
Elli hin kişilik Çin kızıl or· 
dusu Yusson şehrini işgal 
eylemiştir. Bunlara karşı 300 
bin kişilik bir ordu sevk 
~ilecektir. 
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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

- Pazartesi - 24 Haziran 1935 

Yugoslavyada kabine buh· 
ranı henQz zail olmamıştır. 

Krallık naibi prens Pol, par
tiler liderlerile temaslarına 
devam eylemektedir. 

Fiatı (100) Para 

oma Konuşmaları bugün Başlıyor 
~ ·-er ~ __ , =r-- ~ · G ~,...... ' -~- - ,.. ' - • ?ri>c ~·...;s;;;ı>??'~~ - x · "'> Qiy6 ;ı;; 

Nofusunıuz 1 Roma mflzakereleri bu gDn haşlıyor 1 Bir ,Arah imparatorluğumu 
11'PİnıiziDnşnodnre· Fransa Hahes mes'elesindeEmir Suud Suriye 
1 cek Kadar Azdır ' , J 
ilki . 

~:::.~~e~~e;~~u~ii,;~:mç~k ltalya'yı haklı huluyormus tahtina getiriliyor 
berah verılmııtır. Bununla ,.. ' 

Paris görüşmeleri bitti. Eden'e Londradan gelen tali- Fransız fevkalade komiseri, veliahd 
itt' er Yurdun nüfusa olan 
q 1Ytcı b 
ilıtli ' erıeyden çok daha 

ıadnr 
8.Ui bı,·I k' ·1· • . bi ı se ız on ı ımızı 

lllta;,t•na bırakırsak, yurdu
"rl n ıenifliğine göre büyük 
f._. ~run~ıın en ç.oğunda nü· 
~le kthrının, insanı ürküte
tlı . .;rte~e olduğunu görü· 
dır ki •tta öyle illerimiz var
''11a ' genel nüfusu, bir Me· 
ÇoJc en ilçesinin nüfusundan 

11 •ıdır 
'll}b • 
dırta ~ki yurdumuzu bayın· 
Uer)e~. rnıık ve bir in evvel 
llatlt ıı lllkeler haline koy· 
dili lllecburiyetinde bulun· 
aGt•:uıı göre, ·nüfuıumuzu 
.. a e Çoğaltmak, bizim için 

G ne111u ve hayati bir iştir 
,••el nüfusun • çoğaltıl· 
dt~ bir çok sebeplere 
Y'k · Bunların başında 
~1lt ·~ geçinme imkin· 
~ \ltnışletmek ve doğum-
ct.. it 111ilnkil acıklı durum· 

'f "i"rtarmak gelir. 
'11-. dotın bir çocak, 
•'rb~ Yurd için önemli bir 
llliıde, r. ~•kat bizim ülke· 
ij ~ çeJrınmeden diyeceğiz 
~. 8°~tayı anlıyanlar pek 
"'1 İtit~ .. ı~diamızın, delili her 
dir. 1) llllliz acıklı hidiıeler 
"''kt':hı nç gün evvel Kar· 
,,.,._ ' Yeni doimuı iki 
oı-,llt ~n deniz kıyıııada ölü 
''ıeteı uluııduğunu hepimiz 
&.ı •rde okumadık mı?. 

•e eJca~ . kıza, bazan kaıt 
~ , 11Y• cehalet yiizün· 
1-ct,,ulcuı gelen bu hidise
'-rL lllifuıumuzun ne za
.1 ... ,, Q" 
"'İillıia: .ırıdığını dnınnme· 
~bir) •~indir ki gereken 
)ol'lat. •rı ılnıakta geciki-

d~'ç•lllerde . ·11 • . 
'11l bir' cıvar ı erımız· 

--~ •nde büyük bir me
~· il Y•n d L~1'de b' 1~ a oturuyordum. 
"dı1ı ır •ıtida ile fakir bir 
L· itld' 
~tliiilld 1• Bu kadın, fa· 
'-'aı Old~-ve dört çocuk ''it Y•rd U5"ndan bahsede· 
"''lbtar· ~aı istiyordu. Bay 
aıa.._d,~ titçelerimizin duru· 
"ıt 

1 1 •ıılamıyan, devletin 
~td~ e~e yardım ettiğini t:ç ~l~ ~ biçare kadına bir 

'•ir ed ızıhat vererek onu 
....... l<ıdtceği yerde : 

toc._lc ua, ıea bu kadar 
~. lbı{jf•rken bana danıı· 
~'llrİIQ? ea sana ne yapa· 

be .... . 
O ... eıııı mi? 

"'de f~:.ltlur, baıka nlke
'ileı,,, 1 Çocuk yetiıtiren 
~tG i'- Y&rdıaıla beraber bir 
... ~ llflaıi 1 

4111li bilaıı Y~ .~r. ~ahi veril-
'1clu k edıgı ıçıni dört 
~•tp •dıııa böyle bir 
ş, ~~=İekte haklıdır. 

"''1c'-d • ' kaydetmekten 
" lllltt• Af ''- h ' 11" 111 siyasa· 
~~)Glc a llldi~etia verdiği ••illi• b . . • • epımızce 

.... •alaıdma" •• 

maı,:konuşmaların sonu hakkında Omid vericidir 

M. Musıolin i 
Istanbul, 2l (Özel) - in· 

giltere murahhas Lordu Bay 
Eden, Roma'ya varmış ve 
ltalya dıı işl~ri bakanlığı 

müsteşarı Suviç ile bir çok 
diplomatlar tarafından kar
şılanmııtır. ltalya başbakanı 
Bay Mussolini, sayfiyesinden 
bu akşam Roma'ya gelecek 
ve ltalya ile lngiltere ara· 
sandaki müzakereler, yarınki 
Pazartesi günü baıhyacaktır. 
Bu müzakerelerde Fransız 

sefiri kont dö Şambrun'de hazır 
bulunacak ve Fransa'yı ala
kadar eden hususatı mildafaa 
edecektir. • 

Paris'ten verilen haberlere 
göre, Fransa başbakanı Bay 
Laval, Habeşistan mes'ele
sinde ltalya'yı haklı görmekte 
imiş. 
Paris gôrfttmeleri bitti: 

Paris 23 (A.A) - Fran· 
sız - lngiliz konuımaları dün 
saat 15 de bitmiıtir. . Bay 
Eden, Roma'dan döniiJte 
bay Laval ile yeniden gö
rüıecektir. 

Bay Eden'e bu sabah 
Londra'dan gelen talimat, 
konuımaların sonu hakkın· 
da ümid verici gibi gözükü
yor. Ancak Fransa'nın orta
ya attığı mes'elelerin çok 
önemli olmaıı dolayııile in• 
giltere htikOmeti; keıkin 
kararını kabine toplantısın· 
dan sonra verecektir. 

Bay Lava), bugün bay 
Edenle yaptığı konuımalar 
sonunda ıu diyevde bulun· 
muıtur: 

· Almanlurın deniz silft.hları 

•• 

1...ord t,derı 
11 Bugünkü arsıulusal du· 

rumun ortaya koyduğu Av
rupa mes'elelerini gözden 
geçirdik ve iki hükümet ara· 
sandaki beraber çalışma işine 
3 Şubat tarihli Londra bil· 
diriğini temel tutarak veri· 
lecek ıekli inceledik ve gör· 
dük ki, · Londrada görüıülen 
bütün mes'eleleri ve yalınız 
iki memleket değil, fakat 
öteki Avrupa devletlerini de 
iJgiliyen bütün iılerilkotar· 
mak için pratik araçlar (va· 
sıtalar) bulmak lizımdır.,. 

D l d • • d • k • Bay Laval; her iki hükü· oç an tıpın e ı ı ~etin de kolle~tif güvenlik 
sıyasasına baglı bulunduk-

i daha a ılı Or ~ ..... tekrar etmi,tir. , gem y p y "Kızılay. cemiyeti,Cüm· 

, ) k l d . 1 huriyet deninde yoksul· 8 amburg da yapı ma o an enıza • lar, anasız babasızlar için 

b l k~ 3,717,208 lira barca· 
tılarda tayyare topu u unaca .mış mıştır. 

DoJçlancl 

lstanbul 23 ( Hususi ) -
Berlinden haber veriliyor: 

Londra deniz müzakerele· 
rinin iyi bir sonunçla bitme· 

si, Berlinde memnuniyet u· 
yandırmıştır. Alman deniz 
bakanlığı, yüzde 35 nisbeti· 
nin müıaadesi dahilinde yeni 

kafamıza yerleımesi gerek· 
diğini zikretmek, nüfusumu· 
zun çoğaltılmasında ferden 
ferda dikkatli olmak ve bil· 
k6mete yardım etmekle mü
kellef bulunduiumuzu hatır· 
latmakdır. 

K4mi Oral 

kruvazörü 
bazı harp gemilerinin inıası 
için tersanelere emir vermit· 
tir. Yeni yapılacak gemiler 
arasında, Doçland tipinde 
iki kruvazör de vardı~ 

Hamburg tezgiblarında 
yapılmakta olan 7 denizaltı 
gemisinin inıasına hararetle 
devam edilmektedir. Alman· 
lar, bu denizaltı gemilerini en 
son sistem techizatla silih
landıracaklardır . Paris'ten 
gelen haberlere g6re, Al· 
manların yeni tahtelbahirle· 
rinde iki büyilk topla bir 
tayyare topu da bulunacak ve 

denizaltı gemiıi icabında ıuyun 
ııtbıada da hırb edebilecektir. 

Trocki ., 
Vereın hastalığı

na tutulmuş 
lstanbul, 23 (Özel) - Sov· 

yellerin eski harbiye komi
seri Troçki'nin verem has· 
tahtına uğradığı ve 6 ay 
sanatoryomda kalmak üzere 
Norveç'in Oslo ıehrine var· 
dığı Berlin'den haber veri· 
liyor. Troçki'nin, artık siyasa 
ile uğraımamağa karar ver· 
diği söyleniyor. 

•• 
Girid 

ftzftmleri hu sene 
çokmuş 

lstanbul, 23 (Özel) - Ati· 
na'dan haber verildiiine 
ıöre, Girid llzilm mahsulil, 
bu sene timdiye kadar ıö
rillmemit derecede çok ve 
Defiıtir. 

ile Paris'te gizlice neler konuşmuş?. 
lstanbul 23 ( Hususi ) -

Hicaz velihtı Emir Suudun 
Suriye tahtına getirileceği 
hakkındaki taiyalar kuvvet
lenmektedir. Emirin, Paris· 
ten geçerken Suriye fevkal
ide komiseri Kont dö Mar· 
tel ile gizli olarak konuttu· 
ğu ve ali komiserin, Emir 

Suudun bütün tekliflerini 
kabul eylediği söylenmek· 
tedir. 

Son gelen haberlere göre, 
ali komiser Suriye tahtına 
Emir Sudu getirmek için 
bir proje hazırlamış ve bu
nu vezirler mecliıine gön· 
dermiştir. 

Vatani fırkasına mensub 
gazeteler, Hicaz veliahtı 
hakkında çok iyi yazılar 
yazmakta ve bütün Arab 

Suriye talııma getirileceği ~Ö)'• 
lencrı /~mir Suud 

ulusunun emellerini Emir 
Suud'a bağladığını, büy\ik 
Arab imparatorluğunun ku· 
rulmasını ancak onun baıa· 
rabileceğini ilive eylemek
tedirler. ............ 

Sahada gene bir hadise oldu 

Göztepe Altayı ,5-1 
.mağlôh etti 

·-·--· Bisiklet koşusunda Kazım birinci, 
Riri ikinci, Mustafa üçttncO geldi 

Alıayı 5-1 mağlab eden Gözıepe takımı 

Dün Alsancak stadyomun· 
da hava kurumu adına yapı· 
lan Göztepe - Altay maçı 
hakem Riza'nın idaresizliği 

yüzünden zevksiz oldu. 
Her iki takım alana çık

tıkları zaman Altay'ın çok 
noksan bir kadro ile olduğu 
göıülmüıtür. Birinci haftayım 
her iki tarafın kaçırdığı fır· 
satlardan sonra. Fuad'ın son 
dakikada yaptığı bir golle 
1-0 Göztepe lehine netice· 
len mittir. 

ikinci devre a 
Oyunun betinci dakikası 

olmuıtu ki Altay beklerinin 
ileri oynamaıından fırsat ya .. 
kab71a C&ıtepe ni açıiı 

ikinci gollerini de Fyaptı. 
Göztepe iki gol kazandık· 

tan sonra hakem sebepsiz 
bir ıekilde Altayın kalbi me· 
sa besinde olan V ababı oyun
dan çıkardı. Artık oyun Al
tayın 10 kiti oynamaıile de
vamda .. 

Yalnız Vahab 'ın diıkali· 
fyesi kafi değil: 8 dakika 
sonra Altayın belkemiği o-.. 
lan zehir Ali'yi de herhangi 
bir sebep tesirile ve Fuad'ın 
çıkarılması lizım gelirken, 
hakem oyundan attı. Çünktl 
favulu yapan Fuad'dı o ka· 
dar ki bu f avul hareketi 

1 hangiıi olursa olsun diıkali· 
· Devamı 4 ncü sahi/ede: 



c-alıife 2 (UluaalBlrUk) 24:HaziraD ~ 
Mısır gazeteleri ne yazıyorlar? J · 

Ingil tere Sü veyş kanalı- ap~n Y~ 
• • • Mongolıstaoa hır 

nı kapaya hılır mı ültimatom verdi 
~~----.. ·----~~- Şanghay -- Japonya; Mon

golistan halk cümhuriyetine 
yeni bir ültimatom vererek 

Lo rd Krumer, 30 yıl evvel 1888 mu-
ahedesi ahkamının tadilini istemiş aşağıdaki üç maddenin ye· 

rine getirilmesini istemiştir; Ef Belağ gazetesi yazıyor: 
ltalyan-Habeş anlaşamaz· 

lığı dolayısile ve bu iki 
devlet arasında bir harp 
zuhur ettiği takdirde arsıu
lusal bakımdan bir önemli 
mes'ele çıkabilecektir. Bu da 
ltalya süel kuvvetlerinin Sü
veyş kanalından geçmesi 
mes' elesidir. 

Bu önemli sor ak, f ngiJiz 
avam kamarasında mevzuu
bahis olacaktır. Es11 mes'ele 
şudur: 

Süveyı kanalı hakkında 1888 
yılında akdedilen muahede 
abkimı baki kalacak mı ? 
Bunu iyi anlamak için ulus
lar sosyetesi Paktı ahkamı
nın tetkiki lazımdır. 

Bu pakt1n 20 inci madde
sinde deniliyor ki : 

( Uluslar sosyetesi, üyele
rinden olan devletler, uluslar 
ıoıyetesi misakının yapısı 
ile bu misakdan evvel yapıl· 
mıı bulunan ve bu misak 
ahkamı ile tezat teıkil eden 
biitün anlatmaların hüküm· 
leri dütmüş olduklarını be -
yan ederler. ) 
lngiltere, uluslar sosyetesi 
üyelerinden olması hasebile, 
Süveyş kanalı hakkında 1888 
yılında akd edilen muahe
deyi, uluslar sosyetesi misa
kına muhalif gördliğü tak· 
dirde, lağvedebilir. 

Ulusular sosyetesi Paktı
nın 10 uncu maddesine gö
re, uluslar sosyetesi üyesi 

olan devletler diğer bir üye 
devletin varhğını ve siyasal 
erginliğini her tecavüze kar
ı•, müdafaa ve mu haf aza 
edecektir. İtalyanın Habeşis
tana kartı güttüğü hareket 
uluılar misakı ahkamına mu
gayir bir harekettir. 

lngiltere uluslar sosyetesi· 
nin en muteber üyelerinden 

fizUlrkçe: 

Her giln 
Beş kelime yazıyoruz 

-33-
1 · Havayici zaruriye - Y•· 

ptık 

Örnek: Hükümet Yaşa
tık fiatlarını indirmek 
için elinden geleni ya
pıyor 

2 - Gıda - Besin 
late • Beslev 
Örnekler: 
1 • Çocuklar ıçın süt 
en iyi Besindir 
2 - Bir ordunun Beılev 
meselesi, en başta gelen 
itlerdendir. 

3 - Gıpta • imren 
Örnek; • imren 
bir şeydir. 

4 • Haset - Günü 
Örnek: Günü en çirkin 
huylardandır. 

5 - LDtfü ihsan - Kayra 
Örnek: Türk hava kuru
muna yardımınız, bir 
Kayra değil; bir ödev
dir. 

NOT: Gazetemize ..... gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Oımanbcaları kullanıl-

addedildiğinden, misakın 20 
inci maddesi ahkamı tatbik 
edilmeli ve bu hususta lizım 
gelen şiddetli tedbirler al
malıdır. Bu tedbirler arasın
d• İtalyan harp gemilerinin 
Süveyş kanalından geçmele· 
ri tedbiri de vardır. Bu su· 
retle misakın 16 ıncı mad
desine istinaden 1888 mua
hedesinin ahkamı llükumden 
düşmüş olur. 

itiraf etmelidir ki, lngil· 
tere gayet mühim bir vaziyet 
karşısında bulunmaktadır. Ve 
lngilterenin güdeceği hare
ket yalnız insanlık bakımın· 
dan dejil, ayni zamanda bir 
harb zuhurunda Italyan süel 
kuvvetlerinin Süyeyş kana
lından geçmesi imkinı ile
ride endiıeli bir müsabaka 
teşkil edilecektir. 

Uluslar sosyetesi misakının 
ahkamı bu hususta gayet 
açıktır. fngilterenin Süveyş 
kanalını ftalyan süel kuvvet
lerine karşı kapaması, haklı 
olacaktır. 

Lort Krumer 30 yıl evvel 
bu faraziyeyi teferrüs etmiş
tir ve 1888 muahedesi ah
kimının tadilini istemiştir. 
Mısır hükümeti, bu endişeli 
durum karıısında dikkatle 
davranmalıdır ve Sü.veyş 
kanalının egemeni sıfatile 
haiz bulunduğu hakkı mu· 
hafaza ve müdafaa etmeli
dir. 

Hu yıl 
Semavi ve mfttenevvi 

hadiseler çoğaldı 
Acunun en büyük Astro

nomları, bu sene göriilen 
semavi hidiıelerin, 130'yıl

danberi hiç görülmediğini 

kaydederlerken, bu kadar 
çok ve mütenevvi hadisele
rin iyiliğe delalet etmediğini 
söylemektedirler. Ayni Astro
nomlar, 1935 yılının sonlarına 
doğru daha büyük semavi 
vak'alara tahid olacağımızı 
bildiriyorlar. 

1 - Dalaylozd'an 100 mil 
mesafede kendi orduları için 

bir merkez kurulmasına mü
saade verilmesi. 

2 - iç Mongolistanın idare 
merkezinin Orgadan Japon· 
yanın kuracağı bu askeri 
merkeze taşınması. 

3 - Dalay uçak merkezi 

ve telsiz istasyonu kurulma· 
sına mani olunmaması. 

Otomobil 
Kazaları gftoden gftne 

çoğalıyor 
Otomobil kazaları, gün 

geçdikçe acunun her yanın· 
da çoğalıyor. Avrupanın bü
yük memleketlerinde her 
gün birkaç kişinin otomobil 
kazaları sonunda öldükleri 
ve birçok kimselerin de ya· 
ralanarak sakat kaldıkları 

tesbit edilmiştir. 
Berlin'de yapılan bir ista

tistik sonucunda 1934 yılın· 
da yalnız Berlin' de 372 kişi 
otomobil kazası neticesinde 
ölmüş ve 11 kişi 383 kiti 
de yaralanmıştır. 

idam 
Berlin - Moskova Çekası, 

Minık köyünde yakalanan 
üç erkekle bir öğretmen 
kadının muhakemesini bitir
miş ve hepsini idama mah· 
kum etmiştir. 

Amerikan Koleji 
Talebesinin 
Mnsameresi 

Göztepe Amerikan Kız 
Koleji talebesi, bu ıene me
zun olan arkadatları adına 
diln bir müsamere vermiı· 
lerdir. 

Kızlarımızın müsameresi 
çok güzel olmuş ve çok al
kışlanmııtır. 

lzmir ithalat gnmrOğO satış ko
misyonundan: 

Adet Kilo 
1034 2948 

Cinsi eıya 
Siyah yuvarlak 
çubuk demir 

Liste no. 
118 

30. 85 Pencere demiri 118 
860. 4080 Siyah Jamarina 118 

159 balot 17490 Adi boş şişe 118 
Yukarıda cins ve miktarı yazdı eşyalar üzerlerinde müd

deti kanuniyesi geçmit olmakla açık artırma suretile satı
lacağından işine gelenlerin 2 temmuz 935 günü sabahleyin 
saat 10 da satış komisyonuna müracaat etmeleri ilin 

21-24 1748 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Raııem beyin foıoğrafhanesi, !::mirde en 

foı'!ğra/ çekmekle şiJhreı bulan bir ıan'aı oc<Jtıdır. .. 
müşkülpesent olanlOT dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. • 
Hamza Rüstem beyin, f oıopaJ malremai ıaıan ma· 

ğa:ası da muhterem ma,ıerilerinin ince zevklerine giJre 
her r.eıiı malları, f otoğraı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyareı her ıeyi iıpat.a kdfulir. 

(lzmir - Batturak eaddeei, Refik bey 

l~L~H~TTi~ 
E YYUBi.~~,,. 
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kadınlar Şövalyesini ormanın ·:içine Kraliçe; 
sürüklemiş, kOçük bir eve getirmişti •• 

et· 
- içimden aldım Haflll I Telaşı bırak şövalyem bir ses duyuldu: 

-dedi· sen gıpta edilecek bir - Acele etme. Hayalimiz 
delikanlısın .. Buna inan! adım adım tapib etsin bu 

Doktorun sözleri, biraz işi! 
ıçımı serinletmişti.. Çiçek Diğer Şövalyeler, birer 
kokulara, serhoş ruhumu kahkaha savurdular; 
dolduruyordu,. Nihayet Meş- - Evet, Şövalye Dö Ha· 
hur fıskıyeli havuza yaklaştık. bik, doğru söylüyor, aceleye 
Sular, karanlığın içinde ne lüzum yok. Rüzgarda şekeri 
güzel, ne tatlı seslerle yük- savrulmasın! 
ıeliyordu, görmeliydiniz!. Şövalyeler gözlerini uzak-

Doktor durdu. Bana ha· lara dikti. 
vuzun öbür tarafını gösterdi: - Bu aralık-dedi-saçlarım 

- Oraya; şimtir ağaçları· şiddetle çekildi. Ve o kadar 
nın yanına doğru gidiniz! derin bir acı duydum ki, 

- Peki, siz? tarif edemem. Bunun üstüne 
- Ben dönüyorum. Benim de korku; 

işim bu kadar ve hududum Başımı kaldırınca ne gö· 
buraya kadardır. reyim?. 

Doktor bu sözleri söyle· Şö~alyelere döndü ve sordu: 
dikten sonra sol taraftaki - Söyleyin akdlı Şöval-
dar yola girdi ve biraz öte- yeler, ne gördüiümü tahmin 
de sarayın arka merdivenle· edersiniz?. · 
rinde kayboldu. Biri atıldı. 

iki dakika kadar hareket· Kralı gördün?. 
ıiz kaldım. Gözlerim oraya Kralın yaverini !. 
dikilmiıti: Kraliçenin yaverini l 

- Gideyim mi, gitmiye- Lüizi !. 
yim mi?. Şövalye bir kahkaha savur 

Diye düşünilyordum. du : 
Bu aralık, ağaçların ara· - Hiçbiri değil, hiçbiri de-

ıından beyaz bir hayalet ğil !. Kraliçenin ateıli da· 
görünür gibi oldu. Yüzünü duklarının güldüğünii gördüm. 
iyice göremiyordum. Fakat Gözleri pırıl pırıldı .. Amma 
anlamıştım ki, o, kraliçeydi. ne şivekir, ne fettan gülüt, 
Artık duramazdım. Süratle sormayın !. 
oraya doğru fırladım. Ben bir fey anlıyamamış· 

Ayakta duruyordu. Göl- tım. Baktı, baktı. Benim bu
geli yüzünde bem-beyaz dit· dalaşmamdan zevk alıyordu. 
leri, birer inci parıltısı ile Parmaklarının, ucu ile yüzü· 
gözüküyor ve gülümseyordu. me bir tokat attı. 

Eğildim. elioi uzattı. Du- Kraliçe değil, maymun 
daklarımı bu elin üstüne sanki, benimle istediği gibi 
korken içim bir çığlıkla eğleniyordu: Nihayet ağzını 
altüat oldu. Bir öpücüğü, açabildi: 
üçüncüsü, beşincisi takib - Ne yaramaz şeysin Şö· 
etti. Yavaı yavaş kollarına valye! Kraliçenin ellerini bu 

penah - dedim - içimdeD · 
Fıkır fıkır bir kabkıb• 

daha attı. Beni çekti : .
-- Yüril • dedi - çab 

Yürü!. 
d•· Ve onun peşi sıra, seo ~· 

liyerek, bilmediğim bir ~ 
da sağa • sola çarp• t 
koşuyordum. . Bahçenin k 
şesinde küçük bir köşk fi/• 
Köşk değil, gönül yu•"; 
içeriye girdik, buras_ın.ı ~ol~ 
mıyacağım. Hayalınızı 
içinizi rahatsız etmek itli' 
mem arkadaşlar!. Gönill .~ 
vası dedim ya, kifi; bı 
zeki olmalısınız, anlarsıOl-

Kraliçe kapıyı kendi :,, 
kapadı. Küçilk bir ıal t 
girmiş idik. Bir de ne 1 
yim: . 

Milkemmel ve zengin bi' 
masa.. Çeşit çeıit tarapll'' 

meyvalar, konıerveler!. ~ 
Bana rüya gibi geJiyo 

bunlar. Kendimi yoklads' 

sarhoşluium üstümde idi:, 
- Acaba -dedim· içtil'' 

şarapta bir şey vardı da &" 
hayal mi görüyorum, ne olt 
yorum?. ~ 

Tecrübe ·için elimi kad• il' 
uzattım. Bir kahkaha 

aklım baııma geldi: ""' 
Kraliçe, biraz evvel ,ti 

lardan birine girmiş ve •0 il 
yarı çıplak dönmüf, k•P~ 
benim halimi seyrediyo 

· Ellerini kalçalarına da'f'; 

omuzları .. . 
Aıağıdakiler , ~ 
- Suuuuus 1 · diye b•i"' 

dılar - o kadar açılma ı. 
- Arkası var ""' 

doğru... kadar öpmek için kimden S J k p• O 
Ağacın altından bir dana izin aldın!. atı 1 ıyaJJ 

b&ğllrtllıllnü andıran, kalın Dedi. Alman marka ber 1 
Yer yflzllnde o zamanlar da rab atyokmuş! sağlam kuyru~lu bir.•·"' 

yano ehven fıatla satıP"" 

Zehirligaz, on ikinci asır 1 lırAımak arzu edenler~ 
gün sabahdan aktam• ~ 

d d k 11 ] 1 
dar ULOSAL BiR 

a a u ~nı ıyormuş ::::t::~~~~~:ı::.esine-
Arkeolo~ M. Mason, o zamanlar kul- ~-·~u~1-u-sa~l --~ 
lanılan gazl~rın reçetelerini bulmuş 

Taşkent: Orta Asyanın 
eski topculuk ve savaş tari
hini tetkik eden Arkeolog 
M. Mason, on ikinci ve on 
üçüncü asırlarda kullanılan 

zehirli gaz reçetelerini bul
muştur. Bu zehirli mayilerin 
bazılarını hazırlayabilmek için 
70 gün kadar uğraımak 
lazım geliyormuş. 

O zaman bu zehirli iliç· 
lar (mayiler) paçavralara bu
lanarak hususi bakır kapla
ra sıkı sıkıya doldurulurdu. 
Bundan sonra bu kaplar 
uzakta sanki asker gibi gö· 
rünen bir takım sun'i şekil· 
ler içine saklanırdı. Bu şe· 
killerin muhteviyatı tam za
manında arkadan ateılendi-
• kWer naıreaııa 

ve içindeki zehirli mayi ko
yu siyah bir duman halinde 
etrafı sarardı. 

Gaz tecavüzlerinde bir 
çok usuller tatbik olunurdu. 
Hitta bazan zehirli paçav· 
raları taşıyan kaplar bir sıra 
üzerinde tertip olunarak 
hususi bataryalar vücude 
getirildi. Gaz dalgalarını 
düşmana kartı sun 'i usul
lerle göndermek usulleri de 
tecrübe edilmiştir. Bu iptidai 
gaz mücadelesi münhasıran 
savaş zamanlarında ve kısa 
müddetlerle kullanılmıştır. 

Pravda 

:il 
Fellkete uğradığın yerde, 

.. Kızılay" yardımcındır. 

Birlik 
Cdndelik siyasal gazete l&Iİ 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ö 
Neşriyat mlldürü : 

Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir 
Beyler sokağı 

Abone 10Ttları : 
700 kuruş senelik 
400 .. alb aylıls 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti il 

bllrosuna müracaat 
melidir. 

Huıusi ilinlar : i 
hanede kararlaıtırdıt 
Butlchiı yer : ANA 
mat bum 
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Der Zee § Se fı • h. K 1 l -~ erı ısar ve ara koç ı ıca arı -
& Co. 

L • • -RQy;AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
SJ ımıtet vapur " ORE~TES " vapuru 26 haziranda gelip yükünü boşalt-

acentası taktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 
" UL YSSES " vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An

vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The EIJerman Lines Ltd. 
'

1 THURSO " vapuru 25 
haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN" vapuru ha· 
ziran ıonunda Liverpool ve 
Svveqcadan beklenmekte

dir. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

ihtiyat Zabiti Ye· 
tiştirilecek Kısa 

Oizmetlilere Aid 
1 - ihtiyat zabiti yetlttl· 

rllecek k1111 hizmetlilerden 
330 doğumlu n bunlarla mo· 
amele görenler Ye daha enelkl 
do~omlolardan olup ta muh· 
telif eebeblerle geri kalmıt 

deniz eın•fından geri sınıfları 
ayrılmıo olanlardan yalnız 11· 

keri orta ehlf yetnameel olanlar 
1 temmuz 935 tarihinde lhtl· 
yat ıobay mektebi kamotaD· 
bğında bulunmak thtere en· 
kedilecelderloden 20 baslran 
935 tarihinden itibaren yerli 
ve yabancı bilumum kuıı biz 
metlfler As. ehliyetname hft· 
•lyet ctızdanı ve mektep pha· 
detoamelerl benberlerlode ol· 
duğu halde tubeye m6racaatları 

2 - Tam Hktlnde mek· 
tebde buluomıyacaklar hak· 

" ORESTES " vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anverı, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" ROLAND,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenbage, 

Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandinavya liman

larına hareket edecektir. 
" SMALAND " motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen

hage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
"PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 18 haziranda lzmirden doiru Nevyork 

için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: llind.aki hareket tarihlerindeki deiiıikli1derden 

Acente mea'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafailit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

• aze temız ucuz 
ililf; 

,Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

~~;b~: 0~:::c:~ı ı::a::~:!~ -llllllllllllnllll~llllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111! 

1 •AÇOLDO~ 
~ l\,;•~ıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Scferihisarın 
~ 'ttirk oç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. 
~ ltı..i ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa 
~ iatif 'd ve havaliıi halkının senelerdenberi tecrübe ve 
~ S~k elerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR· 
~ fifa ve MiDE gibi bir çok bastahkların tedavisine 

_ DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE \... 
16

-
20

-
25 ./:Izmır yun mensucatı= 
-~Türk Anonim şirketi; 

§ Vere b w b' 1 ~ il n anyolar oldugu sa ıt o muştur. 
~ ferı !ea ularmda mevcut kimyevi maddelerin 
~ ~y:• bir tahlilden oora elde edilen neticeyi aşa· 
~ ~ti Yazıyoruz : 
§~lb1.1ne • k' ~ ~ nın ımyevi terkibi 
E GJ Birlitrede 

)J,ı ~ Gı ~a 2, 170 Gram Kılor sodyom 
Jıl' ~ GJ 0,300 ,, Kıloruptazyom E Gl ~g O, 100 " Kılorumağnezyom 
t E 

4 
1 O, 150 ,, Kılorukalsyon 

~ s 
~ 2 ~ Ga 0,200 .. Kibritiyetikalsyon 
§ 
~lic 3 1 4 O Gı. O Ga 1,300 ,, Bicarbanot dö şo 
1 S o Mw . 

1 
Br N 1 0,250 .. Kibritiyetimağnezyom 

8 0,055 ,, Biromür sodyom 

1 4,525 bir litrede bulunan maddeler 

1 Gaı· yekunu 
ttitlii ın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her 

~ lbittir YJ{Acek ve içecekleri taze olarak temin edil-
~•ııınd RAKOÇ ıhcalara için Büyük Salepçi oğlu 
s .. 

1 
~ her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 

"' trıb' ~ tu)lbakt ••ardan da her zaman otomobiller bulundu-
,... •dır. _ 

111111111111
11111111111111111111111 111111ıı1111111ııı111111111111111111111111111111111111111111 

~stanbu ve 'frakya 
~eker Fbrikaları Tilrk Anonim Şirketi 
.~rtnayesi 3,000,000'fork lirası 
"'•nbul B h a çe kapı dördüncü 

14 MOREA,, vapuru 24 ha· 
ziranda. bekleniyor, 27 hazi
rana kadar IAnvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

" A VOLA " vapuru 8 tem· 
muzda bekleniyor, 11 tem· 
muza kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarma yük alacaktır. 

SER~ICE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"DUNA" v ıpuru 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

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

Birinci Kordonr telefon 
No. 2007 - 2008 

• Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

• YENı KAV AFl..1AR * 
Çarşrsmda 34 Numarada 

· - Ali Rıza - · 
Mücellithanesine uğrayınız. 

ÔksOrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

ökstlrnk ~kerle· 

rini tecrObe edi 

niz .. 

Ve Pnrjen ~abapm 

en nstftn bir mfts· 
~ 
Q.) 

>b.C 
ou unutmayınız. J.) 
---~ 

bil şekeri olduğu 

Kuvvetli mtlshil ..-ıt 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgiln: 

haplarını Maruf 
ecza depolannda 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

= Bu mtlessese, iki yoz bin lira sermaye ile = 
~ teşekktll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·= 
~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait =: 
=: İzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasım sabo §§ 
~ almışbr. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mtls· = 
:= tabdimini ile eskisi gibi 1 kAnunusani 1935 ta· ~ 
;;;;; rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- = 
- mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta· = 
;; niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· ~ = line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = = Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
_ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. § = rika içinde yapılmaktadır. ~ 
= Posta kutusu: 127 := - -
~ Telgraf adresi: lzmir~·;Alşancak ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
•:111111111111111111111111111111 ı ı• 1111111111111111111111111111111111111111111 nm uıı ı fillllil ı uii 

.-.Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 
F esane kumaşları 

.. ~~lll!m~~----··' ~alılık motör DOKTOR 
Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar? 
lzmir şubesinde bulursunuz 

12 beygir kuvetinde (Dizel) Ali Agib 
markalı az kullanalmıı bir Çocuk Hastalıkları 
motör satıhktır. Taliplerin Mütehassısı 
idarehanemize müracaatları ''·inci Beyler Sokagı N. 68 

ilin olunur. "•••Te.lefon 3452--lllli 



24 Hazıran 935 (Ulaaal Birlik) 

-------------------

~· s ON · TELGgAFLAQ' 
. . . . . -

-
General Kondilis'in son diyevi, Yunanistan'da boynk bir tesir yaptı 

Yunan l{ralı Jorjun getirilmesi ar
tık tahakkuk etmiş gibidir 
--~----------------~--------------

Liderleri Yunanistan'dan Kaçıyorlar. Cümhuriyetçi Partiler 
General Kondilis, Krallık hakkında söylediklerini teyirl etti 

lstanbul 22 (Özel) - Yunanistan Sa bakanı ge· 
ncral Kondilis'in, kralhk hakkmda (Avala) ajansma 
verdiği diyev, Yunanistan'm her tarafmda bnynk bir 
tesir uyandırmıştır. Bu diye~·inin doğru olub olmadı· 
ğını telgraf la soran dostlarile ecnebi gazetelerine gc· 
ncral mOsbet cevah vermiş Ye beyanatını hu suretle 
teyid eylemiştir. Bunun llzerine Yunanistan'da yeni 
bir durum başlamış ve cumurluk taraf darı olan Çiftçi 
partisi başkanı Papanastasyu Amerika'ya, Ahrarlar li-

deri Kafandaris Almanya ve mnhafazakar cumuriyet· 
çiler lideri Mihalakopnlos'ta .Paris'e hareket etmek 
nzere pasaport istemişlerdir. 

Son alınan haberlere göre, krallığm iadesi için 
reyiama mnracaat edilmiyecek ve bu mes'ele Temmu· 
zun birinci haf tasmda açılacak olan Yunan parlumen· 
tosunda gôrOşnlerek karar verilecektir. Parltlmcn· 
tonun vereceği kararı, bildirmek \ 'C kralı davet eyle· 
mek nzere bir heyet Londra'ya gönderilecektir. 

·~ 
Kızılay haftası dütl 

sabah basladı 
' Hei- taraf ta üye ;;zımın; başlaııd~· 

Bir çok yerler bayraklarla do~aıı; 
Kızılay haftası dün sabah yazımı için oe ş~kılde ~er 

başlamıştır. Bu münasebetle şacaklarını tesbıt etlll 'f 
evvelce hazırlanan proğram ve derhal faaliyete geçlll' 
tatbik edilmiş ve lzmirde Ierdir. • be' 
beş kol üzerinden Kızılaya Kızılay haftası içıD . 
üye yazımına başlanmıştır. taraf bayraklarla 1üsleD111* 
Karşıyaka, Buca ve Burno- davarlara . 1 yapııtr 

d b. k I b . . . vecıze er vada a arer o u ış ıçan 

çahşmağa başlamıştır. Su rılmışhr. NJ' 
kollarda öğretmenlerimiz Gelecek Pazar günü 1ıeri 
çalışmakta dar. Dün birinci türk heykeli önünde . •• b6' 
kol Erkek muallim ögw retmen muzikanın da iştirakıle ı. 1 ,,,,., 
okulunda, ikinci kol Halit yük bir toplantı yapı 1 ıcı· 
bey okulunda, üçüncü kol söylevler söylenecek ve tıi'' 
Dumlupanar okulunda, dör- zılay'ın yardımlara aol~. 
düncü kol Misakı milli oku· cakhr. Bundan ıonr• ~· 
lunda, beşinci kol da Gazi ay haftasına son veril 
okulunda toplanmıı ve üye tir. 

Yeni bloklar hazırlanıyormuş 

lngiltere Almanya· 
yi kollamak istiyor 

.......... -41• 

Türk e~ebiyatı •• Afrikaya ·Amerik~ 
Şehnamenın Turkçe Sevkıyat devam Ayan meclisİll~ 

Her hangi bir antlaşmadan · Alman
yanın hariç kalmaması gerekmiş 

lstanbul, 23 ( Özel ) - rupanın genel iıleri ve ba-
Londradan haber veriliyor: rışın temini adına çok önemli 

logiltere hükümeti, Fransa, olduğunu ilave eylemiıtir. 
ve ltalya hükumetlerine ver- Paris ıiyaıal mahafili, in· 
diği sıizli bir notada, büyük . . 
d l 1 d kt 

gılterenıo; Fransa, ltalya ve 
ev et er arasın a a ı mu· 

tasavver herhangi bir and- Almanya'ya yeni bazı and· 
laşmadan Almanya'nın hariç laımalar için teklifler yapa· 
kalmaması gerekdiğini bil- cağı ve bunun için zemin 
dirmiş ve bu noktanın, Av- hazırladığı kanaabndadırlar. _______________ .._ •• ~-9-411·-------------

Deniz manevraları 

Yunan donanması 
Adalar denizinde 
Amiral Sakelarepulos, Elli zırh
lısından manevraları takib ediyor 
lstanbul, 23 (Özel) - Yu· 

nan donanması, yaz manev
ralarına baılamııtar. Donanma 
kumandanı amirali SakeJa
ropulos, EIJi zırhlısından 
manevraları takib eylemek
tedir. Yunan donanması, 

Sırh 

bugiln Sisam, Sakız ve Mi

dilli açıklarında manevrala· 
rana devam edecektir. Bu 

manevralara Yunan deniz 

tayyareleri de ittirak etmek· 
tedir. 

1 Berut'ta 
Kabinesi henüz işsiz amele lokan
teşekkol etmedi talarda zorla ye· 

lıtanbul 23. (Ô~el) -: Yu· mek yediler 
goılavya kabanesı henuz te· 
,ekklU etmemiştir. Krallık 
naibi Prens Pol, farka lider· 
)erile temaslarına devam et· 
mektedir. (Maçek)in kabine 
teıkil etmesi ihtimali kuv· 
vetlidir. 

Habeşistan 
Seferberlik yapmamış 

Adis - Ababa 23 (A.A) 
Habeı hükQmeti, Habeıis-
tanın seferberlik yapmakta 

olduğuna dair olan yayıntıları 
yalanlamaktadır. Resmi çe· 
venler Habeıistanın uluslar 
sosyetesi konseyine baı vu· 
ran durumu incelemek için 
nötr görmenler gönderilme· 
sini istemit oldupnu hatır· 
)atmaktadır • 

lstanbul 23 ( Hususi ) 
Berut'tan bildiriliyor: 

Ttıtlln monopolunun kabu· 
in llzerine açıkta kalan iş
sizlerin durumu çok fenadır. 
lııiılerden 400 kiti kllçük 
kafileler halinde Berut'taki 
aıçı dllkkinlanna girerek 
zorla karınlarını doyurmuı· 
lar ve para istiyen lokanta· 
cıya, üzerinde, "Ali komiser 
Kont Dö Martel; çıkardığı
nız kanunla bizler iısiz kal· 
dık. Monopol şirketine git
tik bize it vermediler. 
Açtık; lokantalarda yemek 
yedik, bedelini Jntfen öde· 
yiniz ,, yazılı kiğıtlar ver· 
mitlerdir. Bunun Oıcrine ıa-

bulundu ediyor sual takrirJer;,. 
Napoli 23 (A.A) _ Gan- . lstanbul 23 (Özel)-:-dil' 

• • 
çevrımı 

Bu çevrimin, Bursalı bir Türk şai
rine aid olduğu saııılmaktadır 

Moskova 23 (A.A) - Ka· hiçbir eseri ele geçmemişti. 
zan üniversitesi kitap evin- Şair, ikinci Bayezide 380 
de Şehnamenin Türkçe bir cüzü üzerine büyük bir di· 
çevrimi bulunmuştur. Bu çev· zge (Manzume) vermiş; Ba· 
rim ikinci Bayezit adana ya· yezid bu dizgeyi uzun bul
pılmııtır. Bu çevrimin 16 cı muş en iyileri seçilerek bu
asırda Firdevsi Tavil adını nun seksen~ indirilmesini is
takınarak eserler yazmış olan temif, bundan gücenen şa· 
Bursah bir Türk şairinin ol- ir de Firdevsi benzetilemesi 
duğu sanılmaktadır. (taklidi) hicviyeler yazdık· 

A.A. sının notu: Edebiyat tan sonra Horasan tarafla-
taribimizde yalnı~ adı bili· rına kaçmış ve orada öl· 
nen bu ıairin ıimdiye kadar miiştür. -· Çin • japon me~'elesi 

Çin Kızıl orduları 
harekete geldi' 

ga vapuru 29 subay, 50 kü· 'ıng~.tondan h~ber verı1111,c-- . 
80 

ne gore, Amerıka ayan • 
çuk zabıt ve 1 O asker ve 1. . d h l'f - ı r tat' .. . 1 .1 ısın e mu te ı uye e . fi 
onemh harp ma zemesı e fından takrirler verillllif 
~assa~a'ya hareket .etmiş- uzak Şark ahvali bak~ 
tır. Dun ~kşam Canfıdeuze hükumetten sual sorullll~ 
vapuru, agır harp malzeme· Hariciye bakanının, • 
leri ve beygirlerle doğu Af· takrirlere ne cevap ver,r,f 
rikasına gitmiştir. ği merakla bekleniyor. 

___:~----.-....-· .. .. -
Sahada gene bir hadise oldu 

-Başıarafı 1 inci sahifede - yarışcdar, Birinci l(ord; 
feyeyi icabettirmezdi. Cumuriyet meydanı, 1• 

Oyun seri ve sert devam paıa bulvarı, lkiçef...,-
ediyordu. Biraz ıonra hakem Jik ve Eıreıfpaıa'ya .,.,-
Altaydan Mehmedi de dışarı dıkları vakit en ısod' 
çıkardı. Bu suretle Altay 8 1 . 

1 
KA rk•cl' 

k. · ·ı w b l d zmırspor u azım a 1 ışı ı e oynamaga aı a ı. K S K 1 R' . K ioİ f 

23 _ • .. d k'k d l . . . ı ırı ors 14, uncu a ı a a, a an d Al 1 a1111,. 

d d b. ü ··ıtü ld G" on an sonra tayı ıt• :.• 
ışın a ır g ru o u. oz- f . d. 1 d K 1 1111 ,. 

tepeli Hakkı ve daha bazı a gı ıyor ar 1
• ızı çdu "'' 

h k d k tasyonuna varıldığın • , oyuncular sa ayı ter e ere g" 
b .. k . t' k tt' zımla Riri tren hattını . _.a. u muna aıaya ıı ıra e ı- pr 

50 bin kişilik Kızıl ordu 

ler ve sonra tekrar oyuna miıl~rdi. Mustafa bu " il'' 
girdiler. Hakem bu nizam· trenın yolu kapaması ~.~ 
sız dııarı çakmağa göziinü den beı dakika bekle v'' 
yumdu ve oyunu devam et· mecburiyetinde kaldı. 'f ~dl' 

y US• tirdi. cikten Pınarbaııya l~f 
Bundan sonra Altaylılar yolun karşısından Boro0.-:J,I 

ikisi ofsayddan üç gol daha ve oradan Mersinliye ı•-,ı, 
yediler ve bir gol de atarak koıucular başta Kiııoı.1 t• 

sahayı 5-1 mağlup terketti- mak üzere yanşa bitirdı ·~ 
ler. 35 kilometre tutan bu ~ 

son şehrini 
lıtanbul 23 (Huıuıt) - Ja

ponlar, Mançurinin cenu
bundaki Çin ıehirlerine ku· 
vetler göndermekte devam 
ediyorlar. 
Tiyençinde bulunmakta olan 

Japon asli eri kumandanı, 
Avrupa gazetecilerine ver-

Uluslar 
Kurumu can 

çekişiyor 
lstanbul 23 ( Özel) - Ce· 

nevre gazeteleri, Habeıistan 
mes'eleıinden dolayı uluslar 
kurumunun fena bir duruma 
düıtnğünü ve bu mes'eleden 
dolayı bir harp çıktığı tak
dirde uluslar kurumunun da· 
ğılmağa mahküm bulunduğu· 
nu kaydediyorlar. 
Cenevre 'gazeteleri; uluslar 

kurumunun. Habeşistanı üye 
olarak kabul etmekle büyük 
bir hatA iılediğini ilive edi· 
yorlar. 

bıta derhal harekete gelmit 
ve bunların elebaıalannı ya· 
kalamııbr. 

işgal etti 
diği diyevde, Sahar mes'e· 
lesinin Çin - Japon müna
sebatı ' için bir volkan ma
hiyetinde olduğunu ıöylemit 
ve Japonyanın Çin hiikume· 
tine yeni teklifatta buluna· 
cağını bildirmiştir. 

Japonlar Kalkan'da büyük 
bir tayyare istasyonu yap· 
mıılardır. Japon orduları ta
rafandan iıgal edilmekte o· 
lan Çin şehirlerinin bütün 
telefon ve telgraf merkez
lerine Japon memurları ta· 
rafan vaziyet edilmiş ve kon· 
trol memurları ikame edil· 
mittir. 

Japon gazetelerinin haber
lerine göre, 50,000 askerden 
mürekkep Çin kızıl ordusu 
Sıçovan viliyetine doğru yü
rilyerek Yusson ıehrini işgal 
etmiıtir. Kızıl ordunun ikinci 
bir kolu Vakçoyan ıehrinin 
altmıı mil uzaklığındadır. 

Yalon nehri havzasından 
hareket eden 10,000 Kızıl 
asker Sikan vilayeti merke
zine yakınlaşmııtar. Nankin 
Çin hükumeti bunlara karıı 
Siçuan ıebrinde 300,000 aı
ker toplamaktadır. 

Oyun bittikten sonra saha· lzmirsporlu Kazım . 1 bi' 
· - k 13 dakikada birincilıkl• JC. 

da bır1 guriiltüb~ldu. Hba em tirdi. Üç dakika farkl~.;•' 
anlaşı amıyan ar se epten S K d R" . K · ·1 İV' . . an ırı orsıD ..,. 
dolayı tribünlere hücum etti. ciliği oldı. Altaydan )t~ 
Vak'aya zabıta müdahale fa da üçüncülüğü ka~ 
etmek mecburiyetinde kaldı 
ve gürültü çıkaranları hakem 
ile birlikte karakola götürdü. 

Stadyomda hafta geçmi
yorki bir hadise çıkmasın, 
Bu yüzden lzmir' de spor 
gilnden güne ölmektedir. 
Dünkü maçta seyirci azlığı 
da bunu göstermiıtir. 

Spor itlerine yeni bir 
ıekil vermekten baıka çare 
kalmadığı aıikirdır. 

Haber aldığımıza göre, 
Altay kuliibü, maçın nizam· 
sız bir tekilde cereyan et
mesinden dolayı itirazda 
bulunacak ve maçın tekrarı· 
nı istiyecektir.! 
Bisiklet şehir ~o~msu: 

Bisiklet yönetim kurulile 
halk partiıi spor ıubesinin 
müıterek tertib ettiği bu 
koıuya federe ve gayri fe· 
dere kultıblerden 16 yarııcı 
ıirmiıtir. Alıancak'tan çakan 

Avusturys 
Zabitlerini ar1' 

rıyor ~ 
Viyana 23 (A.A)- s:.~ 

lar kurulu, 1 Temlll ,,.-" 
sonra ordunun kliçilk ttl'' 
.ve subay kadrosunu ,.t 
maya karar vermiştir· ıı"'_ 

Bu kararın ordu s•Y' fi" 
arttaralması ihtimali oı• 
abndıjı ıöylenmektedit· 

Son dakika : , 
------.el' 

Yugoslav kabıll f. 
Istanbul 23 ( Telefonl• j.' 

ce yarısından sonra) __. . 
graddan haber veriliY~ 

Prens Pot, yeni k~ 
0 teıkile Bay Stekleri' 

memur eylemittir. 

.... 


