
Bulgaristan'da daı-bei hü· 
kOmet hazırlıya11Jardan 241 
kişi tevkif olunmuştur. Bun· 
lardan 15 i subaydır. rrevki
fat devam ediyor. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Atina'da kralcı ve cumuri· 
yetci talebe arasında çarpış· 
malar olmuştur. Kondilis, 
seferberlik haberlerini ya· 
Janlamaktadır. 

ATINA'DAN BiR GÖRÜNÜŞ 
Atina, 4 (A.A) - Havas askerlerde karıımıtbr. 

ajanıının özel ayları bildi · Talebelerden bir çoiu ya· 
riyor: ralanmııtır ve bazııı tevkif 

Cumuriyetci ve kralcı ta- olunmuıtur. General Kondi· 
lebeler araıında çarpıımalar lis kıımi seferberlik rivayet
olmuş ve bu çarpıtmalara lerini yalanlamııtır. 

-~ ....... . 
Bolgaristanda son durum 

Sofyada24lsuikast 
çı tevkif olundu. 

Suikastçıların gayesi, Bulgaristanla 
Yugoslavyayı birleştirmekmiş! 

Sofya 4 (A.A) - Polis 
direktörlüğünden bildirildi-
iiae göre, darbei hükumet 
teıebbiisüle ilgili olmak üze-

re illerde 153 ve Sofyada 
63 kiti yakalanmıştır. 

Bunların çoğu mllfrit ıol 
cenah köylü partisindendir. 
Diğer taraftan Sü bakanlığı 
da biri asbay, iiçü biabaıı 
ve biri yüzbaıı olmak Ozere 
15 ıubayın tevkif edilmit ol
duiunu bildirmektedir. 

BULGAR KRALI BORIS Sofya 4 (A.A) - Süel 
ilbayı ıaat 22 den sekize telefon muhaverelerini yaıak 
kadar blltlln yerlerin kapa· ı etmiıtir. 
tılmuanı emretmiıtir. Huıuıi -Devamı 4 anca sahijid.--
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Maknus öksürdü ve sonra 
da masasının üzerinde bulu· 
nan bir zarfı alarak : 

- Resimlerle eğlenmek 
istermisiniz? işte hemşirem 

Sertrund kendisini on üç 
yaıında bıraktım. Ondan 
ayrılalı beı buçuk yıl oldu .. 
Babam, kasabamızın en bü· 
yük meyva müatahillerinden· 
dir. Yanında kalmış olsay· 
dım, mallarımızın bir kısmı
nı timdi ben idare ed ~cek
tim. (Başka bir resim gös
tererek) bu, en büyük kar· 
deıimdir. ismi Pentma'dır. 
Şimdi hayatta değildir. Ba
kınız, o da benim gibi sarı 
bıyıklıydı. Garip değilmidir? 
Saçlarımız sım-siyah olduğu 
halde bıyıklarımız sarı! .. Va
lidem sarı saçlı idi. lbtimal 
ondandır!. 

Maknuı, birden bire dur· 
du. Ve müteeasiren: 

- Memleketimi çok öz· 
)edim. Fakat, (sakat kalmıı 
aai elini göstererek) bu va
ziyette ve boş ellerle dön· 
mek istemiyorum. 

Dedi. 
Boni sordu: 

- Ailenizin nezdinden ay· 
rıldıktan ıonra mı eliniz ıa· 
kat kaldı ? 

- Evet, fakat baııma ge
len bu fellketi hiçbir zaman 
iileme bildirmek istemedim. 
Elim; bundan dört yıl önce 
Florida da bir kaza netice
sinde sakat kaldı. Bir oto
mobille seyahata çıkmıştım. 

Otomobilimiz, bir kamyonla 
çarpııtı . Yolculardan ' ikisi 
öldil. Ben, yalınız bu kadarla 

kurtuldum . Parmaklarımın 

ıinirleri kesilmiştir. Elimi a
çamıyorum. 

- Bu elinizi hiç kullan· 
mıyor musunuz?. 

- Yalnız büyük parma· 
ğım biraz iş görebiliyor. Sol 
elle yazı yazmağa alıştım. 

Yazıdan bahis açıldığına 
göre piyesimi göstereyim. 
Batlık (Kadın Kalbi). Be
ğendiniz mi ? 

Boni, elle yazılmış olan bir 
sürü yazıları okumak külfe
tine maruz bırakıldığından 
için için kızıyordu . 

Ulusal 

Birlik 
C4ndelik ııiyaul gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

iNeıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres: lzmir ikinc. 
Beyler sokağı 

Abone ~artları : 
700 kuruı ıenelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

btirosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare• 
hanede kararlaıtırılır 
Baaıldıiı yer :ANADOLU 
matbaaıı 

Saçma sapan bir şeyler 
yazmıştı. Okurken kolu, 
masanın kenarındaki kitap
lara ilişti ve bunların bir 
kısmı yere düştü. Boni, te
laşla: 

- Affedersiniz! 
Dedi. Yere düşen kitap

ların içinde, sahifeleri dağı· 
lan küçük defter vardı. Bu 
defterin arasında bir klğıd 
parçası göründü bu kağıda 
şunlar yazılı idi: "Şerbard 
S. Maknus Riversand Kali
forniya 10 ikinci Kinun 
1924,, 

Boni, hemen yere düşen 
defterlerin yapraklarını top
lamağa ve bu meyanda ki· 
ğıt parçasının üzerindek ya
zıları ıür'atle ve tekı·ar tek
rar okumağa bııladı. Birkaç. 
saniye içinde tamamen ez· 
berlemeğe muyaffak olmuıtu. 
Boni, defterin yapraklarını 
yerden toplarken Maknus da 
şunları söyliyordu : 

- Son günlerde biraz 
fazla çalışmak mecburiyetin
yim. Bu eıeri bitirsem, bi
raz para kazanır ve memle
ketime mahcup bir halde 
dt>nmemiı olurum. Zira ya
nımda bir kiti daha buluna• 
cak. Fakat ıen söyle Boni, 
bir kadını cinayetle ittiham 
etmek, çok yakışıkıız bir 
ıey olmaz mı? 

Boni, Maknus'on bu sözle-
rini bariz bir ilgisizlikle 
dinliyor ve tebesaiim edi· 
yordu. Biraz dilıtindii' ve 
sonra ayağa kalkarak: 

- Ben bu ciheti hiç dü
şünmezdim. 

Dedi ve ayrılmak üzere 
elini uzatırkken de: 

- Tabiatleriniz .. olsa bile, 
Kora ıize muhtaçtır. 

Sözlerini ilive etti. 
- Arkmı var 

ôksnrenler! Mut-

laka (Okamentol 

ôksOrftk ~ekerle· 

rini tecrnbe edi 

tiz .. 

Ve Pllrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mns

hil şekeri olduAu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mO.shil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrglln 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 

ve ec7.anelerden 

arasınlar. 
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(Uluıal Birlik) 

Kadınlar kıskan~ \ Buğday Amerika 
Halkının tuhaf
lıklarından bir 

örnek daha! 

.. . • • ' Fiatleri eski cle-v e . muvesvısmış. 
--·--Holivudun maruf yıldızlarından 

Ana Merkel neler söylüyor 
Erkekler, insanların muh· 

telif kabahat ve kursulannın 
bir çoğunu kadınlara yükler· 
ler ve yüklemekten zevk 
alırlar. 

fakat erkekler bu yolda az 
. mı değiımiştirler ? 

* • • 
Umumi harpten sonra ka-

Kadınların bu hususta suç
ları ne? .. Bunu heman her 
kadın sorar ve bu inadlara 
sinirlenir. 

dınlar erkeklerin birçok derd 
ve davalarına da karışmak 
zaruretinde kalmışlardır. 

Holivud'un maruf ve dil
ber yıldızlarından Ana Mer
kel de bu iınadlara ıiıı i rle· 
nerek bir makale neşeret

miştir. 
Bu dikkate ıayan makale· 

nin canlı noktalarını nakle
diyoruz : 

Neden kadınları bu kadar 
çekittirirler bilmem? Hele bu 
erkekler, biltün mevcudiye
timiz ve bütün güzelliğimiz 
onlara peşkeıçekildiii halde 
bizi nelerle itham etmezler. 

Erkekler derler ki : 
Kadınlar kıakanç ve mü· 

veniıtirler. 
Kadınlar dedi • koducudur· 

lar. Daha neler, neler?. 
Fakat bu iınad edilen bal 

ve suçlardan hiç. biriıini ka
dınlarda bulmak milmkün 
değildir, deraem inanmalısı
nız! 

Ve.. Bunların bepıi de 
erkeklere mahsus ve erkek· 
lerde bulunan huy ve haller· 
diri Ve rene erkekler der· 
lerki: 
Kadın kısmı en küçük ve 

ya en mecburi bir sırrı bile 
saklayamazlar! Fakat erkek-

lerin sır saklamak kabiliyetini 
iddia edebilecek kahraman 
nerede? Erkek ıır mı s~k
lar? 

Erkek sır saklamaz, aak
hyamaı ve daha11, var, kü· 
çük ıırra • kendine şeref 
ve kahramanlık bahıedecek 
bin bir yalan da ilive eder. 
Habbe erkeklerin ağzında 
kubbe olur. 

Ben erkekler gibi hareket 
ederek bu ıır saklamamma 
keyfiyetini bir kusur olarak 
telakki etmiyorum! Sır sak
lamamak, nihayet insan için 
tok tabii ve zaruri bir hal
dir! Şu halde, en tabii 
bir huy için erkeklerin 
kadınları ittiham etmeleri en 
bariz bir kıskançlık, bir 
çekememezlik ve bir dedi
koduculuk değil midir? 

* • • 
Bir kadın ıair, bir sefe-

rinde kadın ve erkeği ayni 
paranın birer tarafı olmak 
ilzere tavsif etmiştir. 

Bende bu fikirdeyim! 
Kadın ve erkek ayni şe

yin birer nısfıdırlarl Erkeğin de 
kadın gibi çok tatlı ve se
vimli bir cephesi vardır. 

Bunun için en büyük de
ğişiklik moda telakkisinde 
olmuştur. Kadın, artık bü· 
tün düşüncesini tuvalete 
hasreden bir mahluk değil
dir. Spor, sade moda elbi-
selerine çok daha düşkün· 
dür! 

* • • 
Hiç şüphe yok, her dev· 

rin bir (moda çılğınlığı) var! 
Fakat bu neıil kadın, bu 
çılğınhğa en az kapılan ka • 
dın neılidir. 
Kadın artık hakiki ve 

maddi düıilncelerle, mantıka 
çok yaklaımııtır!. 

Kadın artık yalnız baıına 

yaıamak hakikatını da öğ

renmiıtir. Evvelce hayatını 

erkeğin desteği olmadan 

dan idareden mahrumdu! 
Halbuki erkek, elim ve 

yorguluk zamanında kadının 
nuvaziı ve tesellisine hali 
ve tiddetle muhtaçtır! 

Hayatımda kadından çok 
fazla erkekle tanıştım. Bu, 
anlımın -bilmemki· kara ya-
zııı mıdır?. Bunun için id
dialarımın tecrübe ve müşa· 
hedeye müstenit olduğunu 
size temin edebilirim! 

~---------~~-Girid'de 
35 yıl sonra bozulma· 

dan meydana çıkan 
bir cesed 

Atina- Girid Kandiyada 
yeniden yapılacak olan ön· 
tükler müzesinin temelleri 
atılırken, ameleler bir bah
çe içinde parçalanmıı ünifor
malı bir ceset bulmuılardır. 
Bu ceıedin ayaklarındaki 

sarı renkte çizme olduğu 
gibi durmakta ve apuletleri 
de hiç bozulmamış bulun
maktadır. Cesed, lngiliz or· 
dusu hafif piyade alayların
dan birinin kumandanına 

aittir. 
Yapılan incelemelere göre, 

1900 yılında ve Girid'in 
dört devlet tarafından işgali 
esnasında. bu lngiliz kuman
danı bir cinayete kurban 
gitmiş ve bütün araştırma· 
lara rağmen hiç. bir sonuç 
elde edilememiıti. Şimdi 
bulunan cesedin bu İngiliz 
kumandanına aid olduğu 
tahakkuk etmiştir., 

recesini muha
faza ecliyor 

Buğday cihan piyasası 

hakkında alınan son haber
lere göre, Nevyork'ta ve 
diğer büyük memleketlerin 
bir çoğunda buğday durumu, 
siyasal durumla yan yana 
yürümektedir. Nevyork de
poları, buğday stoklarile do
ludur. Piyasanın yükseleceği 
hakkındaki ümitler, bu hafta 
tahakkuk etmemiştir. Fiat
ler, eski derecesini muha
faza etmekte devam ediyor. 

Bu hafta içinde Nevyork 
borsasında cereyan eden 
buğday muamelelerinin en 
çoğu, spekülasyon içindi. A· 
merikadan bu hafta dış ül
kelere yapılan buğday çıkatı 
(ihracatı) geçen haftaya nis· 
betle fazla idi . 

Avrupada hüküm süren 
siyasal durum, buğday piya
aasının şimdiki halde kalma
sına hizmet etmiştir. Spekü
lasyon yapanlar, azbir zaman 
sonra buğday mahsulünün 
çok aranacağı kanaatinde 
bulunuyorlar. 

Londra 

Paris gazetelerinda okUll" 
muştur: 

Amerikalıların garibeler~ 
olan inhimak ve temayülle"' 

N , .. her yerde meşhurdur· e 
york yevmi gazetelerinde 8' 
günden beri intişar ede• 
adressiz ve imzası bir ililk 
Amerikalıların tuhafhklarııı• 
bariz bir delildir. Bu illll 
şudur: 

" Karimla evlendiğimde.• 
beri kendisine hediye etro~! 
olduğum elmaslar meyanıll • 
küçük birde saat vardı.1" 
rım, bu saalı bir gerdaoh~ 

.. ÇI"' geçirerek her gezme .. ge del 
tıkça boynuna aamagı • .. 
edinmişti. Saat, elmaı t~t~• 
rile süslenmiş olduğu ıçı~ 
sokakta herkes saata bak•• 
ken karımın da ierd•0':ı, 
bakmıı oluyordu. Bu ~ .. 
bende bir kııkançlık doiJ, 
makta idi. Hatti çok d da 
bu yüzden kanmla aramı•,_ 
milnaıaalar çıkar ve u• r 
müddet süren dargnıbki' 
baş gösterirdi. _..1, 

Dün sabah kalktıi•ID"'0 
d ...... 

bu saatın çalınmış ol ug 61 
anladım. Karım, tee" ,. 

QzQm pi yasası içinde ise de ben, saat• .. ç .... 
lan hırsıza minnettarhl' ı. 

kt ,. ·•J" s1ca ır bildirmekten men:. . 6" 
ihracat müesseselerine ge· edemiyorum. Kendıııa~ ~ .... 

len son haberlere göre, Lon· re bilsem, samimiyetle ebOI cleı 
dra üzüm piyasası, bu hafta kacağım, zira bu saye el" 
çok hararetli ve müstakar ikide bir karımla kavg• 
geçmiştir. Fiatlar, günden mekten kurtarıldın!" 
gnae yükseımeğe mütemayil Venizelos'uıı 
olduğu gibi, alıcılar da iştihah • 
davranmaktadırlar. Geçen Sakız baokasındak.• 
hafta Avusturalya malları osa• 
ilzerinde önemli muameleler değerli saatt Dl 
olmuştur. Iran. Korent ve dere edildi 
Kaliforniya üzümlerinden Sakız- Bütün diğer •~; 
fazla miktarda mal satılmış- larda olduğu üzere bur• ti 

tır Geren yıl mahsulünden da Venizelos'un par• 11.tıO" 
T 1 d" bu 

piyasada kalan üzümler, az malı olup o ma ıgı •' 
bir ıeydir. Bunlar, dü•kün metçe tetkik edilmekte •' 

Y .. d be"' 
fiatla satılmakta ve nadiren bir şey zuhur e erse . s·· 
aranmaktadır. lzmir, Girid müsadere edilmektedır· ,pı· 
ve lran mallarından bu hafta kız ulusal bankasında y od' 

l aucO 
büyük partiler satılmıştır. lan incel~me er so Elell')" 
Piyasanın, bundan sonra V enizelos un karısı ( ft!ıfl'' 
sarsılacağı hiç zannolunma- ya aid özel sandıkta, fıtl" 
maktadır. daki Girid Rumları tar• b'" 

Almanya'nın , Yunanistan· dan vaktile Venizelo•~. bİ' 
dan fazla miktarda üzüm diye edilen çok deie'ı~rııs' 
alması, Londra piyasasının saatle Elenanın ehıı;~ biti 
sıcak kalmasına yardım et- dan bir miktar ve ~ 1,r· 
miştir. drahmi değerinde bır b01ıo· 

Girid'den iki haftadanbe- danlık bulunmuş ve diler•~ 
ri piyasaya büyük partiler metçe müsadere ·eff· 
gelmektedir. Atina'ya gönderilm1ı 1 JJ: 

lzmir milli emlak müdnrlnğnnde 
Buca istasyon caedesinde namık kemal ıokağıad• 
2 eski oo.h 1297,98 metre murabbaı arsanın 16 bi•: ' ıoSo 

sede 9 bisseı~ 
Buca aıağı mahalle özdemir sokağında 44 eski 34 tal ı1~ no. mağaı• '-
Bayraklı muradiye caddesinde 58 eski 73 taj ao. e" t~ 
Bayraklı zünbül sokağında 9 numaralı ev 11-
Bayraklı gül sokağında 1 numaralı ev zt 

Fakat ayni kusur ve nok
aanlara maliktirler: Derler ki ~~~--------~~-

Bayraklı kanarya sokağında 8 numaralı ev k' ~ 
Karşıyaka donanmacı çakır oğlu sokağında 42 eı 1 

11.P .. kadınlar birbirlerini çekemez 
ler ve kıskanırlar, hayır .. Ya· 
lan ! ben kendi hesabıma 
iddia ederim ki biz kadınlar 
ayni san'at ve meslekte bile 
birbirimizi kıskanmayız ve .•. 
aramızda çok büynk sami· 
miyet ve dostluklar bile 
vardır . 

Vakıa, menfaat hisleri ile 
bu zamanda kadınlann çok 
deiiftiiini ben de biliyorum; 

Kasaplık 
Hayvan ihracatı 

Bu hafta limanımızdan 
Yunanistana bir miktar sı
ğır gönderilmiıtir. 

Maltadaki mevaşi tecimerle· 
rinden bazılarının bu günler· 
de ıehrimize gelerek kasap
lık hay•an almları bekleni
yordu, Bunlar henüz gelme
miılerdir. 

44 yeni DO. dükkiO 
Turan menemen caddesinde 94 eıki 164 taj dükkiD ~,ı: 

ve 92-165 no. e• ı'1 
Bornova topuz sokağında 6 numaralı ev 1~ 
Darağaç demir mehmetcik sokağında 4 numaralı ~" 1~ 
Darağaç tramvay caddesinde 79,65 numaralı dükk•~ .,ı1 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peı.ia p•:tıtd''G 

gayri mübadil bonosile ve kapalı zarf uıııble : ,a•t •
konulmuştur. lstekliferin 10-10-935 perımbe g~• _. -
de milli emlik m6düriyetinde mOtetekkil komı•Y0 sı1 
racaatlan. 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
.Hamza Rüstem fotoğrafhane ve VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

f otog"' raf malzeme mag"' azası Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlara 
acentası Der Zee için yDk alacak olan vapurlar 

C..deı Hamza Rihıem beyin foıograjhane,$i, lzmirde en iyi "ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar ylik 
ıl... i Han. Birinci kor- r. .b f kmekl Jlth b l b · ' d En & Co. alacaktır. '°" 1 otoe· a çe e şv ret u an ır :.un aı ocagı ır. 

PJı Tel. 2443 mfllkalpeıent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotolcraJ· DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "ACHILAS,, vapuru 24 eyUUden 30 eylüle kadar ylik 
~,.:_~an Linyn Ltd. Zardan memnun kalmışlardır. "iT AURI" vapuru halen alacaktır. 

tı -rvul hattı: Hamza Rwtem beyin, foıotraJ malrenıe1i ıaıan ma- limanımızda olup Anvera, "HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
- lOUMELIAN " vapuru Razaıı da muhterem ma,ıerilerinin ince zevkleriPe g&-e Direkt, Roterdam, Hambarı kada; yilk alacaktır. 
~ ty)6Jde Liverpool ve her çe§it mallan, f oıograı makinelerini bulundurmalaa· ve Brem en için yük al- .,HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teşri ne 
~adan gelip tahliyede dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. maktadır. kadar yük alacaktır. 

"l>I taktır. (lzmir • Baştlll'ak caddesi, Refik bey ÇU1l8l) 11VVINFRIED" vapuru 1 "GANYMEDES" vapuru S 2 nci t~şrinden 8 2 nci teı-
"' Do" vapuru 17 ey- - Bci. teırind~ bekleniyor. S rine kadar yük alacaktır. 
~ beklenmekte olup 21 Bci. teırine kadar Roter- Burgaı, Varna ve Köıtence limanları için yük alacaktır. 
~ kadar Liverpool ve T dam, ve Hamburg için y&kli· yü~Ha~!~~S" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 

-.;•için yük alacaktır. aze temiz UCUZ yecektir. SVENSKA ORİENT LINIEN 
~ UMELIAN" vapuru 29 "TROJA" vapuru 2 Bci. Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Danlzig, Gdynia, Oslo 
S bl,ie • beklenmekte olup • 

1 
teırinde bekleniyor, S Bci. ve lıkandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

~lacı teırine kadar Li- ı aA p teırine kadar Anvera, Di· " VINGALAND " vapuru 2 1 nci tşrinde bu limanlar 
~ 1 ve Glaıgovv için ~ rekt, Hamburg ve Bremea için yDk alacacakbr. 
~ alacaktır. için yDkliyecektir. ..VASALAND" moUSrü 16 1 nci teırinde buradan hare-
' hattı: Her tQr)Q tuvalet çeşitleri "VVASGENVVALDn va- ket edecektir. 
,~BIAN" vapuru 17 ey- H puru 14 Bci. teırinde bek- .,NORDLAND" motörii 2 2 nci. teırinde buradan hare· 
~ laekı k ·- JA amdı· Nu·· zhet )eniyor, 18 Bci. teırine kadar ket edecektir. L.""' L_ enme te oaap "' SERViCE MARITIM ROUMAIN Lı.... qdar Londra ve Hull Anvera, Roterdam, Hamburg 
1'"Wt.ı Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Bar1elone ve ıı ""il alacakbr S hh E • ve Bremen için yDkliye-"° tcyPSI • 1 at czaneSJ .cektir. Cezair limanları için ylik alacak vapurlar. 
' 1 ~ AN " vapuru .. ~LBA JUL YA ,. vapuru 2 1 nci teıriade ıelip ayni 
~ e Londra, Hull ve Başturak No: 37 .. SOFIA" motörD 31 Bci. ıDnde hareket edecektir. 
~~ gelip • tahliyedde teırinde bekleniyor, 4 ikinci "SUÇEAV An vapuru 27 1 nci. teşrinde ıelip 28 t nci. 
,...._~ ~ ve aynı zaman a teırine kadar Anvera, Ro-s:e. vvele kadar yilk l'ılllllllllllllllHl!lllllllllllllllll~l!llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllll~-· terdam, Hamburg ve Bremen tevi:ı~: ~:r~~kt =~~~ektir. 

tL ~ - Zfillf yun mensucatı- için yllldiyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
..._era) Steam Navigatioa ~ ~ .. ANUBIS.. mot&rll 11 Oojru Anver1 ve Gdynia limanları için yDk alacak olan vapur 

'il' Co. Ltd =r • • k A • • k • = ikinci teırinde bekleniyor, "LEVV ANT" motörll 10 1 nci. tetrinde yük alacaktır. 
\ OıtK .. vap~ru 20 ey- ~ Uf ll0lllfil Şif etı~ 15 ikinci teırine kadar An- Hamit: Uiadaki hareket tarihlerindeki dejiıikliklerdea 
~ laelclenmekte olup 27 5 · 5 ven, Roterdam, Hamburı Acente mes'uliyet kabul etmez . 
.:111111t L_ ·a L d . . ilk § Bu mtıeaseee, iki yftz bin lira sermaye ile 5 ve Bremea için ylkliye- Fula tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

"'-a r on ra ıçın y = = . F S 
~- ~ te,ekktıl etmi' ve Di Ory en tal Karpet Manu·Ei cektar. firketi binuı arkaaında ratelli perco acentahğına mllracaat 
.~ := := ARMEMENT H. SCHULDT edilmesi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 -2663 
'(l e Levante Linie ~ fakçlirers Limited (Şark halı) 'irketine ait ~ HAMBURG -~Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllf/&_ 
S ~LILEA " vapuru 10 ;;;; lzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını eabn § •NORBURG.. vapuru 8 ~ ~ 
\\. Hamburı, Bremen § almışbr. f'abrika bftttın te,kilAt ve tesisat ve mtıa- 5 Bci. teırinde bekleniyor, a 'f . . k H K EE 

raten relip tahliyede E hd. . • ·ı k" • "b" 1 1.A • 1935 § Anvera, Koterdam ve Ham- § ur ava urum Ü§ 
lcbr. § ta ımmı ı e es ısı gı ı .. nunusanı la· § burg için yllk alacaktır. § 5 

\:....: vllrat t 'hl . § rihinden itibaren yeni ,irk.et tarafından ifletil- § DEN NORSKE MIDDEL - :s B . . . . k p. § 
~ iaiml: ~~eri:: ~ mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kuma,, batta·§ HAVSLINJE ( D·S. A-S. ~ uyu ıyangosu § 
l~ld , . 5 niye ve çorap imal edilecektir. Mamulabn emsa· 5 SPANSKELINJEN ) § =: 

erden mu aliyet ~ line f'Aikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilm~tir. ~ .. OSLO i Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
~...... § Bu mamuiat Peştemalcılar başında eski Oromibak § ŞArDINIA .. mot&rl halen $ • • • § 

\ ..., 
·~·......._ __ _ 

1 
ICavatlar çarşısı 

o. 34 

"""" ., "I • r.: 

= ·ıa:--··· d ki "d •-h· ed"l Lte .. e eat faL = limanımızda olup Havrele, i5 zen~ın etmıştır. 5 _ ı LUNUm e sergı e ._.,. ır ı me. .,, lf u- = N li ı - -
~ rika içinde yapılmaktadır. · § Diepp!kve 

1 
ca0"kteıçr mana- § 19. co tertip 6. cı keşide 11 lci teşriodir § 

- - nna , .. aa . = = 
5 Posta kutuau:127 5 11BOSPHORUS .. mot&rii §o k Ik . . 200 000 L. adır~ 
§ Telgraf adresi: lzmir;.;Alaancak § 23 Biriad Teırinde bekleni· § QyQ ramıye. ' ır § 
§ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 § yor, Dieppe Dnnkerk ve § Ayrıca· 30 000 2o 000 15 ooo 12 ooo § 
•11111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111 Nonec limanlarana yUkliye- § l 1• • ) k' • k' ~ 1 1 ' b b' • ' (5 ' 5 
~ 1 k cektir. 5 o,ooo ıra ı ı ramıye er e e erı o 5 
'- atı 1 motör Do K T o R ARMEMENT DEPPE· = b. ) ı· 1 k .k. Ok"'t t d = · = ın ıra ı ı ı m a a var ır. = 

12 beygir kuvetinde (Dizel) Ali Agih ANVERS == _A 
markala . az kullanılmıf bir Çocuk ffaltahklan "~GdYPbTEkı" v~punıA20 Bci. 'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP~ 
.... otar ıatıbktır. Taliplerin Mlltebaum teınn e e enıyor, nvera s 8 k 
idarebanemize müracaatlan IJ..inci Beyler So~ N. 68 Direkt ,ık alacaktır. u· mer an ---
ilin olunur. Telefon 3452 •ESPAGNE,. vapuru 11 ---------'11 ikinci teırinde bekleaiyor, 

• 

Anven, Direkt ytlk ala-
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES· 
NEVYORK 

"EXMOUTH" vapuru 22 
Bci. teırinde bekleniyor. 

.. EKSCELSIOR .. vapuru 30 
Bci. teırinde bekleniyor. 

"ABOUKIR,. vapuru ha-
len limanızda olup Birleşik 
Amerikaya alclıiı mallara 
bkeaderiyede "EXETER" 
transatlantik vapuruna ak-
tarma etmek Dzere lsken
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VV ARREN LI· 
NES L TD.·LIVERPUL 
"JESSMORE" vapuru 30 

eylillde bekleniyor, Liverpul 
ve Anverstea ylk çıkanp 
Burgaı, V arna, K&ıtence, 
Braila ve Galatz için yllk 
alacaktır. 

SERViCE DIRBKT 
DANUBI~ 

TUNA HATTI 
•BUDAPEST,. motarn 2S 

eyl&lde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno. Buda-

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
F esan ,... kumaşları 
Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar,. 
lzmirşubesinde bulursunuz 

Istanbul ve 'f rakya 
Şeker Fhrikalan TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı d6rdilncll Vakıf han 30-40 

Linz için yilk alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

saitte aktarma edilmek Dzere 
Avuıtralyanın btiUin limanla
rına mal alacaktır. 

IKUrUf. peıte, Bratiılava, Vivaaa ve 
Linz için yllk alaca1rbr. 

.. ALISA., mot&rll 8 Bci. 
tefrinde bekleaiyor, Belrrad, 
Novilad, Komano, Bacla· 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpa!lya11nıa 

.. AHOUKIR.. vapuru halen 
limanımızda olup Paniaıular 
Orient Line kumpuyaaıma 

Geliı tarihleri ve vapur• 
lana iaimlen berine meı'a 
liyet kabal edihnea. 

BiriDd JCo"1oa, telefoa 



.......................... ..;;..~Çeı'~•ı~.,~~~....._ 
e 
b 
k 
ll MIŞEL ZEVAKO - 14 - F'. şEMı;EOV 

Cenevrede hugOn lSğleden sonra tekrar konuşmalara başlanacaktır. • . 

ltalyanlll ZOr}anmaSI DleS' e}esİnde in- Sihir~azın hile~eri ~a~şısmda Şb: 
..... .... 

vemn kuvvetı tesırsız kahyord 

gi! ~~~~ _ i!e --~~~ns~ --~eraber~ir <•~:'::. ~:::: y::anh:::: 
artık!. ~ 

Pasavan hiddetle 
ve: . ,.-

- Sihirbaz! ded•· af 
mermer teşrih 111•~ ~ 
rinde öldürmek 11~t ~ 
için seni af ettiıD: f ~ ••"' 
yalan dolayısile bıçbit s- ' 
seni af etmiyeceğillll b,Jlı~ 
çaklığını sana çok P1 

Bu güıı öğleden sonı·a Cenevrede toplaııacak olan uluslar ku
rumu ltalya-Habeşistan harhı etrafıııda incemelerde hulunacah.Lır 

Istonbııl 5 f Özel) - Cenevreden haber veriliyor : kaynaktan gelen son malumata gôre de Lord FA!en 
Uluslar kurumunun, buğQo ôğledt=n sonra bir top· ltalya ale) hine ~iddetli ve silcl saksiyonlar (zecri ted-

lantı yapacağı ve hemen ltalya • Habeşistan harbının birler) alınması için Fransa ve Iogiltere arasında tam 
wOzali:cre edileceği Londradan lıaber veriliyor. Ayni bir fikir birliği vardır. 

Habeşistanda kanlı muharebeler . Finan~ bakanlığın 
da Y'' ni teşkilat - Ba°şıarafı birinci sahifede -

lstanbul 4 (Özel) - Son 
gelen haberlere göre, dar
bei hükumet hazırlayan Bul
garların gayesi, Bulgaristanı 
Yugoslavya ile birleştirmek 
ve Aderyatik denizinden 
Karadenize kadar uzanan· 
bir Slav devleti kurmak imiş 
tevkifat devam etmektedir. 

İstanbul 5 (Özel)- Doğu 
Af rikada başlamış olan harp 
bütün şiddetile devam et· 
mektedir . 

ltalyanlar, Habeşlileri ted
hiş için hava taarruzlarına 

büyük bir ehemmiyet ver
mektedirler. Bununla beraber 
karadan da üç koldan taar· 
ruza devam ediyorlar. 

Vebip paşanm kumanda
sındaki kuvvetler ltalyan'lara 
şaşırtmıştır. Bu mıntakada 

da barb çok şiddetlidir. 
Adis-Ababa 4 (A.A} 

Harardan gelen bir telgrafta 
bu sabah Ogaden ilinde vu· 

Muhtel't 
1,akım huzırlanıynr 

Cümhuriyet bayramında 

Tilrkiyeye gelecek olan Sov
yct Rus futbolcularının şeb· 

rimizede uğrıyacaklarını na· 
zarı dikkate alan futbol fe
derasyonu İzmir karıtık ta
kımını hazırlamak için ha
zırlamak için buraya bir an· 
trenör gönderdiğini ve kamp 
kurulduğunu yazmıştık. Bi
rinci kordondaki kampta bir 
arada çalışan oyuncular haf
tanın muayyen günlerinde, 
antrenörün nezareti altında 

eksersizlerine devam etmek· 
tedirler. Ruslar için hazırla· 
nan karışık takımımız ilk 
tecrübe oyununu yarın Ma· 
nisa bölgesinin karışık takı· 
mı ile yapacaktır. Bundan 
ıonra takımımızın kuvvetini 
bir Yunan takımı ile karıı
laştırılması düşünülmektedir. 

9 Eyini Göreceye 
gidiyor 

Halkevi takımlarından 9 
Eylül spor kulübü birinci 
takımı Pazar günü Görece
ye davet edilmiştir. Gençler 
hususi bir otobüsle buradan 
ayrılarak Görecede bir maç 
yaptıktan sonra akşam av
det !edeceklerdir. Bundan 
evvelde yazdığımız gibi on 
iki kulüp arasında ulus evi 
takımlaraoın yapacağı liğe, 
bu yıl Görece takımı da 
girecektir. Liklere hazırlık 
mahiyetinde olan bu temas 
ilgili olacaktır. 

• 

kubulan şiddetli muharebe· 
lerde Habeşlerden 2 bin ki· 
şioin öldüğü ve birçok yaralı 
bulunduğu bildiriliyor. 

Adis-Ababa, 4 (A.A) -
Dessedeki ltalyan konsolos
luğu iıyarları buraya gelmiş
lerdir. Diplomatlardan gayri 
olmak üzere Adiı-Ababa'da 
bulunan bütün ltalyan'lar 
yarın Cibuti'ye hareket ede
ceklerdir. 

lstanbul, 5 (Özel) - Av· 
rupa siyasi ve içtimai 
mahafilinde, uluslar sosyete· 
sinde, doğu Afrika' da harbın 
başlamasından ziyade ltalyan 
tayyarelerinin sivil Habeş 
halkına karıı yaptığı müthiş 
taarruz teessür ve heyecan 
uyandırmıştır. 

Bu vaziyet, logiltere'nin 
davasını kvvetlendirmektedir. 

lngiliz amele partisi, sul
hun ve hakkın muhafazası 
için yapılacak zecri tedbirleri 
tamamen tasvib etmiıtir. 

Adis • Ababa 4 (A.A)
Adua bölgesinden gelen son 
haberlere göre, bu ıehirin 

önünde büyük bir savaş baş· 
lamıştır. Habeıler kendi 
mevzilerine mükemmel su· 
rette yerleşmitlerdir. ltal· 
yanların ileri hareketi büyük 
güçlüklerle karşılaşmakta· 
dırlar. ltalyanlar Adu t'yı iı
ğal etmek ve daha iyi mev· 
"zilere yerleımek için kuvvet 
ıarfediyorlar. Her iki tarafın 
zayiatı çoktur. Yakında Ha
bet hükumeti bir harp bül· 
teni neıredecektir. 

Yarından başlamak üzere 
sansör ilin edilecektir. Des-
sedeki ltalyan konsolosu 150 
kişilik bir kervanın baıında 

Bandırma 

ekspresi 
İzmir-Bandırma ekspresi, 

devlet demiryolları iıletme 

idaresinin verdiği bir karar 
üzerine pek yakında haftada 
üçe çıkarılacaktır. 

ltalya - ispanya 
Arasında yeni bir tica· 
ret muahedesi yapıldı 

Roma 4 (A.A)- Bugün bu
rada ltalya ile ispanya ara· 
ııoda bir ticaret anlaşması 
imza edilmiıtir . Anlaıma, 

· gümrük resimlerini karşılıklı 
fedakarlıklar ve kolaylıklar 
esasına istinat ettirmektedir. 
Bu itilaf sayesinde iki mem
leket arasındaki mllbadele· 
lerin artacaj'ı ilmit olunmak· 
tadar. 

olduğu halde bugün sağ ve 
salim Adis-Ababa'ya gel
miştir. 

Diredana 4 (A·A) - Ital· 
yanlar Musa Ali'den Desseye 
giden yolu bombardıman et
mektedirler. Büyük bir kısmı 
biç uçak görmemiş olan Dan· 
gil kabileleri dehıet içinde 
kalmışlardır. Ogaden cephe
sindeki muharebe dün akıam 
küçük müsademelerle baş· 
lamıştır. 

lstanbul, 5 (Özel) - Ro-
ma'dan verilen son haberler, 
Adua'nın ltalya tarafından 
zaptedildiğioi bildirmektedir. 

Adis-Ababa 4 (A.A)- Ras 
Seyum'un kumandası altında 
Habeı kuvvetleri Akıumla 
Adua arasında maibaray 
mevkii civarında ItaJyan k~
vetlerile karıılaımışlardır. 

ltalyanlar tanklarla bombar· 
dıman uçakları kullanmak· 
tadırlar. . 

Londra 4 (A.A) - Röy
ter Ajansının Diredaua'dan 
haber aldığına göre Musa 
Ali m••takasında bulunan 
ltalyan uçakları Habeı V ~
lihatanın karargahı olan 
Desaeye hareket etmiılerdir. 
Bu uçaklar blltün yol bo
yunca bombardımana devam 
ediyorlar. 

Daogil kabileleri panik 
halindedir. Çünkü ömürle· 
rinde ilk defa olarak tayyare 
görmliılerdir. 

ödemişte kızıl 
•demiıte Kızıl hastahğı 

vardır. Sıhhat ve içtimai 
yardım direktörlüğü hastalı· 
ğın istilii bir şekilde olma· 
dığını bildirmektedir. 

Ankara, 4 ( Özel ) - Fi· 
nans bakanlığı yeni teşkilat 
liyıhası bugünlerde kamu· 
taya verilecektir. Bu liyı· 
haya iÖre, bir hazine müs
teşarlığı ihdas olunacak, mali 
tetkik hey'eti kurulacak ve 

tahsildarların maaşları artı
rılacaktır. 

Nnfus sayımı 
Nüfus sayımı için 1067 

s11yım ve 250 kontrol me· 
muru tayin edilmiş ve bun• 
lara ilbaylık tarafından lizım 
gelen cetveller ve birer tane 
talimatnı me verilmiştir. 

Tecim Lisesi 
Göztepedeki Ticaret oku

lası, Kültür bakanlığı tara
fından tecim lisesi yapılmıı
tır. 

Tecim lisesinin bu sene 
birinci sınıfı açılacaktır. 

Açıkta 
Çocuk kalmadı 

Evvelden ve iyi düşünüle
rek ittihaz edilen tedbirler 
sayesinde ilk okullar, müra
caat eden bütün çocukları 

kayt ve kabul etmiştir. 
Bu sene ilk okullara yeni· 

den kaydedilen çocuk adedi 
3 binden fazladır. 

Hayvan sergisi 
Tepe köyde hazırlanan ehli 

hayvanlar sergisi buglln il
bayımız Fazlı Güleç'in elile 
açılacaktır . 

Sergiye rağbet bu sene 
diğer yıllara nisbetle fazladır. 

Yeni tarif eye göre 
Karşıyaka vapur ücretleri endirildi. 

Yeni iskele yapılacak 
Yeni liman tarifesi, eko· 

nomi bakanlığı tarafından 
kabul ve tasdik edilmiş ve 
tatbik mevkiine konmuştur. 

Yükleme boıaltma ücretle· 
rinde geçen tarifeye göre, 
büyük bir denişkilik yoktur. 
Acenteler yükleme manifes· 
tolarını liman işleri dairesine 
de vereceLlerdir. 

lstarya müddeti ve ilcreti 
de şu ıekli almıştır : üç gün· 
den sonra hergün için 12,5 
on giinden sonra bergün için 
30 kuruı istarya ücreti alı· 
nacaktır. 

Transit ve aktarma eşya
sından ton liaşına 20 kuruı, 
kutuluk kereıtelerin metre 

1 
mik'abından 100 kurut ye· 
rine 40 şatta 60 kuruı, tuzun 

· tonundan 50 kuruı alınacak· 
tır. 

Sair etya yükleme ve in· 
dirme ücretlerinde de tenzi
lat vardır. 

Karııyaka bilet ücretleri: 
Karşıyakaya birinci mevki 8, 
gidip gelme, 15, ikinci mev· 

ki gitme 6, gidip gelme üc· 
ret 11.S kuruıtur. 

Karııyaka bilet tenzilatı 
Pazartesi gününden itibaren 
tatbik olunacaktır. 

Konak iıkelesi yeniden ve 
betonarme olarak asri ıe· 
kilde yapılacaktır. 

lediniz, o halde?. Diye 
sordu. 

- Çünkü o zaman yalan 
söylemek menfaatım icabı 
idi ve sizi yaşayacak sanı
yordum! Ve onu aramanız

dan çekiniyorum! 
mal edeceğim. .

0 
ı' Pasavan gayri ihtiyari ola· 

rak titredi. Burnuna da 
garib bir koku geldi; bu 
kokuya bir isim vermek 
lazım gelse "titreten koku!" 
Demek icap edecekti! Ve: 

Saitano, ŞövaJye0! biı" 
küçük bir hareketio• 
gözden kaçırmıyordll· ,,V 

- Haklısın. euoU Oi1' 
1 meliyim! Fakat aıııl1· 

- O .. - dedi - beni yaşıya
cak sandığınız için mi böyle 
yalan söylediniz? .. Bu akşam ' 
da doğruyu söyliyor sunuz .. 
Yoksa . . 

- Yoksa... Ne söyledimse 
osunuz şövalye ! 

- Ne dediğinizi ben he
nüz bilmiyorum . 
Şövalye bu sözleri oldukça 

müşkülatla söyliyebildi. 
- Ne mi söyledim. Artık 

bir ölü olduğunuzu söyledim 
duymadınız mı? Siz, üç diri· 
nin beklediği bir ölüsünüz 

Marsilya 
Cinayeti yapan hakiki 

Bulgarmış. 
Paris - Marsilya cinayeti 

hakkında şimdiye kadar 
kadar tahkikat, Yugoslavya 
kralı Aleksandr'ı öldüren 
Kalemin'nin, aslen Bulgar 
olduğunu meydana koymuı
tur. Katilin kullanduğu Ka
lemin adı, gizli bir addır. 

Asıl ke,ndi adı ;(Belisko Di
mitrof) tur' Katil, 1897 de 
Bulgaristanın Kameyioca kö
yünde doğmuş ve orada ilk 
tahailioi bitirdikten sonra 
köyünden ayrılmıştır. 

Talebe kıyafeti 
Ankara 5 (Özel) - Kültür 

bakanlığı, talebe için bir kı
yafet seçmek üzeredir. 

izmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

sordu. • •' 
- Seni öldürecıf~dd_' 

R 1. . .. o ı.it 
ma, oze ının saf r 

ha beri ile adeta 1•~1~"'!,,;• 
haldeyim. Bunun ıç~ 
sade kulaklarını ke 

1
, 

Şövalye bunları ı6f dof' 
Saitanonun üzerine 'llİ~ 
yürüdü. Hakikaten 11 ;· 

kulaklarından mabrU~_.,ı 
mek niyetinde idi. ',,# 
Saitano da ŞövalyeY1 

dı. 
Şövalye gülerek: l , 
- Ya.. Dedi. 861 ·~ 

ha ili.. Ve, az bir ~ 
sihirbazın zayıf ~ ~J'. 
kuvvetli ve sinirh b'~ 
arasına aldı. fakat 2 
ayni anda sinirleri ·~~ 
ayakluı titredi, il"' 
önünde kara bir per~ ~ 
oldu. Vncudunu •0 ·(I' ~ 

ter kaplamııtı. BuauD ~ I 
Saitano en küçük bıf ,1 
daf aa hareketi bile 1'~ 1 
lüzum görmedi. J\11:..,,; 
bud ilaçlı beıi 
dayamağa çalııtı. d•~ 

Böyle bir kaÇ . ·~ 
geçti. Şövalye keD~~ 
korkunç iliçtaa kUf t ~ 
için çahııyor, fak•~ 'I 
geçen an ile ku''~_. 
derece daha aıah.1° ~ 

Nihayet birdeabir• · ti 
bir kudretsizlik bi••'ttJ 

gözlerini kapattı! ~ df 
Şövalye ıimdi kolt~ 

rinde bir hayat eıe'110,~ 
meden uzanmıı dur~ç ,,._, 

Saitano, bu kork oıd' 
rinin karıııında el ... ..J 
Geradi'yi çağırdı: ,di· 'J· 

- Çabuk gel! d .,;~rı 
ter ,ı 

mermer masasın• ,dJ-1. 
tümek için baa• ~ 

l 

"Cevdet Alanyalı" ticaret 
unvanile lzmirde general 
Kizım Dirik caddesinde 23 
numarada ticaret ve komis· 
yonculuk yapan Cevdet 
Alanyalının işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1492 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilAn olunur. 

Kaza "'" !) 

· bi' "'°" Bergamada fecı fı ,,., 
olmuş Dindar Ptfuıt• J-1 
lbrahim ile Muıtaf• P.,-1Jı lzmir ıicilJi ticaret resmi 

mühürü imza F. Tenik ,,._ ______ .. 
• • 
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TEŞRIN 

l'AZAR 
Genel Notus Sayımı 

Bu günün küçükleri ya· 
rının büyükleridir. Sayım

da en küçük çocuklan bile 
yazdırmayı unutmayınız. 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTiK UMUM 

MODORLOCO 

dl"•' ,.. yaıında Mebme .~kil,.~· 
ken odada buldu j' ~ 
tabancayı kurcal•~:,d,-lı 
lamıılar, tabanca k 11 -

ateı almıı ve çı : d,Jİ~f 
lbrahim'in göğıOD ttlı' 

. . y 1 b•• mıştır. ara ı 
kaldırılmııtır . dıt ,o' 

Bulgaristsll 
/ 

duruııı .J 
. ,alıfJ"" 

-Baştara"ı 1 incı , _,J 
'J ' • tıf. . .ı, .... 

reketine geçilıD11 IP''..ıl 
9000, .,,t'.. .. 

General dö ,tif'~ 
askerlerinin 111•

11 ı,JI'" 
gayet iyi oJdul111111 

bildirmiftir • 


