıütekaid mira! Demeati
b r ;,. ••İr im elarle muba-

Y • 'ı1 °lılunuyordu. 
'ht'l'lp h>akta olan tahkikat, 
ı ı a ha k . • . b'l r ctın!n ııayesı ı ... 
b;1ssa Atin ""' ;~ıralı olduauou 
!Ileydana çı rmııtır. Bu itgal 
teşebbüsü hülcü etin seri ic

raatı sayeaindı ıuya düşmüş
tür. T erıan y dönmüş olan 

mürettebatın if d !erinden an
latıldıiıaa ~öre, isi zabitler, 
efradın kandil rine itaat et
melerini t İn için birtakım 

mükafatlar vaadetmitlar, hatti 
onları Makedonyada ve bütün 
Yunanistanda iıyanın terakki 
etmekte olduj'unu inandırmıya 

çalışmışlardır. Hatta bizzat 
V enizelos birçok mükafat ve 
terfi vaitlarinde bulunmuştur. 
Bununla beraber iailerin Ma
kedonyadaki ilk mağlubiyetle
ri üzerine gerek V enizeloı va 
gerek bi bahriye zabitleri 
teşebbüslerininin akamete uğ• 
rıı.mış olduiunun farkına var• 
mışbr. 

11 Mart Pazartesi glinü öf· 
leden sonra V anizelos ile De
mestihas arasında yapılan bir 
görüşmede firar kararları ve
rilmişti. Yakında bir hava 
bombardımanı yapılacağı ba
hanesile bütün mürettebat hap· 
sedildi. Yalnız zabitlerin rö
velverlerinin tehdidi altında 
servis yapan tayf.a serbest bı
rakıldı. Venizelos ile mebusao 
ve ayandan olan dostları Ave
rofa bindi. Ve Averof güya 
Makedonya sahillerine hareket 
etti. Fakat ıemidekilerin kaf
fesi işin kaçma olduğunun far
kına Yanoıı idi. Sabahleyin tan 
yeri aiınrken Averof Cassos 
adasına vasıl oldu. İlk san-

dalla Venizelos ile kımsı ve 
dostları bindiler. V enizeloı ya· 
omdaki iki rövelveri sandala 
attı. Karada bir kayanın üs
tüne oturarak uzaklaşmakta 
ohm Averofu ümitsiz nazarlarla 
teşyi etti. 

Venlzelos Fransaya 
Gidiyor 

Roıaa 16 (A.A) - Bay Ve
nizeloıun yakında Fransaya 
gitmek üzere Radoıtan müfa· 
rakat edeceği haber verilmek-
tedir. • 

Müsadere edllen 
servetler 

ATlNA, 17 (A.A)-V anizeloı 
ile karııının va oğullarının em
val ve emlaki müsadere edil
mi,tir. Gazetelere göre bilhas
sa menl.ul emlak, mobilye, kü
tüphaııe ve sanat eserlerinden 
mürekkep olan bu malların 

kıymeti 500 milyon drahmiye 
balig olmaktadır. 

Atlnada görü.meler 
ATINA 17 (A.A) - Türki

ye, Fransa, İngiltere, Yugoslav
ya ve Romanya sefirleri bay 
Çaldaris tarafından kabul edil
mişlerdir. Sefirler, memlekette 
sükunetin iade edilmiş olma
sından dolayı başbakanı tebrik 
etırıişlerdir. 

Tabancayı kurcalarken 
Çıkan kurşun bayan Emineyi 

Derhal öldürdü 
Bayramın ikinci ırünü Ke

merde dikkatsizlik neticesi 
patlatılan bir tabanca yüzünden 
zavallı bir kadın kalbinden ya
ralanarak ölmüştür. Bu feci 
kaza, aldığımız mali-mata göre 
şöyle olmuştur: 

Bayramın ikinci ırünü bayan 
Emine adında bir kadın muha
cir ıokaiında çolak İzzetin 
evine ve be, yaşlarındaki ço
cuğu Yusuf Kenanla birlikte 
2itmi,tir. 

1 
Aynı evde misafir bulunan 

F eyı:i adında bir şahıs kendi
sine ait tabancayı boı zannede
rek oyaaması için Yusuf Kena
na vermiştir. 

Çocuk, tabancayı karıştırır
ken patlatmış ve çıkan mermi 

annesi bayan Eminenin kalbine 
isabetle derhal ölümünü intaç 
etmiştir. 

Zabıtaca ve adliyece hadise 
hakkında tahkikata başlan-

mıştır. 

Sayımı nasıl 
Yapılacak 

ANKARA 17 (A.A)- ista
tistik ıımum müdürlüğiindeıı 
aldıiımı:ı: malumata göre, ge
çen yıl çıkan hususi kanuna 
uygun olarak bu yıl Birinci 
teşrin ayında genel nüfus sa
yımı yapılacaktır. Sayım işi bir 
cuma güaüne tesadüf ettirile
cek ve yurdun her köşesinde 
aynı günde bitirilecektir. Sa
yımda uluslararası istatistik 
enstitüsünün tesbit ettiii sor
gular sorulakcaktır : 

Cinsiyet 
Yat 
Evlilik, bekarlık 
Tabiiyet 
Meslek 
Din 
Anadili 
Okuyup, yazma 
Vücut sakatlığı 
Doğum yeri 
Bu umumi sayımda memle

kette okur ya:ı:ar her fert sa
yım memurluğuna tayin edile
bilecek ve bu vatani vazife 
ücretsiz olarak yapılacaktır. 
Kullaııılacak memur adedinin 
12,000 kadar olacağı tahmin 
edilmektedir. Sayımın usulle
rini isabetle hazırlamak için 
memleketin muhtelif yerlerin
de 12 kazada ve 350,000 nü
fus üzerinee yapılmış olan tec
rübeler tam bir muvaffakiyet 
vermiştir. 

Bay Avni Doğan 
Dün Ankaradan şeh

rimize döndü 
- Başlara/ı 1 ncı ~alıiıe~ -

lir ve beraber olarak Basma
haneye gelmişlerdir. 

Fırka reisini Basmahane is
tasyonunda da Fll'ka viliyct 
idare heyeti üyeleri ile esnaf 
va işçi birlikleri idare heyet
leri ve matbuat erkanı çok 
samimi bir surette istikbal 
eylemişlerdir. 

İstasyonda bay Avni Doiana 
ve refikalarına büketler veril
miştır. 

Bay Avni Doğan karşılayı· 

cılara teşekkürde bulunduktan 
sonra otomobile binerek doğ
ruca evlerine gitmişlerdir. 

Hançerlemek istedil r 
Üç Yemenli suikastçi teşebbüslerind 

Muvaffak olamıyarak öldürüldü 
Londra, (A.A) - Royter 

Ajansının Mekkeden ö&"rendi
ğine göre, İbnissuuda karşı bir 
suikast yapılmıştır. Kral Mekke
nin büyük camii civarında si
lahlı üç kişinin tecavüzüne uğ
ramış, fakat hücum edenlerin 
üçü de kralın muhafızları tara
findan birtey yapmalarına im
kan bırakılmadan öldürülmüş

tür. Suikaste teşebbüs edenler 

Yemen zeyyitlerinden idi. -Berlin, 18 (Hususi) - Mek-
kede suikaste uirıyan İbnissuut 
hacıların karşılanması için alı
nacak tedbirleri görmelr ü:ı:ere 
oraya gitm~ti. Suikasti yapmak 
istiyen üç Zeydi kendisine h•ıa
çerlerle hücum etmişlerse da 
birşey yapamadan muhafızlar 
tarafınd•n öldürülmüşlerdir. 

Kırcaalide bir abide 
Bulgarlar Ege denizine inmek 
Hulyası arkasında koşuyorlar 

İhtiyat mülazımlarından Kan
ko Kırkoff mütekaid zabitler 
birliğinin fikirlerini neşretmek
te olan ( Oteçestova ) 2'azeta-
11inde yazdıgı bir yazıda, Kır
caali garnizon kumandanı mir
alay Tabakoff'un riyaseti altın
da bir komitenin teşekkül et
tiiini ve bu komitenin, Kırca

ali ve civarının knrtarılması 
yolunda ölen askerler için bir 
abide dikeceğini yazmaktadır. 

Bunun yapılması için 300.000 
levaya ihtiyaç olduğunu, hali
hazırda 180.000 levanın mev
cut bnlundniunu ve Mart ni
hayetine kadar da 100.000 
levanın elde edileceğini ilave 
etmektedir. Abide, şehrin tam 

merkezinde, Belediye bahçe
sine dikilecektir. 

Mütekait zabitler birliğinia 
Kırcaalideki senelik kongre
sinde resmi küşadı yapılmak; 
üzere abidenin o zamaaa ka
dar tamamlanacağı ümit edil
mektedir. 

B. Kırkaff'un dediiine gör 
abide "Kahramanların ölümle ... 
rinden mütevellit acıların, on
lara karşı olan minnetleriıı. 
Ege denizine doğru olan Bul
gar ülküsünün, tarihi ve ırki 
hukukunun \'e ölen kahraman~ 
!arın bir timsali olacaktır.,, 

Muharrir, bu İş için Kırcaali 
mutasarrıfının yapmıt oldu~ 
yardımlardan bilhassa bahset 
mektedir. 

Bornovada spor bayram· 

B-Onıot•a Spor Bcıyrn ııırnı.laıı Bil" itttiba 
Bayramın üçüncü günü Bor- j kasında Şeref birinci, Hasa 

novada büyük bir spor bayta- ikinci, 1500 metre koşusuna 

mı yapılmıştır. iştirak edenlerden Sefer birinci 
Öğladea ııonra saat iki bu- Rıza j L iııci, Ahın-et üçüncü gel• 

çukta çuval koşusile başlanan mi.Jlerdir. 
ve Eıref pafa spor kulübU ile Eıref paşa sporcuları ile Bor-
Bornova gençler birliğinin iki- nova ıı-ençler birli~i arasındı 
ye dört sayı galip xelmesile yaptlan ~ok çetin maçta dı 
neticelenen bu apor bayramı B lı k d ornova lar ikiye arşı örj 
çok neşeli geçmİf ve binlerce gol ile ~alip gelmişlerdir. 
halk bulunmuştur. 

Çuval koşusuna iştirak eden- B01"nova C. H. Fırka111 baf • 
!erden Şeref birinci, Muzaffer kam Cemal Kavukçu oğlu il 
ikinci, 100 metre koşusuna a-i- fırka üyesinden Hüsnü Atac 
renlerden Fuat birinci, Hüse- koıularda birinci gelenlere bi 
yin ikinci, Simit yeme müsaba- rer madalya vermişlerdir. 

Irak Kabinesi 
Yine istifa etti 

Baftdat 17 ( A . A ) - İki 
hafta evvel Cemil Elmiftahin 
reBliiinde tefekkül eden Jrak 
kabinesi orta fırtat aşiretleri 
arasında çıkan karışıklıkla.rdan 
dolayı istifa etmi§tir. Yem ka
bine Yasin paşa tarafından teş
kil edilmiıtir. 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 17 (A.A) - Yüzde 

3 faizli Mısır kredi fomıiye 
tahvillerinin 15 mart tarihli 
çekişinden kazanan numaralar 
1886 tarihlerinden 52,339 No. 
50 bin frank 1908 tarihlerinden 
617,063 No. 50 bin frank, 1911 
tarihlerinden 226,053 No. 50 
bin frank kazanmıslardır. 

Almanların yeni 
Tayyareleri 

Nevyork 18 ( A.A) - Nev 
york-Tim~ı gazeb:sı, Alman 
yaıun iştialli motörlerle uçar 
tayyarelerin motörlerinin uçu 
halinde elektrik vasıtaları il 
durdurulm.a~ı tehlikesine karı 
tayyarelerını korumak için bu~ 
lara dizel motörleri koymal 
h~ıusundaki kuvvetli temayül 
bılhaısa kaydetmektedir. 

Habeş - ltalya 
Roma,l 7(A.A)-Havas ajana 

bildiriyor : 
Habeşistan elçiliii Habc:tıs 

tan imparatorunun Cenevredek 
orta elçisini İtalya - H•heıistar 
ihtilaflarını uluslar duneX"in~ 
vermeye memur ettii::ni teb!i 
etmiştir. 
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ik izme ni eniden ihya 
bomba gibi patladı 

\..,. ~is - Londra ve Romada b ·· rük heyecan uyandıran bu karar etrafında 
örüşmeler vardır .. Alma Sulh ordusu 500 bin kişi olacaktır 

P • lin, 17 ( A. A ) - Alman soku!ıpuş ve Alm:ın-
Ajan • bildiriyor: ya her ş~yden üstün 

13. ! tler nekahat devre!ini diye başlıya:ı m:lli 
geç rmck üzere bulunduğu marşı terennüm et-

B miştir. Diğer taraf-
Bav; eradan Cuma günü er- tan hup yiğitlerinin 
line avdet etmiştir. Evinde ka- hatırasını taziz eden 
bul ettiği nazırlardan birçok- merasim esnasında 
lan il~ uluslar arası vaziyeti bayraklar yarıya in-
bakkıncla tt'tkik ettikten sonra dirilmesi emri veril-
kabincyi içtimaa davet etmiş- miıtir. Meruimden 
tir. Kabine bir kanun ç1L:armı7 ı:onra ise bayraklar 
bir de Alman milletine hita- yukarıya kadar çe-
'ben son derece haizi ehemmi- kilecek ve askeri 

sahada hükümranı 
yet bir beyanname neşretme- haklarını dde etti-
ıidir. Bu kanun mecburi as- gı haberini alan 
kerlik hizmetinin yeniden te- Alman milletinin baştan başa 
ıisine dairdir. Almanyanın ha- duyduğu sevinci ifade için ırü-
zeri ordusu 12 kolordudan ya- neş batıncaya kadar çekili du-
ni 36 fırkadaa teşekkül ede- racaktır. 
cektir. Parls, Londra ve Roma 

Varsay muahodesl Arasında görüfmeler 
Yırtıldı PARIS 17 ( A.A) - Havas 

Londra 17 (A.A) - Gaze- Ajansından: 
leler V ersay muahedesini yır· Paris - Londra ve Roma hü-
tan Alman kararını duvar ilanı kumetleri dün akşam üstünden 
hurufatı ile haber veriyorlar. itibaren ve 7-1 tarihli Roma ve 
İlk neşriyat bidisenin vahame- 3-2 tarihli Londra uzlaşmaları 
tini tadil etmek arzusunu iÖs· mucibince müdavelei efkira 
teriyor. Sunday Times diyor ki: başlamışlardır. Bu üç devlet 

Berlin mü:ı:akeratının bir iıe arasındaki vahdet hiç bir za·· 
yarayıp yaramıyacal:'ını •imdi man tezelzül-: uiramamış oldu-
kendi kendimize sorabiliriz. i'undan bu mükilemelerin ne· 
Bunun yeniden tecile uiraması ticesini sükunla beklemek ica-
çok muhtemeldir. Umumi em• heder. İngiltere kabinesi son 
niyet tehlikededir. toplantısında Fransa ile karar-
Almanya mecburl asker- laştırılan bölünmez tekliflerin 
llğl niçin ihya edlyormuf aynen muhafazasına karar ver-

LONDRA, 17 (A.A)- Rey· miştir. Dün akşamki iÖrÜşme-
ter Ajansının diplomatik mu- !erden sonra B. Flanden ve La-
habirinin bildirdiiine göre B. 
Hitler İnfıl'ilİZ elçisile görüşür
ken Almanyada mecburi asker· 
lik hizmetiain ihyasına ıebep 
olarak cuma akıamı Fransız 

bafVl':kili tarafından meb'usan 
meclisinde vaki olan beyanatını 
göstermiştir. 

Lonrada tevkalclde 
Hayreti •. 

Almanyanın kararı Londra· 
daki ecnebi diplomatik meha
filinin fu·kalade hayretini 
mucip olmuştur. Aynı mabafil 
Almanya'nın kararının Versay 
muahedesinin 5 nci maddesi 
yerine kaim olacak bir tesviye 
ıureti bulmak üzere lngiliz 
nazırlarının Berline vaki ola
cak seyahatının arifcainde ilan 
edilmesini hararetle tefsir et
mektedirler. Son müzakereler 
esnasında Almanların hemen 
Fransız ordusuna muadil 300 
bin kişilik bir ordu istemek 
hususundaki israrları da na
ıarı dikkatı calip iÖrülmekte
dir. Almaoya'nın yalnız Versay 
muahede~ini feshetmekle kal
mayıp son müza!;erelerin esas
lanndan da uzaklaşmış olduiu 
kaydedilmektedir. 
Berflnde büyük nllma-

ylşler 

Berlin 17 (A.A) - Havas 
Ajansı Muhabirinden: 

Başvekaltt dairesinin önüne 
biriken binlerce ahali Furure 
seslenmi•ler ve kendisine te

fekkür etmişlerdir. Bize bir 
ordu verdi~inden, silah ver
di!rinderı dolayı varol, çık pen
cerene de seni alkışlıyalım di
ye baiırışan halkın arzusunu 
ierine getirerek B. Hitler 
pencereye çıkmış ve yanında 

E. Rudolf Hu ve Göbcls ol
clutu halde görünmüştür. Coş
kun bir heyecan içerisinde aha
Jj sarayın pencerelerine kadar 

val Roma ve Londra sefirleri
ne telgra.f çekerek oralardaki 
hükumet erkaniyle temasa geç
melerini bildirmişlerdir. 

Moskovada derin 
H•yret vardır 

MOSKOVA 17 (A.A) Havas 
Ajansı muhabirinden : 

Almanyanın kararı burada 
derin bir hayret uyandırmıştır. 
Bu karar efkarı umumiyeyi 
tatmin edebilmekten çok uzak 
yeni ve agır bir hatadır. Mev
cud kanaatlara göre, Almanya
nın günden güne artan iddia
larının önüne ancak V ersay 

. muahedesini imzalamış olanl:ı
rın tam bir ittihadiyle zeçile
bilecektir. 
Con Saymenln seyahatı 

Kalıyormu ? 
Herkes İngilterenin nasıl bir 

hattı hareket ittihaz edeceğini 
ve Sir Con Saymenin seyaba
tını gayri muayyen bir tarihe 
talik edib etmiyeceğini merak 
etmekle beraber Sovyetler em
niyet meseleleri muvacehesin
deki vaziyetini deiiştirmek ni
yetinde olmayıp Londrada ha
sıl o!unacak aksülamele intizar 
etmektedir. 

iki ordu 
VİYANA, 17 (A.A) - Ha

va muhabirinden Ncyes Viner 
T egablat gazetesi bir takım 
hakları çiineyen Almanyanın 
aiır mesuliyetini kaydederek 
bu hadise Versay muahede-

sindenberi Avrupada çıkan ha
diselerin en mühimm:dir diyor. 
Bu g:ızetenin Berlin muhabiri 
meslekten yetişme ordunun da 
muhafaza edi!eceiini bildiriyor 
Bu suretle iki ordu bulunacak 
ve Alman ordusu Avrupamn 
en mühim kuvvetlerinden biri 
olacaktır. Bay Hitlerin kararı 
~lmanlum fevkalade heyeca
nını mucip olmuştur. Bu heye-

(ııJ rill!J r n .11ııl1 t 

can hoşnutsuz:uia ı~:ırşı bir 
nevi su:>:ıp vazifesi görerek 
kararın icab c~!ireceği fevkal
ade masrafa şimdilik olsun 
tehlikesizce zirişmek imkanını 
bahşedecektir. 

Alman ordusu 
soo bin klfl 

Londra 17 (A.A) - Royter 

ajansından: L d Beı·liııde biiyiil.: coşyıııılıık 
B. Fon Nöratın Berlindeki on ra diplomasi mahafilinde 

ı E "k FT · iki kanaat belirmekted"ır B göre Sir Con Saymen bir defa ahkamın feıhi keyfiyetinin 3 
ngiliz elçisi Sir rı 1 ıpıse İ · azı- tecil edilip ziyaretin behemhal Şubat tarihli Fransız - İngiliz 

verdiii malumata göre Al- l~rı n2iliz kabinesinin yeni bir bu ıefer vukuuna karar vere- beyannamesinde derpiş edildi-
manya ordusunun mecburi hiz- ııyual hazırlıia meydan vere- cektir. iidir. Filhakika bu beyanna-
met eusı üzerine mevcudu bilmek için bu seyahatı kısa İngiliz nazırlarının Berlin se- mede Fransız ve İn2iliz hüku-

b. ""dd J h 1 metlerinin Versay muahedesi-500,000 ki•iye balia olacaktır. ır mu et e tecil etmeyı" ter- ya at arının tecili Moskova ve 
Y • nin beşinci maddesi yerine bir 

Sir Con Saymen ile B.Edenin cih eyliyeceii fikrinded" 1 Varşova seyahatlarına da tesir takım emniyet andlaşmalarının 
Berlin ziyaretlerine ielince, Ancak ekseriyetiıı dü .. ır .er. edecektir. Lakin esas mesele akametini arzu eyledikleri açık-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••a•••••••••••••••••••••••••• şuncesıne Versay muahedcsindek"ı asker·ı a t "h d"I kt "d" •••••••••••••••••• ç asrı c ı me c ı ı. 

eler görüşecekief dir?····-........ B~Y-Ed~~- .. 

• 

lngiliz 
netice 

bakanlarının 
alacakları zannedilmiyor 

Londra, 17 (A.A) - Kabine 
Sir Con Saymenin Berlin se
yahatinde değişiklik olması 
hakkında hiçbir karar verme
miştir. 

Paris, 17 (A.A) - Havas 
ajansının Londra muhabiri bil
diriyor: Dip:cmasi mahafilin 

fikrine zöre Almanyanın tek-

rar silah!anm:ısı işi gör:lşülme
dcn < vel Berlin hükumeti il 

İn2iliz bakanları arasında mü
tekabil muavenet şark misakı 

hakkında bir prensip anla~ması 
yapılması lazımdır. Bu mehafil 
Berlin görüşmelerinde Alman
ya ile Sovyet Rusya arasında 

--..,..._.;..• - dan ıonra Avusturya min
kına Almanyanın iİrmeıi iste
necektir. Üçüncü olarak İn2iliz 
bakanları Almanyanın silahları 
tahdit muahedesini kabul et
mesini istiycceklerdir. Bu em
niyet şartları tahakkuk ettikten 
sonra Almanyanın tekrar silah
lanması müzakerelerine başla
kabilecektir. Fakat l"giliz ba
anlarının Berlinde bulunduk-

ları müdd t . . d b" . 
1 e ıçın e ır netıce 

·-·---~ ........ - ..... -ı1 : ınarnıyacaktır. Bakanlar Lon
I raya dönerek kabineye rapor
arını verecekler ve tetkikat 
k~pılıpl Fransız ve İtalyan hü-
1 u~et eri ile istitareden sonra 
ngı tere kararını verecektir. 

Sir Coıı Sayıııeıı 

dostane münasebatın tekrar 
baılamasının ilk mevzu olaca
ğını söylemektedir. Bun-

Almanya Versay Muahedesi 
Vaziyet bÜt·Ü·~· .. ··A~;~p~d;····ç~k .... ~~hi; ..... görülüyor 
- Ha,ıaıu11 U11ınci sahıtede - Cenevrede emniyet istikrarının "l"hl 

de b:r toplantıda beyanatta ) H t hd"d" d •ı a arın Cenevre, 17 (A.A - avas ka dı kı~fiekn akdem olduğu hak-
bu!unarak savaştan önceki kuv- Ajansı muhabirinden: ın a ı re iltihak t . . 
vet d~nkliii sisteminin acun Almanyanın son hareketi Almanyanın bu karan ~:::~~ 
sava7ının alevleri arasında yan- uluslar arası afkirı umumiye medik birşey deiildir. A.lman-
dıiını ıöylemiı ve demiştir ki: üzerinde çok derin bir tesir yanın bu karuı çoktanberidir 

"Siyasul adamlar, acun sa- uyandırmiştir. Zannolunduğuna hazırlamakta olduiu hissedil-
vaşından çıkan acı derslerle göre, Alman hükumetinin bu mekte idi ve nasıl ki tngiliz 
öirenmi~lerdir ki bundan za- tarzı hareketi hesaplıdır. Zira ak kitabının neıri hava kuv-
fere benzer hiçbir şey çık- bu suretle Almımya kendisini vetlerinin askerleştirilmesine 
mamış ve sava~a girenlerin müzakere için daha hazırlıklı vesile olmuşsa bu seferki ka-
hepsi yenilmiş o!arak çıkmış- ::ddelmektedir. rar için de Fransada askerlik 
!ardır. O vakitten beri barışı Romada müddetinin uzatılması bahane 
tutmak ve sağla.ml::ı~tırmak Roma, 17 ( A.A) - Havas edilmiştir. 
i-;:n yeni bir zihniyet uyandır- ır.uhabir:nden: Paris, 17 (A.A) - B. Lava! 
mağa çalışmaktadır. Bu, kuv- Roma hükumetinin Paris ve bu sabah İngiliz mas!ahatgüza-
vct;erin denkliği yerine anlaş- Landra ile temasa i:'eçcceiine riyle görüşmüştür. Görüşme 
ma ve görüşme usulunü koy- dair olan beyanat İtalya ve hakkında tam ketumiyet mu-
mak isti yen bir zihniyettir. F ransanın 7 son kanunda müş- haf aza edilmekte ise de Alman 
Her vakit muvaffakıyetli ol- tereken iİriştikleri taahhüde kararının uluslar derneii kon-
mamış ise de çok büyük ne- tamamen riayet olunacağını seyine verilmesi mevzuu bahis 
ticeleri ı.rörülmüstür. .. 2österir. Malumdur ki İtalva oldu2:u zannedilmektedir. Bu 

Moskova'da 
Bekleniyor 

Moskova 18 (A.A)- Havas 
muhabirinden: Moskova ecnebi 
mahafelleri, B. Eden'in ziyare
tinin Litvinof için ıahsi bir 
muvaffakiyet olduiu, ve bu 
ziyaretin Fransız politikası ta
rafından tasavvur edilen vazi
yeti tahakkuk ettirdiii kanaa
tindedirler. Bu politika İn2il
terenin bazı mukavemetlerine 
rağmen ehemmiyetini tanıdıiı 

mühim bir siyasi unsur olan 
Sovyct Rusya ile teşriki mesai 
politikasıdır. Bu mahafil Ce
nevre' den beri Litvinof'la sa-
mimi ve itimatkir münasebet
lerde bulunan B. Eden'in zi-
yaretinin hariciyeciler arasın

daki sulh mesaisini takviye 
edeceii fikrindedirler. 

·-· Erzincande zelzele 
Erzincan, 17 (A.A) - Saat 

1122 de devamlı olmak üzere 
hafif bir yer 11raıntı11 olmuş-
tur. 

........•.•••..............•............. , 
sırada Londra kabineıi fevkal
ade bir toplantı yapmakta idi. 
Bundan dolayı Fransa ile ln-
2ilterenin müştereken karar 
verecekleri anlaşılmaktadır. 

LONDRA, 17 (A.A) - Sa
bahleyin istiıareıle bulunan 
bakanlar bütün gün temas 
halinde kalmışlardır. Kabinenin 
Yarın sabah ikinci bir toplantı 
yapmasına ve bu toplatıdan 
evvel hiç bir beyanatta bulu
nulmamasına karar vermiştir. 
Bu beyanatın avam kamarasın
da yapılması muhtemeldir. 

ROMA 17 (A.A) - Haves 
ajansından: 

Resmi mahafil İtalyanın Bcr
linden gelen haber hakkırd~ 
Fransız ve İngiliz hükumederı 
ile mutabık kalacaiını ve no~
tai nazarını zamanı gelinc•e bıl• 
pireceilini bevan etmeı..•.edirler. 



...... ... 
Akhisar tütüncü üğü Pamuklarımız ve man' 

w 

in rıisar idaresi yeni bir yaprak deposu 
Yaptırıyor - açakçı ık kalmıyor 

Almanya ile 
Bir 

ticaretimizde 
w rol 
pamuklarımız 

namzettir oynamaga 
mühim 

Geçen sene içinde 130 kaçak vakası meydana çıkarılmış 

Almanyada Türk Ticaretoda· 
sından Türkofise gelen rapora 
göre: 

Pamuklarımız Almanya ile 
olan ticaretimizde mühim bir 
rol oynamağa namzet bulun
maktadır. Gerçekten Almanya
nın 1934 yılı ithalatında bil
hassa pamuk faslında ehemmi
yetli değişiklikler olmıqtur. 

Evvelce en büyük kısmı Ame
rikada n yapılan Alman pamuk 
i thalatı şimdi başka ülkelere 
döıımü~tiir. Burada ülkemizden 
vi ki ithalat dahi dikkate değer 
bir inkişaf göstermektedir.Son 
yı!da almanyanın Mısır Ye Bre
zilyadan o1an pamuk ithalatı 
artını' b•ına mukabil Amerika
dan ithalat oldukça :;rerilemiş
tir. Rapor sonunda verilen is
tatistiklerin tetkikinden de bu 
cihet kolayca anlıtşılmaktadır. 

ce kliring mukavelesi yapmış 

olduğu memleketlerden mal al
mak, aynı suretle takas esası 
üzerinden c;ahşmak mecburiye
tindedir. Bu şartları kendisin
de toplayan, yani, Almanya ile 
baş;ı baş ticaret yapabilecek 
olan ülkeler ise pek çok bu
lunmamak tadl~. 

Akhisar 13 ( Hususi ) - İn
hisarlar idaresi burada yeni bir 
" tütün yaprak deposu ,. yap
tıracaktır. Eski anbarnn bitişi
iine yapılacak olan bu bina 
gayet moderın tarzda inşa olu
nacak, yedi bin balye istiab 
eyliyecektir. Deponun önümüz
deki 11 Martta İstanbalda iha
lesi yapılacak, ihale ferdasın
da beton arme olmak üzere 
hemen inşaya başlanacak ve 
yeni sene mahsulü bu yeni an
barda tesellüm edilecektir. Mey 
zuu bahs deponun yapılması 
buraca üç senedenberi isten· 
mekte ve bi.r iktiyaç halinde 
gösterilmekte idi. 

TeeeellUm ı,ıen 
Mübayeat ve tesellüm za-

manlarında Y• derambar işle
rinde kuvvetli dir ııhım ola
rak faaliyetler gösteren Ege 
mıntakası mübayeat fen mü
fettişi Bay Yusuf Ziya ile 
eksperlerimiz Mahir, Semih 
ve Fnat bayların ıürraa aürat 
ve suhulet sayuinde tütünle
rimizin tesellümü bu yıl her 
senekinden önce bitmiş bulu
nuyor. Derambann devam et· 
tiği müddetçe batta müdür 
Bay Hanın Salor olduin hal
de bütün inhisar memurlarının 
ıecc saat on ikilere kadar •• 
cuma günleri de çalıımak su
retiyle beşbine yakın zürraın 

derambar Ye transfer mua-
melerini bir buçuk ay 
gibi kısa bir müddet ur-
fında ikmal eylemit olma-
lan, tiitiiıı drraı arasında 
idareye karşı büyük memnu
niyet yaratıalfbr. Gerek bu 
cihetten, gerekse tütünlerin 
~yi fiyatle sablmıı olmamndan 
oııümüzdeki yıl için tütüncü
larinıiz aruında eldme daha 
fazla ehemmiyet verildi&"i, ya
pılan geniş mikyaatalri haıır
lıldardu anlqılmaktadır. Bir 
kaç senedenberi Akhisar tll
tüncüliiiünün huausiyatlerin• 
<aıııaman erebilmiı bulunan 
llJUdür Harun Salori ziyaret 
>ederek yapılmakta olan hazır
lıldar hakkındaki noktai naza
rını va idarenin çalııma tarı:ını 
•ordum. Mumaileyh bana tü
tti.ıacülük üzerinde faydalı ma
~Uıııat verdikten sonra tunlan 
1live etti · • 

- Buradaki tütün hazırlı-
2tnın ıenişliiini nihayet meY
tii bir mesele olarak kabul 
tdebiliriz. Düşünülecek esas 
::ihet umumi rekoltenin ihtiyacı :P &fıwyacaiı noktasıdır. Ev-

ce gazet .. 
buna da· ~ııun ba,yazısında 
ınutaıea ır .. g~~l ve mıuib bir 

1 yurutulmü• "t- t·· u ı:. n u unc • 
ıre sırur çek . 

olaca. ınerun., muvafık 
gı yazılmı h. Ben o yazıyı 

tıoktai 
huld naunına çok uy~n 

lUtı. İdaremizin muamelat 
Ve fa-" cuye ·ne aitd o n sorp-
Duza İse b" .J· • •. ır şey •ıyemıyece-
Rlııı. Bunu a k - - 1 . . terked . nca goruı erınıze 

enrn B ·· l .. b · u ıoz er arasında 
cyana s l'h· . . 

rıı • a a ıyetimız yok! 
ana~, ııaklı .d. .,. 

M ı ı. 

Bay ~'-r arasında 
•run~ 

s ı ra ıı., terkettikten 
~m.!:ıı llıuhasebe, 

Tiitiinleriıı 111uayeııesi X m1!düı· Haı·ım Salor 
XX Ege mıııtakası t11ilbayaat müfettişi Yıısııf Y,iya 

amele, ziraat ve eksperlik oda- perlik ettim. " Akhisar tütün· 
fanna girdim. Her dairede gö- lerinin nefaset itibarile her 
rülen intizam . ~e sa~elik, me- yerden üstün ,, oldu· nu te-
mnrlann yekdıgerlerıne karıı td"ts" .. 1 p . . re u uz soy eyorum. 
~a.mı~ı~et ve rabı~rı ? kad.ar Satt,ıar 
ıyı ki, ınsan kendini bir aıle İd . 1 t t ı .• arenın mamu a sa ış arı 
efradı arasında sanıyor. Dıa-er . . 
bir hususiyet te ufak bliyük evvelkı senelere nı.~~~tle .~u 
her memurun müdürlerine kar- yıl çok kabarıktır. Butun koy-
şı olan bailıhi'tdır. lerde bayi teşkilatı yapılmıı 

Ek perlarle beraber merkezde de halkın ihtiyacı 
Eksper arkadapan ziyaret nisbetinde bayi tedarik edil-

edeceğim sırada onlar da fi- miştir. Müstehlik aradıiı her 
danhklan görmeğe gitmek üze- nevi sıgarayı ve sair mamulatı 
re idiler. Fideliklerde fidanla- her an bulabilmektedir. 
nn fenni bir şekilde ve has- Kaçakçıhk Kalmıyor 
talıksız ye~meleri için, eks· 928 yılınd;ınberi inhisarlar 
perlerimiz bu gezintilerini, mü- idaresinin aldıiı tetbirlerle tü-
dürleri de beraber olduğu haJ- tün ve rakı kaçakçılığının bu-
de, her hafta muntazaman ya- rada da azaldığı görülmektedir. 
parak zürraı irşat ederler. Ka- 934 haziranından buıüne ka· 
pıdan içeri &"irince vakitlerinin dar 130 kaçak vak'ası tutul-
beş dakilca.sını bana verdiler.. muı ve bunların bir kısmı ihb-
Görfitmelerimiz hep Akhiaar sas mahkemesine sevlı:edilmiş 
tütünleri iiıı:eriııde cereyan etti tir. Bu muvaff,kiyet! en ziyade 
İçlerinden birisinin fD aöderi muntazam bir "ıhbarat şebeke-
mevzuun güzel bir billnsı si.,nin kurulmuş olmasında ara-
oldu: mak liwnıcclir. 

Ben bir çok yerlerde ekia-

İki stajyer Müte
hassıs yetişecek 

San'at mektebi müdürlüğü 
tarafından maarif bakanlıiına 
nlrubulan bir müracaatta mek
tebin a-eçen ve evvelki aene 
mezwılarındaıı en ehemmiyetli 
iki gencin mektepteki ecnebi 
mütehasaıs yanında mütehas
sıslık atajı görmelerine müsa
ade istenmiştir. 

Bakanlık bu müracaatı çok 
muhik bulmut ve ceYabı mu
vafakat vermiştir. 

Anafarta 
vapurunda 

40 günlük bir çocuk öldü 
Bayramın birinci günü İıtan

buldan gelen Anafarta ~apuru 
yulcu!arı arasında kırk giinlük 
bir çoculc hastalanark ölmüş
tür. Doktor vapura gelip mu
ayenei sıhlıiyede bulunması için 
vapurdaki yolcular ancak bir 
sa.at sonra çıkabilmişlerdir , 

Gazi mektebinde 
Perşembe günü müsamere 

Verilecek 
Perşembe günü akşamı Ga:ı:i 

ilk mektebinde çocuk velilerine 
bir müsamere tertib edilmesi
ne ve bunun için icab iden 
haurlıklar yapthoı,hr. 

H G 

Yunanlı mülteciler 
Şehrimize geldiler 
Hükümet tarafdarlarmın Mi

dilliyi almalan üzerine bir mo
törla Ayvalığa iltica etmi, olan 
Venizeloaun Midilli valisi Kİ2'o
ralri Y~yaai, kaptan Alksan
aandır Zib, Jandarma kuman· 
danı Asputaki Amanoel ve 
bahriye neferlerinden Kostan
tino Ayvalıktan fehrimize ıel
mişlerdir. Mülteciler Kemeral
tında Gaffarzade oteline yer
leşmişlerdir. 

Köylerin ağaçlanması 
Karşıyaka orman fidanlı-

ı{ından Bornovanın Naldöken, 

lııklar, Pınarba,ı, Doğanlar 

köylerini otuzar adet kıpık 
çam fidanı ile elli,er adet ta 
meyvasız ağaç verilmiştir. 

Kız Muallim 
Mektebinde 

Karşıyaka kız muallim mek
tebinde bayramın birinci günü 
akıamı talebe tarafından mek
tep konferans salonundn bir 
müsamere verilmiş ve Erdek 
felaketzedeleri • yardım için 
açılan bir defterle yirmi altı 

lira talebe arasında toplanarak 
merkeze gönderilmiştir. 

Bay Kazım 

G AFFAR ZADE OTELİ 

Burnovada bulunduğu müd
~et _zarfında memleket •e spor 
•flen etrafında yü.ksek hizmet
leri görülen kaymakam bay 

Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 
e dilmiştir. Sıhhi tem:zliğe son derecede dikkat ve iti 

e~ilrnektedir. Servis muntazam, oda fiatlan zamanın icabı:: 
gore ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
o'dug' um mu·· es ·· t il • b · · seseme gos er en rag etin yıne gösterilmesini 
ınu terem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
s 8 (8-13) (317) 

Kazım dün sabahki Afyon tre

nile Afyon~ gitın~lerdir. Bay 
Kazımı Bumane istasyonunda 
baıta Bornova C, H. fırlıası 
başkanı Cemal Kavukçu oğlu 
ile bir çok zevat belediye, hi
liliahmer azalan ve bütün a-enç
ler teşyi etmişlerdir. 

ALMANYANIN ÔKONOMt 
SİYASASI 

Almanyanın buıünkü ökono
mi siyasası bir memleketten 
satbiı mikdarda mal almaktır. 
Halbuki bunun fevkinde olarak 
ithalattan fazla ihracat yapmak 
Almanyanm da açık bir amacı
nı teşkil etmektedir. Bu söz
lerden de anlaşılacağı üzere, 
Almanya, ithalatı için bol bol 
döviz verecek durumda bulun
mamaktadır. Bugüa Almanya 
ithalitı ile ihracatını esaslı an
laşmalar ve münuebetler üza
rıne kurmak ve her feyden ön-

Eşref paşa 

BAŞABAŞ T.CARET 
Dikkate de:ler ki, başka ba

zı ham maddelerde olduğu gibi 
pımuk yeti ş t iren memleketlerin 
mühimleri de Almanya tarafın· 

dan gaye edinmiş o'. an bu ba

şabaş ticarete yanaşmamakta

dırlar. Bunlar arasında Amerika 
en başta gelmektedir. Gerçek
ten Almanyanın Amerika ile 
ticaret bilançosu 1933 de 237 
milyon 1934 de ise 215 milyon 
Mark ile Almanya için pasif 
kapanmıştır. 

ALMNY A PAMUGA 
MUHTAÇTIR 

Almanyanın pamuk tedarikine 

mecbur bulundu&"u pek şüphe
sizdir. Ancak takas yolile ve 

clearing meycut memleketler
den tedarik edilemiyen kısmın 
ne suretle elde edilebileceii 
hakkında resmi bir ıey itidil
memittir. Bunun gibi Almanya 
nm pamuk tedariki için bugün 
diğer ülkelerle a-örüımelerde 
bulunup bulunmadıiı haklwı
da dahi resmi ve kat'i bir ha
ber elde olunamamaktadı. Pa-

• • 
cınayetı 

Bir kişi öldürüldü 
Ağır surette 

iki kişi de 
yaralandı 

Dün Eşref paşada Yuauf de
de caddesinde bir hiç yli&lin
den ve sarhOfluk aaikuile ya
pılan bir cinayette bir kişi öl
müı ve iki kiti ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ginayet hakkında aldıiumz 
tafsilatı aşağıya yazıyoruz. 

Hacı Ali efendi caddesinde 
lzmirli tatar Abdullah oğlu 
Kadri ile kardeşi Remzinin iş
ledikleri kahve haneye sarhoı 
olarak gelen ve dördüncü sul
taniye mahallesinde kayıkçı so-
kağında oturan kasab Ha-
san oğlu Ali ve arkadaşları 
Mehmet oğlu lcasab Ahmet 
Hüseyin oğlu berber Ahmed, 
Ali oğlu kahveci Hüseyin, İnce 
Mehmed ve Mehemed otlu 
Rauf kahveye girer girmez, 
bunlardan Ali belindeki bıça
ğını çekerek kahvehanedeki 
masalardan birine saplamış ve: 

- Benim kız kardqleıim
den para istiyen kimdir. Kar
şıma gelsin, diyerek ulu orta 
küfürler savurmrğa başlamıştır. 

Kahveci Kadri ile kardeşi 
Remzi evvela yavaştan davran· 
mışlar ve bir rezaletin çıkma

sına mani olmak is' emi~ler
se de muvaffak olamamış

lar ve ötekinin işi büsbü
tün anttığını görünce ay
ni surette mukabeleye koyul
muşlar ve aralarındaki kavga 
alevlenmiştir. Bu sırada Ahmet 
adında birisi kolundan biçakla 
yaralanmış ve bunun üzerine 
kavııaya bilfiil karışan Alinin 
arkadaşlarından Mehmet ve 
Hilseyin Ahmedin yaralandı· 
Jl-101 ı:-örünce tabancalarına sa
rılmışlar ve Kadri ile kardeşi 
Remziniıı üzerine ateş açmıya 

baş!amışlardır. Çıkan kurşun
lardan kahveci Kadri ağzından 
ve sol böğründen, kardeşi 

Remzi de sol kuığından ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. Kadri aldığı 
yaralann tesirile derhal öl
müıtür. 

Bu meyanda Ahmetten baı-
lca auçfu Ali de belli 
olmıyaıı biriai tarafından 

bıçakla kabuından yaralanmış
tır. 

Yaralılar Memleket hastane-

sine kaldırılarak tedavi altına 
alınmışlar ve katillerle arkadaş

ları zabıtaca yakalanmışlardır. 
Tahkikata Sulh hakimi bay 

Kemal ve müddeiumumi mua· 
vi.nlerinden bay Fahri el koy
muşlardır. Dün akşam geç va
kite kadar tahkikata devam 
olunmuştur. 

Cinayetin hakiki sebebi he
nüz kat'i şekilde anla§ılama· 
mtıfbr. Y alnu aöyle.ndiğwe ııöre 
bir müddet evvel suçlu Alinia 

kansı Emine ile kız kardeşleri 
Nazire Ye Emine ile Hüseynin 
kansı Halifan Kadrinin kahve
sine ııderek kahvehane cam
larını ta~·lamıılardır. Kadri Ali 
ile hüseyne gönderdiii bir ha
berle karıları ve Alinin kızkar
de~leri tarafından kırılan cam· 
!arın pan11 istenmi~ir. Hadise
nin asıl sebebi ara~hrılmaktadır. 
Cinayet Yusuf dede caddesin
de büyük bir heyecan uyan
dırmiştır. 

.ki soyguncu 
Kın1k pa:;,-_.arından 

dönen Mehn1edi 
sovdular -Bergamalı Çiprik Osman oğ

lu Mehmet arabasile Kınık pa
zarından Bugamaya dönme1'te 
iken önüne ç ı !.an silahlı iki 
kişi tarafından arabasında bu
lunan manib ura eşyasından 
bir kısmını alar.alc kaçt kların
dan takip v c derdestleri için 
her taraftan müfrezeler çıka
rılmıştır. Faillerin izleri tespit 
edilmiş \ e yakal=maları gün 
meselesi olmuştur. 

muk görüşünden memleketi
mizle vaziyete gelince. iki ülkı 
arasındaki münasebetlerin öte
kilere kar,ı çok daha verimli 
ve elv~rişli bulundukları şüp

hesizdir. 
TÜRKİYEDEN İHRACAT 

Gerçekten 1934 yılında Al
manyaya ülkemizden yapılan 

ithalat arasında pamuklarımız 
5.724.00'.) l:ilo ve 4.863.000 
Mark ile mü!ıim bir yer tut
mu~ ve 231.206.000 Mark tu
tan umum ithalatın yiizde 2, l i
ne varmı,hr. 

Buna göre iki ülke arasında 
müsaid bir zemin hazırlandıit 
takdirde Almanyuya pamuk 
satışımızın bir .kaç misli daha 
artmasına biç bir mani yok
tur kanaabndayız. 

Gerçi 1934 yılında Alrnan
yaya gelen Türk pamaldan 
rakip memleketlerinin pamuk
ları ayarında değildir. Türk 
pamukları henüz rakip memle
ket mallarının derecesine çık
mamışbr. Ve Almanyanın her 
türlü ihtiyaç ve istoldarını kar
şılayacak vaziyette de.2ildir. 
Bununla beraber pamuklarımız 
ıittikçe iyileşmektedir. Resmi 
ve huansi Alman mahafili de 
bu kanaatta bulunmaktadır. 
Almanyanın pamuk ihtiyacı

nı gören bir çok ülkeler bu 
memlekete pamuk ihraç etme
ğe yeltenmektedirler. Bu hu
susta pek dikkatlı davranmalı: 
lüzumu kendiliğinden hissedil
mektedir. 

Ziraat profesörleri 
Tetkiklerde bulunuyorlaı 

Dört gün evvel şehrimize 
geldiğini yazdığımız yüksek 
ziraat enstüiaü parazitoloji 
profesörü Dr. C. Sprehn refa
katinde baı asistan baytar 
doktOl'u bay H&aanla lzmir 
mıntakuını ııezerek ehli hay
vaıılarm paraziti üzerinde tet
kikatta bulunmuş Borno•a ha
ıarat enstitüsünü ve ziraat mek• 
tebini ziyaret ettikien sonra 
dün deniz tarilcile Çanakkale
ye gitmiıtir. 

Tirenin Nebi köyünde 
bir cinayet 

Tirenin Nebi köyünden Kül
lah oilu Mehmet arkada.tı Dur
muşu tabanca ile aiır surette 
yaralayıp kaçmıştır. Y alı:alPn
maaı için icap eden tedbirler 
yapt.lmıtbr. 

Bayan Sıdıka 
Hakkında men'i muha

keme kararı verıldi 
Merkez memleket hastanesi 

helDfİrelerinden bayan Sıdıka 
hakkında eYvelce viliyet idare 
heyetinde verilen lüzumu mu
hakeme kararı devlet fÜram 
mülkiye dairesince feshedilerek 
bu kararın men'i muhakemeye 
çevrilmesine söz birliiiyle karar 
verildiği öğrcnilmittir. 

Bekçinin 
Tabancasını almış 
lkiçeşmelikte Dolaplıkuyuda 

oturan Mcbmedin sarhoş olarak 
Nara attığını gören bekçi Avni 
kendisini yakalamak istem· t• 
S 

ış ır. 

arhoş, bekçinin üzerine hücum 
ederek tabancasını almıştır. 
. Yetişen devriyenin yardımı 
ıle bekçinin tabancası alınmış 
ve Mehmet yakalanmıştır. 

Bıçak çekmlf 
Çorakkapı'da Kireçlikaya 

mevkimde dokumacı Mustafa· 
nın evinde oturan Yusuf sar
hoş o!arak Selahettinoğlu cad· 
deslndeki kahveye gitmi.J ve 
k;ı.hvede bulunan Hüsnüye hı· 
çak çekmiştir. Yusuf yakalan
mıılır. 



Bayram Müsabakaları 
Çankaya K. S. K'ı Altınordu Altayı 
Göztepe Çankayayı Mağhib Etti 

-~~Gönül olonyası' 
•••••••••••••••• Kemal .. Aki~Ş .......... .. 

. . . . .... . ~ : . ~ .. . ~ ·. . . . 

Hilal Eczanesi 
Giircşler yapıldı -1\lülayiın pehlivan lliiseyin pehlivana yenildi 

Bayram i!Ünleri Alsancak 1 devre 1-0 neticelendi. Jı Hamdi arasında yapılacak 
•abasında muhtelif futbol mü- İkinci devrede Altaylılarda ıtüreşde ıalip gelen Mani-
sabakalarile alaturka ıüretler bir az canlandılar ve Altınordu sah Rıfatla güreşecekti. Ab-
yapılmışlır. Bayramın birinci kalesine yaptıkları bir akında diyi kolaylıkla mailüp eden Saym yurddaş· çok d' Y · · G ·· .. K' 

1 
As~_v 1i~nız. O~UL kolonyası için size bir müjde veriyoruz. Eczacı 

ye üçüncü ıtünleri İzmire iki beraberlik rolünü temin ettiler. Hamdi Rıfat pehlivanın karşı- ema Ktaş ıddra edıyor, diyor ki: GuNuL KOLONYASI 

maç yapmak üz.ere Ankaradan Albnordulular hemen harekete ıına çıkınca dayanamıyarak 
relen Çan-kaya takımı Karşı- ıeçtiler. Ve soldan yaptıkları mağlüp oldu. ı 11 Mart 935 -----------

den itibaren iki kat güzel iki kat daha iyi ol-' yaka ve Göztepe kulüplerile bir akında kaleci Cemilin yan- Son ıtürcş evvela başa Es-
.maç yapmış, bayramı• üçüncü lıı hareketi yüzünden ikinci gol- kişehirli Mülayim ile Tekir-
ıünü de Zafer mektebi kim- lerini de attılar. dağlı Hüseyin pehlivan güre-
ıesiz çocukları menfaatine Al- Altaylılar arasıra Altınordu ıecekti. Senelerdenberi karşı-
tunordu-Altay kulüpleri karşı- kalesine le.adar sokuluyorlarsa- }aştıkları halde birbirlerini ye-

muştur, hu fennin , iJnıiıı son tekamiiliidiir, şerefi 
bizim zevki sizindir yurddaşlar 

laşmıştır. da Bu akınları neticesiz kalı- nemiyen bu iki pehlivandan 
Bayramın son günü olan yordu. Oyun bu suretle devam biri bu sefer her halde mağllıp 

dün de yine ayni mektep fakir ederek 1 - 2 Altıno:-duluların diğeri ıalip gelecekti. Beraber 
çocukları menfaatine alaturka ıalibiyetile neticelendi. Zafer kalmak yoktu. Güreş başladı. 
~üreş müsabakaları yapılmıştır. mektebinin bu maç ıalibine Hüseyinin mütemadi dalmala-
BJRİNCİ GÜN : verilmek üzere hazırladığı ku- rınA karşı Mülayim mütemadi-
Havanın çok aoğuk olmasına pa da ialip takıma verildi. yen kaçık görüşüyordu. Bir 

raj'men buıün saat 14 de Göz- Bayramın UçUncU gUnU aralık mülayimi kapan Hüseyin 
tepe-K.S.K. (B} takımları saat İlk maçını Karşıyakalılarla havaya kaldırdı. Hakem heye-
16 da da Çankaya- K.S.K. ta- yapan Çankayalılar bugün de tinin de düdü~ü öttü. Hüseyin 
kımlan karşılaıhlar. (B) takım- Göztepe ile karşılaşacaklardı. pehlivan galip.. Dünkü ıtüreş-
lan maçı Karııyakalıların ıü- Bu maçtan evvel bayramın bi- t~b. sodnra da bu iki ezeli ra-
zel çalıtmaları neticesi olarak rinci ıünü yapılarak Karşıyaka 1 ın avası halledilmiş oldu. 

Alaturka ~üreş yapan peh-
Göztepeye attıkları 4 ıolle küçüklerinin 4 - 1 galibiyetile livanlar her yerde ve her vakit 
4-1 neticelenmiştir. neticelenen ( B) takımları ma- dün gürettikleri gibi hareket 

Çankaya - K.S.K. maçı : çının revanşı yapıldı ve 2 - 2 etseler günden güne heveskar-
Saat 16 da futbol heyeti beraberlikle neticelendi. ları artan ve Türkün ezeli 

baıkam Altınordulu bay Mus- Göztepe - Çankaya aporu olan güre:, yeniden can-
tafa'nın idaresinde başladı. Saat 16 da başlıyan oyunu lanmıya başlardı. 
Çankaya takımıaa Beşiktaıda• K. S. K. tan hakem Bay Esat 
Hakkı ve Nuri ile Süleyma- idare ediyordu. Göztepelilerin 
niyeden İıkender alınmak daha hakim oynadıiı göze çar-
suretile takviye edilmiş pıyordu. Nitekim daha ilk in-
Karşıyakahlar yine ayni kad- larda bu hakimiyetin neticesi 
rolarile. İlk akıaı Çankayalılar gözüktü arka arkaya iki sıol yap-
yaptı. Karııyaka kalesine iner- tılar. Çankayalılar da bir iki 
lerken faYUllü bir hareketlerin- oyuncu iatiana edilirse diier-
den dolayı hakem Kartıyaka leri oynıyamıyorlardı. yedikle-
lehinc ceza vuruşu verdi. Rüz- ri iki ııolden sonra biraz ha-
gar ve vaziyet lehlerine oldu- rokete geçtiler. Göztepe ka-
iu halde Karııyakalılar istifa- lesine yaptıkları tehlikeli akın-
de edemiyorlar. Yedinci daki- lar kaleci Mahmud un ıüzel 

kada Çankayalılar yapbklan ve yerinde tutu,lariyle bertaraf 
bir akında kale lSnUndeki ka. edildi. Bu aralık bek Reıadın 
rışıklıktan istifade ederek ilk hatalı bir hareketi üzerine 
ıollerini yaptılar. Çankaya ta-
lumı söylendiii kadar kuvvetli penaltı cezası verildi bundan 
deiil. Oyunu yalnız İstanbullu iıtifade eden Çankayalılar da 
oyuncular oynayor. 14 üncü da- ilk ve ıon gollerini attılar. 
kikada aolaçık Şevketin aya- Bundan ıonra iki devrede her 
iından ille ve son rollerini yap- iki kulübü mütemadi çalııma-
blar. Bundan sonra devre son lariyle neticelendi ve bu su-
dakikaya iki takımın neticesiz retle Göıtepeliler 2-1 galip 
çarpışmalarile ıeçti. Son daki- olarak sahayı terkettiler. 
kada Çaekayalılar yaptıkları Bayramın dördUncb gUnU 
bir akında penaltıdan bir gol Üç gün yapılan futbol maç-
daha yaparak devreyi 1 - 2 larından sonra dün yine Zafer 
bitirdiler. mektebi fakir çocukları men-

ikinci devrede Kar41yakah- faatine alaturka güreş müsa-
lar daha canlı çalışıyorlar. Fa- bakaları yapılmıştır. Bu mü-
kat oyun havanın çok rüzgarlı sabakalarda güreşçiler evvelce 
re ıoiuk olmasından dolayı yaptıkları ıibi birbirleriyle 
istenilen neticeyi vermiyor. Top anlaşarak meydana çıkmadık.-
mütemadiyen falso yapıyordu. ları için biraz zevkli olmuttur. 
Oyun 27 İnci dakikada Çanka- Güreslere onaltı pehlivan iıti-
yalıların ve 40 ıncı dakikada rak etmiş ve yalnız ikisi be· 
da Karşıyakalıların attığı birer rabere kalmıı diğerleri bir-
ıolJe 2 - 3 Çankayalıların le- birlerini nenmişlerdir. 
\ıine neticelendi. GUre,ıer 

Bayramın ikinci gtinU Kazım ile Rasım arasında 
Bu~ün A ltay ve Altıordu ku- yapılan ilk ıüreşi Rasım kaza-

füplerinin (A) ve (B) takımları narak ibrahimle ,2'Üreşmiştir. 
Zafer mektebi kız çocukları Bu seferde İbrahim uzwn ve 

Kaptan 
~· ... 

Zabıta Haberleri: 
Şarhofluk 

Basmahanede Mustafa adın
daki ıahıs aarhoı olarak ba
iırıp çaiırdıiından hakkında 

kauuni muamele yapılmıştır. 
Tombala oynamı,ıar 
Karataı'da Salih'in aile evin-

de Rafail oilu Marko Eskina
ıinin odasına on kitiyi alarak 
tombala ile kumar oynattığı 

ıörüldüğünden hekkında ka
nuni muameleye başlanmıştır. 

Bekç1ye hUcUm 
İkiçeımelik caddesinde Hik

met, sarhoş olarak nara attı

ğmdan kendisini yakalayıp ka
rakola götüren bekçi Ömerin 
üzerine Hikmetin arkadaşı Mev
liıt Neşet atılmış ve bekçinin 
boiazına sarılmıştır. Mütecaviz 
yakalanmıştır. 
Kaynanasını yaralamı' 

Kemerde kuru çay mahal
lesinde oturan Kazım, ıeçim 
sizlik yüzünden kain validesi 
Ayteyi taşla abundan yarala
mııtır. 

Yaralı kadın memleket has
tahanesine kaldırılmış ve mü
tecaviz damad yakalanmıştır. 

Heaabı cari defteri 
LAzımmıt 

lkiçeşmelikte Tire - Ödemiş 
otelinde oturan Ahmed E.sadın 
odasına giren, belli olmıyan bir 
hırsız 12 lira para ile 137 li
ralık Esnaf ve Ahali Bankası
nın bir hesabı cari defteri 
çalınmıştır: 

Doktor 

_Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) 

Talebe Velilerine 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve

rilir imtihana yetiştirilir. Mual

lim derslerini evlerde verir. lı· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

,,.,...~ ~ . ..,.._ ___ ... 
Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \.J 1 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Bir sarho, birisini -
Ağır .yaraladı 

Eıref paşada yüz haşı Has 
- \... - d 1 an •ia so11.agın a 9 . numaralı 

evde eturan İbrahim Etem 0 - _ 

lu terlikçi Müslim sarhoı ol!
rak dere sokağından geçerken 
Hüseyin oğlu kör Şabana te

sadüf etmit ve sarhoşluk sai
kasile kavsıaya başlamıştır. 

Bu kavga neticesinde serhoş 
Mü.lim, bıçakla kör Şabanı 
kamından ağır surette yarala
mıştır. 

Yaralı memleket hastanesi
ne kaldırılmıttır. Ve yaralayan 
da yakalanmıştir. 

menfa:ıtına karşıJa,acakb. Ha· ı çalı,madan sonra Rasimi mai-
va bir gün evvelkinden çok lub edebiJmiştir. 
rüzeldi. HaJk daha erkenden Bunlardan sonraki ı:-üreı yi-
aahaya akın yapmağa başladı. 1 ne üç iÜre§Çİ arasında yapıl· 
Saat 14 te karşılaşan (B) ta- mış tikvcşli İbrahimi ma2'Jub 

KIŞ GELDi 
kımlan maçı 4-5 Altınordu kü- iden beş tepeli A dem bucalı 
çüklerinin galibiyetiyle bitti. İbrahimle beraber kalmı~Jardır. 

Saat 16 da hakem bay Sabri Üçüncü güreş Karşıyakalı 
takımları sahaya davet etti. Mümin ile bucalı İlyas arasın· 
Üy1Jn başladı. Altınordulular da yapılmış ve Mümün galip 
çok çahşıyorhır. Altay müdafi- gelmiştir. 
leri bu tehlikeli nkınları dur- Dördüncü 2'ureşte yamalı 
du ak için çok güçlük çeki- Hüseyinlc-küçük Hafız nrasm-
yor r. Sait 15 nci dakikada dıt olmuş yamalı Hüseyin kü-
Altaylıları lrnh~ylıkla utl tu,..ak çük hafızı mnğlub etmiştir. 
ka' c sokularak ilk golı.i yaptı. Bu gürc!derden sonra sırr 
Bun 'an sonra yine il i takım mühim güreşlere gelmi'idi. Baş 
ça!ışmağa baş adılar. Altmor- altına günaylı Abdi, Somalı 

dulu ar daha hakim oynama kla Hamdi ve Manisalı Rifat gire-
beraber 201 çıkaramadılar ve ı cckdi. ~unanlı Abdi ile Soma-

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Y.~K FIRS.P~T 
To a Zon~ lda 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzruirde ya!nız Fransuva Perpinyani 

Ticaıetl anesinde bulacaksınız 
Si ind"r ~çin : Spesiyal Zonguldak lrnlitesi de gelmiştir. 
lng"l"z An ra...,üt : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

1-lilal Eczanesi 
, 

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

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 

Sabah Akşam Birer Kaşe 

~ ~ 

1 1 
ALINIZ 

Gripin: En şidddetli baş ve diş ağrılarını, üşünmeden mü
tevellit sinir, bel ve adale ağrılarını teskin eder. 

Gripin: Mideyi bozmaz, Kalbi yormaz. 

Gripİn • R~dyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıs 
• Kımyagerleri tarafından imal edilmektedır. 

Her Eczanede Bulunur. Flafl 7,5 Küru,tur 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1- 200 lira bedeli muham

IIleneli Keçeciler polis kara
kolu karşısında 2 numaralı tü
tüncü barakasının senelik ki
rası belediye başkatiplik ka
lemindeki şartnamesi veçhile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günü saat 16 da belediyedeki 
komisyonunca ihale edilecektir. 
k iştira~ için 15 lira muvak-

at temınatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

2- 435 lira bedeli muham
llOneli Başdurak caddesinde 
l"k 1!-umarah dükkanın senek 

1 
kı~ası belediye başkatiplik 

p:ıc~ınkdl eki şartnamesi veçhile 
.. ~r 1 a 21-3-935 Perşembe 

fk1.1u .saat 16 da belediyedeki 
cekt~ısyonunca ihale edile

ır. 

iştirak · · ·kat t . ıçın 33 Jira muvak-
saata c:ı~atla sö~lenen gün ve 

3_ :O~~ kornısyona gelinir. 
meneli H lı.ra _bedeli muham-

a ımaga çar d 6 
numaralı d00 kk~ şısın a 

. u anın senelik ki
rası beledıye başkatipl'k k 1 . d k. ı a e-
mın c ı şartnamesi h"l vcç ıe 
pazarlıkla 21-3-935 Perşernb 
günü saat 16 da belediyedek~ 
komisyonunca ihale edilecektir. 

İştirak için 3 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

4 - 8 - 14 - 19 682 (314) 
1 - 1080 lira bedeli nıu-

hammenli Şükrü Kaya Bulva-
nnda 62 adanın 540 metre 
murabbaındaki 9 numaralı at
sa satışı belediye başkatiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 21 -3- 935 

perşembe günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İştirak için 
81 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
gelinir. 

2 - 1093, 75 lira bedeli 
muhammenli doktor Musfafa 
caddesinde 62 adanın 437 ,50 
metre murabbaındaki 7 nu-
maralı arsa satışı belediye 
başkatipliiindeki şartnamesi 
veçhile ve açık artırma ile 
21 -3- 935 Perşembe günü· 
saat 16 da ihale edilecektir. 
ıştirak için 83 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

3 - 270 lira badeli keıifli 
Basmahane parkına çıkan üç 
yol ağzına açılacak olan yolun 
etrafına çekilecek kordon tat· 
ları işi belediye başkitipliğin· 

deki şartname ve keşifnamesi 
veçhile ve açık eksiltme ile 
21 -3- 935 perşembe gunu 
saat 16 da ihale edilecektir. 
iştirak 21 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

4 - 10 lira bedeli muham
menli Mareşal F evz.i bulvarının 
Kuzu oğlu çarşısına bakan 
kıtmında 5,50 metre muıabba
lık yol fazlasının senelik kira· 
ya verilmesi belediye başka
tipliğindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 21 -~ 
935 Perşembe günü saat t6 
da ihale edilecektir. i_ştirfı\t 
için 1 lira muvakkat te~ninat\a 
söyl~nen gün -ye, saa\~ .. kadar 
komısyona gelınır. 6 91 ' '\19) 

5 -10 - 14 n 1~ 



Yety EXTRA \ 

Rıça!daı·ı Eşsiz<l:r 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbeleo 
ŞERİDÇİLER No. 1 

11 b4) 34 - 78 ( H 3 ) " , 
-

Doktor Sizde bu cazibe} e malik olmak isterseniz 

H. İbrahim Salor ( KREM PERTEV ) kullanınız 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emrazı Sariye Hasta

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

hastalarını kabul eder 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. T elf. 3686 

(5-13) 300 
tip w:;•çg 5 

uayenehane 

Dakto 4 

Kemal Şa~ir Gr1p ve Romatizma Baş ve Diş ağrllar 
Kevra.lj\ Siyatik için en faydob ve ~eçiri,i ilaç :j 

' ' 

ALG OPAN dır •u . / ' 

Bütün Eczanelerde Vardır. ISRARLA Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

r 1uayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

EviK:uantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

.A. L G O P .A. N isteyiniz 
Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISINDA 

Z.A.:L'Vı:.A..~ Ecza De osudur 

BöbreI~, karaciğ4er rahatsızlıl{lar!
na, lıazımsıziığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir 
Bardak iciniz 

~ 

Yeni İzmir eczanesi 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperat ifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı- D 
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu ( 4 ) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle

kadar gönderilir. 
Kemeraltmda birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 11-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 
T elcfon 3435 

·····································································: 

TAZE TEMİZ UCUZ = 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Bamai Kii.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

• . . . 
• . . . 
• . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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O oy ç e Or i y a n t b a ı k 
ORESIJNER BANK ŞUBESi 

IZJKiB 
,'\lEHl\.EZI: HERLf~ 

Aımonuada 17~ Şubesi Me11cuttur 
!"iı• ı maye ve ihtıyat akr,t·t:ıı 

165,000 000 Raybsma ı k 
l ıi r ldJf\do ~n he l erı: lS'l'ANBUI.ı ve IZ \l llt 

.Mı~ırda ŞnlH'le rı: l\ AlllBE ve 181\KXIH·. 1\l i:h 
Her türlii hnnka muaıaeliltrıı ıfa ve kabul eder 
c A T.ıM ANY NJ>A seyahat, ıkaınet, lıtlısil Vt' l'a r ı~ ıı; i ıı 

en ehvN} ~flTAttl~ HR018'l'f1~R\tARK ~:ıtılır., Clı-J \ 

NEDKALMiNA 

Anneler Cocuklarınız 
~ 

için ilk ~;ama va 
A. • 

T~AKTI~ 
ile başlayınız 

Çocuk hastalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~m~ 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrıp 
TABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T e-namen Geçirir 

ismine J)ikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu ? ,s kuru,tur 

.. .. . 
ı, .· ~· ~ . 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASIN DA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Safiet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında (Hüseyin Hüsnü Udemiş} 

Ticarethanesidir. 



Sahife to 

Fratelli Sperco 
a11uır Acentesi 

RO 1 ALE NEERLANDAİS 
T(UMPANYASI 

UL YSSS5 \ apuru 8 nisan
dan 11 nisana kad~r Anvers 
Rottcrdarn, Amsterdc>.m ve 
Hamı •ırg- liman:arı için yük 
alaca dır. 

UL YSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdnm ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 20 martta 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rottcrdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manlan için yük alacaktır. 

'JATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ıyda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

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

~ERVİCE 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 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
don da Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametkahmı Birinci Kor

donda Tayarc Sineması civa
rında 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 

de 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

ırmızı Ay 
gelmiştir 

l O defa tıraş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

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

8 -13 (316) 
it!!::!!'.S:~::::%M:i:k3!Z'J 

en·z · Evkaf 

v. N. 
\V. F. il. Tan Der 

Z e & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AQILA vapuru 19 martta 
bekleniyor. 21 marta kadar 
Anvcrs, RoUerdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 
' bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 

Hamburg 

TROYBURG vapuru 23 
martta beklen:yor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 28 mart
ta bekleniyor. Hambur ve An
versten yülc çıkaracaldır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE D/S A/S SPANSKE

LINJEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 mart-

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor-

1 veç limanlarına yük alacaktır. 

1 

NEPTUN SEN NA VIGATION 
COMOANY LTD. Budapeşt 

TISZA vapuru 18 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXECUT1VE vapuru 19 ır.art 

ta bekleniyor. Nevyork için 

yük alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri iizerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon N o. 

2007 - 2008 

DENIZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gü ihal apuru 
IJanclırınadan 

20 Mart Çarşamba günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 
hareket günleri hakkında 
İs'asyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilat alınabilir. 

2-2 (308) 

İkinci Kordonda A'man 
konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı odnlı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-

mek istiyenlerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay is 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 9- 10 

ekimi 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat

baası yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

Denizli Evkaf müdüriyeti tarafından yaptırılacak 6637 lira 91 
kurus bedeli keşifli mahiyeti fenni ve mali şartname ve keşif 
ve planında yazılı evkaf dairesi binası in~aatı kap~lı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu husustaki şartnamcı;ini Denizli Evkaf müdürlü
~ünden alabilirler ve öğrenebilirler. 
Kapalı eksiltme 27-3-935 Çarşamba günü sant 15 te evkaf 

dairesinoe toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 kuruştur. isteklilerin 

vcsaikJerile beraber müracaatları ilan olunur. 
8-10-18-25 724 (342) 

Yenı Asır-

Oliver Ve Şii. 
LİMITET 

apur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu

batta Lon ... lr:?, Hull ve An
versten gel:p tahliyede bu1u
nacak v .... ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dar beklenmektcd:r. 

THURSO vapum mart or~a
sında Londra Hull ve An
versten gelip ta11!iyede buluna-

cak ve ayni zamanda Lon~ı·a 
ve Hull için yük a'acaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortacıında Liverpoo\ ve 5, :!n
sca'dan bev'enme cteclir. 

NOT: Vürnt tnril:ı'erj ,.e 
vapur'arm isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul ec!ilme1. 

JADRANSKA 
PLOVID6 D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatm müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 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 

liman'arı için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeü 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

--i 

IÇl GAZLI 

La a a.-ı Temın Eder 

Elel<lrik, Telef on 
PEŞTE~1AL.CILAI{ 

evfik 
l\htlzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

1 

RficJTl/sls Eô ,q NTISfiP'I'IQUGS '?<j!_,NZU.J<q 1 

Ôl(8U~I(. Pt:18'Pf1.ıueai 
t..\-.,~ölföÜÜ11ilyii din*'rt'IK !;'t: 1 

ZU Eczanesinin 
Pasti leri 

nt· eptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette ycgiine müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi cyileştirir ve önler. Gögüs, hugaz 

hasta 'ıklarmda pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

P. c z 
Bütün Jnnirlilcr Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soö-uk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice nazır gÜzel manzarası ile ıstanbulun en sevimli oteli 
Br'stoldur. istirahat etme' ... istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

üs ec;rı : Kırk scnedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
Jzmjrin çol: iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

• Bütün Egelilere 
Beyoğlunun 

otelini tavsiye 
ederiz 

o 

1 o Sirke
cide 

19 

C!!le!lumamr;ı 
_ 1 oo~®~®rt.~rnrnl 
~ 

~ 

Çok Hassas 
. .. 

Dünyamn en eyi 
J\adyolavmdan 
Sir"ıdlr 

TÜRKl~C l 
UMUM 

ACtNTA.SI 

E D İS ON Müessesesi 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

TE..LEFONI 

251.7 İZMiR ı Sa~n \s~elesi ~ 26 

astaların 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar kin taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarmaaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrulbnak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ILE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve M uTEHASSISI 

ah • 1 z 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O i!a 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

J 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 (355 S.7 

Bayram için 

~zacı 
Kolonya, 

aş s·· ey an e •t 
Esans, Pudra ve Kremini tercih ediniz 
Çok Memnun Olursunuz. 

za 

a : 
lssisinin vergi borcundan ötürü t~hsili emval yasasm~ göre 

haczedilen Narlıdere Yıkıkköy civarında kfıin 14500 ~~tre mu· 
rabbaı bahçedeki 4/6 hissesi tarihi ilandan itibaren 21 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istcyenlt. •ri 
terdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 8-13-18-22 73 
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