
icra V eki ileri hey'eti, Ha .. · 
bakan 1 uıet 1 aönü'nüu baş
kaulığnıda topJaum,~, muh
telif işler nzericde göı·üşme· 
lerde bulunmuştur. 

•• • • 
• U L~USAL 

• :a • Irak Uaşbal\.auı Hay Ali 
Cevdet E~f)'ubi i tita etmiş· 
tir. Yeni kabineyi Gcneı·al 
Hacı Ya in teşkil eyliye
cektir. 
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Umumi Taarruz Devam Ediyor 
Dün 

r ı tf z 

Her iki taraf çarpışmakta devanı ediyor 

sabah taar-haşlıyan umumi 
aksama kadar devam etmis 

' ' 

ltalya • Habeşi 

ltalya para ile as
ruz, 

ve 
ker toplıyor 

çok kan dökülmüstür Graçiyau",: omaliyevarmışvehalka 
· ·ı · S A • - ' d - h 1 ' . 1 k lıita)Jen bir heyanııanıe ueşretıııiştir nkumet kuvvetlerı, ası erın elanıg e ogru aş ıyan hücum arını ır- · 

ak içiıı top ateşi açtı. lngiliz, t""ı·ansız ateşemiliterleri ceplıeye gittileı· 

Sağda: Jlükumet taraftarı ) mıau topçu l.uı:vcılcri . olda: l"ıwmıl ıi Bakam General Kondilis 

Selinik 1'0 (A.A)- Gene- 1 -!!_r·~-~u _ a:ıklı tecrübe _ biL lini ilanda serbest oldukla· 
l Kondiliı saat 3,30 dı olmazsa ciddi bir barış zı- rını ihbar etmemekte ve 
bheye hareket etmiıtir. mamı teşkil eden Balkan an- fakat asiler bir baftadanberi 
Ukumet kıtaatı aıileri bom- tantının sağlamlığını göste· buna benzer şayialar çıkar· 
rdman ettikten sonra Vir- rccektir.,, dıkları için bunların ihtiyalha 

mıntakaaında taarruza Venizelo Cnmhur rei8i! karşılanması lizım geleceğini 

eçmiılerdir · Londra, 10 (~.A) Kan- bildirınektedirler. 
Baılangıçta asiler mukabele 
miılerse de telefat vermiş
' •e hükumet4 kıtaatı iler
miılerdir. Şimdi Siroza 
oiru ilerliyorlar. Şehri az 
manda alacaklardır. 
ftkftmeı kuvv.-ıleri ilc~r-

ri takib edeceklerdir. Strum
ca mıntakası ve Kavala li
manı bombardıman edilmiş 
dir. Asi ( Psara ) gemisi 
kaçırılmıştır. Sereze karşı 
yeni bir bombardıman yapıl
mıştır. Asiler Selaniğe kar
şı bir taarruza hazırlanmak
tadırlar. Asi filo Ege deni
zindeki adalara hakimdir. 
Selaniğe 50 kilometre me
safedeki Çayağzı · köyü bir 
asi gemi tarafından bombar· 
dıman edilmiştir. Asi filonun 

~obüs ve yakacak ihtiyacını .. 
ecnebi bir menbadan temin 
ettiii teyid edilmektedir. 
Provastas köyn 
istirdat edildi ; 

Atina 10 ( A .A) - Atina 
ajansı doğu Makedonyasında 

asilere karşı taarruzun bu 
sabah 30 tayyarenin asilerin 
mevziini bombardıman etme
sile başladığını bildiriyor. Hü 
kumet kıtaatı sür'atle ilerle
mektedir. Bu kıtaat Arliyako 
köprüsünü geçerek bir mu-

-Dm·cmu dlirtlı111cıi salı~fmlu -

4Jrika) a giimll'rilm lınlyan 

lstanbul 11 ( Hususi ) -
Doğu Afrikasına muvasalat 

eden ltalyan ordusu kuman
danı General Rodolfu Gra-
çiyano, müstemleke halkına 
hitaben bir beyanname neş
retmiş ve ltalyan askerlerin
den ziyade müstemleke as
kerinden hizmet beklediğini 
bildirmiştir. 

General, Somaliye muva
salatını müteakip ltalya hü-
kumetine çektiği bir telgraf 
ta; Italya askerinin Somaliye 

asl.erl<'rİ ımpuru bi nerlcrhe11 

gidinceye kadar büyük mas
raf fara ihtiyaç olduğunu ve 

çünkü, bir ltalyan neferinin, 
yalnız Süveyş kanalından 
geçmesi için 25 frank geçme 
ücreti verdiğini bildirmiştir. 

Somali kumandanı, ltalya 
hükükumetinden külliyetli 
miktarda mühimmat iste· 
miştir. 

lstanbul 11 ( Hususi ) -
ltalya hükumeti, Somali'den 
para mukabiJinde asker top
lamaia başlamıştır. 

yor: --~~~~~--............. ~ ........... ----~~~~~~-
Atina 10 ( A.A ) - Hü-

Gmet kıtaatı Strumcayı üç 
11htelif noktadan geçmiş
dir. Hiçbir mukavamete 
ruz kalmakıı:r.ın Sereze 

Oiru ilerliyorlar. Serezin 
ir kaç saat zarfmda alına

14si Elli: Krurıo:örıi 

Elen isyanı ve Fransız gazeteleri 

Yunan isyanı Balkan itti
fakını da darheliyecek lı timit edilmektedir. Is

an hareketinin ıeflerinden 
İri olan Piıtolakis'in kayın 
iraderi tevkif edilmiıtir. 
endiıinin isyan hareketi 
'n para verdiğind~n şüphe 

diya telsiz postasının verdiği A i filo•aclnlarn lıllkim: 
habere göre; Girid Sunda Atina İo ( A.A } _ Ha-
Ekspns gazetesi Venizelo- vasın Atinadaki muhabirin· 
ıun Cümhuriyet ilin ederken den alınmıştır: 

Bay VenizeJos, hu kadar ağır hiı· mes'uliyet a1tına gire
ceğine siyusi hayattan çekilseydi daha iyi ederdi 

ilmektedir. 
iler rical ediyor: 
Atina, 10 (A.A) - Atina 

· anıı asilerin Makrohori ve 
eoporvo köylerinden Sere:r.e 
otru rical ettiklerini ve 
rumca üzerinde Kumarti

ani köprüsünü geçen hükü
et kuvvetleri mukavemete 
ru:r. kalmadan ilerlemekte 
dutunu tebliğ etmektedir. 
Y Politiıin Beyanatı: 

ltalyanın himayesine müra- Hizmetten çıkarılmış olan 
caat ettiğini yazıyor. (Kilkiş) zırhlısı tekrar hiz-

Londra'daki resmi Yunan metc konulmuştur. (Kundur
mabafili asilerin Girid ada- yotis), (Hidra) ve ( Spetzai) 
sına hakim olduğunu ve muhribleri tamir cdjlmişler
binaenaleyh adanın istikli- dir. Bu Uç gemi asi gemHt;~ • 

- - -·-------~-Irakta kahine bubrunı 

Yeni k.ahine de 
istifasını verdi Pariı 10 (A.A) - Yunı

t.a~ın Pariı orta elçisi bay 
Polıtıı Elcıelıior gazeteıine y • k h • • -k. b L .., 

beyanatta buıunmuıtur: enı a ıneyı es ı a~ ak~u Gene· 
"- Venizeloı doıtJarını ) h Y • t k · ı } k • 
k elim bir surette hayret ra acı asın eş 1 ey eyece tır 
~d~ bırakmııtır. Zira da· lstanbul, 10 ( Hususi ) - Bağdattan bildiriliyor: 
h bır barb çıkarmak için Irak baıba~ anı bay Ali Cevdet Eyyubi kabinenin istifa-
ddi hiç bir sebeb gCSrUlme- sanı kral Gaziyülevvel'e vermiştir. ' 
ektedir. Venizeloı delice Başbakanın istifasına sebeb, meclisi meb'usanda muba-
reket etmiıtir. HUkGmet lifler tarafından hücumlara maruz kalmaaıdır. 
Dize bakim oldutu zaman Son gelen haberlere göre, yeni Irak kabineaini, eski bat· 
an nihayet bulmuı olacak· bıkan General Hacı Yasin teıkiJ eyleyecektir. 

Ba) Verıi:zelos 

Istanbul, 11 ( Hususi ) -
Bütün Fransız gazeteleri, 
Yunaniıtan'da pathyan bü
yük ihtil61 etrafında uzun 
makaleler yazmakta ve bu 
hareketin Balkan ittifakile 
alikadar olduğunu ileri ıDr
mektedirler. Bu gazetelerin 
baımakaleJerini kısaca ve 
ayrı ayrı aıajıya naklediyo
ruz: 

(Jurnal) gazetesi, Bay Ve· 
nizelos'un, bütün siyasal mu
vaffakiyetlerine rağ:nen ken· 
disini muzır bir kuşa ben 
zediğini kaydediyor. 

(Peti Jurnal) gazetesi de 
şunları yazıyor: 

"Venizelos, Yunanistan siyase
tindeve fevkalade zamanlarda 
daima biiyük roJler çevirmiş 
bir diplomattır. Bu son hare
keti ile, bir rekor kırmış 
bulunuyor . ., 

(Republik) gazetesi diyor
ki : 

" Bay VenizcJos, iktidar 
mevkiiden uzak kalmağa 
tahammül etmiyen bir dip-
lomattır. Onun bu hırsı, 
kendisini çok defa büyük 
hatalara düşürmüıtür. Bu 
seferki hareketi de, sırf 
bükümeti ele geçirmek için
dir.,, 

(Jurnal De Deba ), Yuna
niıtanda çıkın ihtilllin, Bal-

IJny Çaldaris 

kan ittifakını devirecej-ini ve 

bu ihtililin, yalınız Yunaniı· 

tandaki istatokoyu değil, 
Balkan sulhunü de bozaca
ğını yazıyor. 

(Tan ) gaıetesi de, Bay 
Çaldaris'in, Yunanistanın si
yasasını çok iyi idare ettiiini 

• Detamı 4 ncii salıifede : 



Sahife 2 ------------~(U_l_u_ıa_lB~ir.:.;.lik;;;.:):..... ________ ~~-------------1-1 ~ 
-~T~ı~u~ili~i-T-~-n-.k-a:_2_4_S ______ l_l_M~art 19~ Avrupa ve biz ,.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T · 1 1 Ehlisalih karşısında: 

ittihat ve era { iİ Ayasofyanın ınüze Çelik kılıçlı Tilrk arslaol9ı'J 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) halı· ne konması :..: Salaheddini Eyy 

Meclisi meb'usan; Fıı·at ve Dicle'de ~ 
··=====================~~ vapur işletebilmeleri için lngiliz'Jere - -----·---- 11-Mart-1935 - 7-

Ecnebiler bı1ndan sonra Ayasofya- Halk bagv rışıyor: Bunu AIJab iıntiyaz vermeğe mtıvafakat etmişti. 
Görülüyor ki dahilde fır- verilmek için lazım olan yı serbestçe ziyaret edebilecektir Istaııhulun Rum dil)Jerleri 

kalar, Hıristiyan unsurlarla mukavele aktedilmek üzere Paris'de çıkan "je Suis ik vaktile Ayasofya'nın ga- lara peşkeş (lekiJiyor 
çarpışan İttihat · ve Terakki bulunuyordu. Partout,, gazetesinin 9 Şubat zino haline getirilmesini ~ 
haricte de herhangi bir mes· Bu vaziyet karşısında Al- 935 tarihli nüshasında ıoy teklif etmiştir. Hükümet bu Fakat Papa anladı ki; mey- 1 

elede kolunu bile kaldırma- manyanın lngiltereye karşı adı kanununun ehemmiyeti meseleyi de bu suretle ga · va henüz ermemiş. Çünkü, 
ğa imkan ve ihtimal göre- fazla inat ve ısrar göster- meydana çıkarılmakta ve soy yet basiretkirane bir suret- böyle umumi bir yürüyüş, 
miyordu. Cemiyet yalnız mesine hacet kalmıyordu· adı alınmadan evvel posta- te tasviye etmiştir.,, Avrupayı boşaltmak gibi bir 
Hüseyin Hilmi paşayı tazyik lngilizlere verilen bu imtiya- larda çekilen güçlükler iz- Sofyada çıkan (Nvodini) şeydi. Halk, ticaretini, san'
ile iktifa ediyordu. zan büyük bir hata olduğu lendirilmekte ve denilmek- gazetesi Ankara hususi mu- atını, çalıştığı toprağı ve yeri 

Halbuki bu tazyikten bir Almanya'nın lstaobul sefiri tedir ki: habirinden aldığı bir mek- bırakıp gidecekti. Beri ta • 
fayda basıl olmasma imkan Baron Mareşal tarafından "Milletine vaktin kıyme- tubu neşrediyor. Bu mek- rafta Alman imparatoru ile 
yoktu. Çünkü Hüseyin Hilmi Berlin Hariciye Nezaretine tini ve tefekkürde tasarrufu tupta, Türkiye Büyük MiJlet Papanın arasında büyük bir 
f ngili:ı:lerin teklifinde ne gibi gönderilen bir rapordan aşi- anlatmak isteyen bir hükii- Meclisinin yenilenmesine lü- kara kedi lrnyruk oyna-
maksatlar gizlendiğini anla- kar bir surette anlatılmak- metin ve bir modern rejimin zum gösteren siyasi ve öko- tıyordu. Bu toplantıdan çıkan 
yamıyordu • Anlayamadığı tadır. Almanya Hariciye ne- en küçük idari bir muanıe- -Dt'1Jmnı tllirdıi11 cü .\alıi/edl' - netice şu oldu: 
için o İngiliz teklifi aley- zareti tarafından neşredilen lede, ve hatta bir mektubun Loııdra - "Papalık ve büyük mak-
hinde bulunacağı yerde resmi vesikalar arasında bu- sahibine tevdiinde at cam- sat aleyhinde bulunacak o-
lngilizleri memnun etmeğe lunan bu raporda sefir di- bazı mahareti gösterilmesini Kuru meyva piyasası lanlara linet ve nefretler!. 
'rahşıyordu. İngilizler tara- yordu ki: icabettiren sistemlere niha- Urben, kurnaz bir adam-
y Londra kuru meyva piya-
fından Irakta istenilen imti- "Bizim için Türkiye hak- yet vermek istemesinden sası hakkında Türkofise aşa- dı. Fakat karşı tarafındaki 
Yazlar oradaki Araplarda kında lngiltere ile anlaşma- daha tabii bir şey olur mu? muarızları arasında da ken

ğidaki malumat gelmiştir. 
büyük bir galeyan uyan- mıza artık bir mani kalma- Zaten millet ve hükümeti disi ile ayar olabilecekler 
dırdığı ve galeyanın in- mııtır. Çünkü yeni Türkiye anlamakta gecikmemiştir. Badem: Piyasada bade~- vardı. 

H k lere karşı olan taleb durgun giltere aleyhine olduğuna vapur iıletme inhisarını in- al , daha doğrusu hal- Bunlar diyorlardı ki: 
1 k f 1 b k geçmiştir. Jordanlar 150-200 şllphe bile etmemek lizım giliz ere vermek auretile Ira- ın aa ta a aları yapılan - Papa, bunu bizzat çı-

1 1 f Valencialar 115 - 145 şiling geldiği halde, ittihat terak- kı ngi izlere teslim etmiş re ormu saygılı ve hatta karıyor. Maksadı kilise na· 
ki dolayısile Hüseyin Hilmi oluyor. Çünkü bu imtiyazdan (bu mevzuda dindarane ke- arasında fiat bulmuştur. mına istifade ctm~kdir. 
paşa kabinesi, bu galeyan- siyasi bir hakimiyet doğaca- Jimesi fena bir akis yapmı- .Kuru kayısı: Fiat ve ta- Mevkiini sağlamlaştırmak is-
d ' t'f d d k T" k h k k 1 ) d b leplerdeki sagv lamhk devam an ıs ı a e e ere ur - ğına şüp e yo tur. yaca o sa din arane ir tiyor ve esasen papa, harsız, 
Arap anlaıması için hiç bir Biz Almanlara gelince, dikkatle karşılamıştır, der- etmektedir. Stoklar çok a- dolandırıcı bir heriftir. 
teşebbüste bulunmıyordu. bizler Türklerden ziyade dim. Halk bundan sonra zalnııştır. Kotasyonlar ?O· l 20 Hakikatta halk, başkala-

1 · ı · J • d t k' T k ı k l şiling arasındadır. ngı ız erın o esna a a ıp ürk olamayız. Tür iye tara- ge ece nesi Jerin cümlesine rmın oyuncağı oluyordu ve asıl 
tt'kl · l d b · f ı Koront : işler bala yok de-e ı erı ve sene er en erı mdan feda edilen Türk me- şami olacak bir aile adının maksat, gizleniyordu. Çünkü 

husulüne çalıştıkları gaye, nafiini müdafaa edemeyiz.,, serbestç(intihabı hususunun necek vaziyettedir. Bununla bu harekette, yani Kudüs 
Türklerle Araplar arasıoa Vaziyet bu merkezde iken ne kadar ciddi bir şey ol- beraber fiatlar umumiyetle ve İslim üzerine yürümek-
nifak sokmak idi. Irakta in- 1910 senesi kinunuvvel son- duğunu takdir etmiştir. eski durumunu muhafaza et- te menfaat, zengin 

gili:ı imtiyazının m-evzuubahis larına doğru Hüseyin Hilmi Dini kılıkların yalnız ma- mişlerdir. Mart içinde işlerin olmak, mevki kapmak, bir 
olduau bir zamanda Arapla- f betlerde kullanılabilecegv i düzeleceğine dair piyasada Beyligv e, bir taca sahih ol-• paşanın isti ası ve onun ye- b 
rın bu imtiyazlar aleyhine hakkındaki kanunun ne ka- ir kanaat vardır. Amalialar mak arzuları vardı. rine Hakkı paşanın geçmesi 
kıyam etmelerinden istifade dar yerinde olduğu yazılmak- 32-6 - 33-6, Gulfler 36-42, Birkaç ay sonra idi, Papa, 

k k üzerine Bağdat hattı mes'e- p 33 6 40 p 1 etmeme büyll bir hata idi. ta ve Ayasofyanın müze oJ- atras · - yrgos ar maksadına ermicıti. 
F k H lesi yeni bir şekil almıştı. • 32 32 V · 1 44 55 " a at üseyin Hilmi paşa ması hakkında da şunlar • - oıtızza ar · Bu ikinci içtima Klermon-

o esnada mali işlerde tama- Çünkll Hüseyin Hilmi pa- söylenmektedir: şiling arasında kote edilmiş- da yapılmıştı. \ içtima daha 
mile Maliye Nazırı Cavit be- şa lngiltere taraftarı görü- "Yabancılar Ayasofyanın ferdir· hararetli olmuştu. Kalabalık 
yin nüfuz ve tesiri altında nürken yeni Sadrıazam Hak- müze haline getirilmesinden İncir: Torba natUreller pek fazlaydı. Ortada kiHıe-
bulunduğundan ve Cavit bey kı paşa Almanya tarafını bazı faydalar elde etmiş 0 • Uzerine iyi işler yakılmış ve ye aid bir taht gözüküyordu 
de, Bağdat mes'elesini Al- iltizam etmeğe başlamıştı. lacaklardır. Bundan bir kaç fiatlar 30-36 şiling arasında ve Papa, elinde asasile bu-
manya ile müzakereye me- Hakkı paşa eskidenberi sene evvel seyyah rehber- bulunmuıtur. radaoturmuştu. Sağında ge-
mur edilen lngiliı ser mali- Alman sefiri Baron Mareşal leri arasında çıkan mücade· Çekirdekli kuru üzüm: Va- ne, o meczub, pis luyafetile, 
yunundan Eruest Cossel ile ile dost idi. Onun için in- leler yilzünden cami hoca- lencia maJları üzerinde az it Piyer Lermitin uzun sakallı 
1ıayet samimi münasebetler gili:ılerin Irakta ikti1adi men- ları, en gayri müsait saatlar yapılmııtır. Satıcılar ellerin- yüzü gözüküyordu. Kardinal
tesis etmiş olduğundan İn- faatlar istemelerindeki mak- müsteına olmak üzere, Aya- deki cüz'i stokları çıkarmak lar, arkada saf saf duru-
giliz arıularına lüzumundan ıadın hakikatte siyasi oldu- aofya ziyaretlerinin yasak için fiatlarda bir miktar yordu .. 
fazla mümaşat ediliyordu. ğunu biliyordu. edilmesine muvaffak olmuş- tenzilit yapmak niyetinde- Bu arada, meydanlıktaki 

Hatta Cavit bey ile Sir Baron Mareşalin ° günler- lardı. Bugün artık turizm dirler. halk arasında bir haber da-
Ernest Casse] arasındaki de Berline gönderdiği rapor- böyle bir münasebetsizliğe Çekirdeksiz Kuru Üzüm: ha dolaştı: 
münasebetlerin meşrutiyet fara bakılacak olursa, sele- maruz değildir. Bir hiperla- Bütün memleket mallarına - Istanbul, Rum Kayze· 
idaresinin 

11
temamiyeti mül- finin Liuç ve Vilkoks imti- ,__ 1\ taleb azdır. Yalnız Avustu- rioden de mektup gelmiş .. 

kiyesi,, ile kabili telif olma- yazları gibi mirasları bira- Satılık Piyano ralya çekirdeksizleri üzerin- _ Aman imdat, 
dığını söyliyen diplomasi kıh gitmesinden dolayı Hakkı de sağlam fiatlarla iyi İş Diyormuş .. 
mahafil istanbulda az de- paşanın müteaddit mülakat- Alman marka her şeyi yapılmıştır. Kotasyanlar 33-55 Filhakika, Papaya, impa-
ğildi. Bu münasebetlerden lar esnasında Alman sefirine sağlam kuyruklu bir pi· filİng arasındadır. Yunan ratorlara, krallar, şarki Ro· 
dolayı Hüseyin Hilmi paşa - Arkası var- yano ehven fiatla satılık- maUarı üzerine az iş yapıl- ma imparatorundan mektup· 
gerek şahsen tesir icra et- tar. mıştır. Fiatlar en iyi cinsler lar gelmişti. Ve imparator, 
mek, gerekse en şiddetli Ulusal Almak arzu edenler her için 54-68 şiling-dir. lzmir Arap hristiyanlarını çağırır-
tazyik vasıtalarına müracaat 81. rlı· k gün sabahdan akşama ka- mallarına taleb az olmuştur. ken, onlara kendi ülkesinde 
eylemek sayesinde meb'usan U O t İ Ko t ] 44 55 ş·ı· 

1 
dar L SAL 8 RL K n asyon ar · ı ıng ki genç ve güzel kızları peı· 

meclisinde İngıliz arzularına 'd h arasındadır. 35-38 şiling ara-
muvafık bir ekseriyet temi- Gündelik siyasal gazete gazetesi 1 are anesine mü· keş çekiyordu. 

Ö caat etmelidirler. sında bir miktar Iran malı Mektupta deniliyordu ki: nine muvaffak olmuştu. Sahibi: Haydar Rüşdü kıem 

Artık Fırat ve Diclede İngiliz· Neşriyat müdürü : 11 Vaziyetten korkuyorum. 
lere vapur işletme imtiyazı Hamdi Nüzhel ~

1
,,. Bu gidişle, Kostantaniyeyi 

Telefon:2776 Istanbu1 ve rakya (Istanbulu) da elden kaçı-
Say~ılı Adres: lzmir ikinci racağız. Buradaki mukaddes 

Beyler sokajı Şeker Fhrikaları 1~flrk Anonim Şirketi eserleri müdafaa etmek, yal-
M üşteri le rİm e Abone şartları: O nız benim d~ğil, bütün Hris-

lkinci Beyler sokağındaki 700 kurut senelik Sermayesi 3,000,0 O'f nrk lirası tiyanların · vazifesidir. Bu u-
fotoğrafbanemi kapattığımı 400 .. altı aylık lstılnbtıl Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 ğurda fedakarlık ve müda· 
saygılı müşterilerime ilin ·ı~ I • faa yapacak olanlara hazine-

l an şart arı h lerim açıktır. Nazenin kızları-
ederim. Resmi ilanlar için: lzıuir vi)a,reti Nafia baş mö en- mızın güzelliaini tarif ede-Kliıelerimi Emirler çarşı- J • 

Maarif cemiyeti ilinat d mem. Kurtulucıumuz için ugv -aında Bay Hamza Rüstem dı·s)ı•gv ı·n en• " 
bllrosuna müracaat edil- • racıacek olan bahadırların fotoğrafhanesine naklettim. " 

Sipariş vermek istiyenler Jüt- melidir. Nafia hizmet otomobil ve kamyonları için 450 teneke kucaklarına atılmağa hazır 
fen oraya uğrasınlar. Hususi ilinlar: idare- benzin satın alınması için onbeş gün müddetle açık ekıit- olduklarını temin ederim." 

Bende şimdi ekseri zaman- hanede kararlqtırılır meye konulduğundan isteklilerin 20 Mart 935 çarıımba Şimdi halk arasındaki genç-
lar oradayım. D. 5 Basıldıjı yer: ANADULU günü saat 11 de vilayet daimi encümenine gelmeleri bil· ler de, Iıtanbulun Rum dil-

BalaaeddiQ - Foto Reıne matbuaı dirilir. 664 berleri için yutıunmaia bat· 

lanıışlardı. Söze 
yer Lermit başladı. 
matuktu, iyi sÖI 

Kudüs ve havalisİ 
anlattı ki, kaba t 
bir Hristiyan içiD 
memek imkinsııtla
yalanlara inanıye' 
şıyorlardı . JI 

- Ah, o muk~ 
Jerin halini bir 
Vahşi islimlar, b. 
rek eserlerimizi 
Hazreti Y esuuD 
ıerseri Araplar pi 
tık günü gelmiıtit· 
raklar, hakiki 
dönmelidir. 

Halk, zenberck 
nırcasma bağırdı: 

- Bunu Allab 
lab ister!. 

Heyecan çok • 
Kurnaz Urben 
Ayağa kalkıb b• 

- Evlitlarun, 
Çok doğru söyle 
Allah ister .. lıte 

biç ağzınızdan . 
Feryatlarınız d 
olsun .. Her yerde, 
Allah sizinle ber• 

Sanki bir kaıı 

te bu insan kütl 
yordu. 

Papa, heman, 
hazırladığı bir b• 
zu) kaldırdı: 

- Evlitlarım, 

eğiliniz, kendinisİ 
tiraslarından us• 
işte, hazreti Y e10 
çıktı. . 

Başlar, birdenb• 

ti. Gözler dolu d 
yordu .. 

Urben devam 
- Bu, sizin k 

zun niıanesidir. 
size lsa göıteriyol• 
parçalanmış olıO 

ümmetini bu nitd 
caktır. Bütün bri• 
Jetler, bir iftihar 
alameti olarak bol 
lerinde taşıyacakl 

Haydi evlitları..,, 
doğrul 

Haydi çocukla 

rek illeri kurtar 

Haydi yavrul 
rınız, bayrakla 

Bu haç, ya Ol 

tılısımıdır, yahut 

·~· tacıdır. Allah, sı~ 

lerinia kapılarll•1 

ve 1.. ıizi oralar 

vardı, bir draoa 
Her kim ne 18 
ne hareket yap• 
velden hazır]andl1 

Netekim, PaP' 
bitirir bitirmez, Y 
kildi ve oraya, Ô 
tı. Ona verilen 
Maıum !. 
Bu adam da 

namına Papaya 
yordu: 

-Devattt 



Sahife 3 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

" ORESTES .. vapuru 11 marttan 14 marta kadar An
vers, Rotterdam, Amstrdam ve Hamburg limanları için yük 
aJacaktır. 

•· CERES ,, vapuru 12 martta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES., vapuru 25 marttan 28 matta kadar Anve1's, Rot
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" ROLAND 11 motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Oantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND 11 vapuru 2 nisanda Roterdam, Ham
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynin, Goteburg, Oslo ve 
f skandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAiN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUi.. YA,, vapuru 14 Martta gelip 15 Martta Pire, 

Malta, Napoli, Marsilya, BarseJon ve Katanya limanlarına 
hareket edecektir. 

·• DUROSTOR ., vapuru 14 martta beklenmekte olup 

ayni günde Köstence, Sulina ve Galaç limanlarına hareket 

edecektir. 
" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda 

Cenova, MarsiJya, ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 

Malta, 

Tayyare Piyangosu 
Olivier ve şüreka· 
sı Limitet vapur· 

acentası 
5 inci keşide 11 Mart 1935 

ADET 

ı Mükafat 
1 lkranıiye 

• 

1 
1 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 
500 

1500 

" 
" 
" 
ti 

" 
•• 
" 
" 

(2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 
(50) 
(30) 

(20) 

LiRA 

20000 
30000 
10000 

4000 
3000 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel • 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN .. v.apuru 
21 şubatta Londra, HuU 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

4000 " EG YPSIAN ,, vapuru ay 
4000 sonunda Liverpool ve Svven-

15000 seadan beklenmektedir. 
7500 "THURSO ,, vapuru mart 

10000 ortasında Londra, Hull ve 
15000 Anversten gelip tahliyede 
15300 bulunacak ve ayni zamanda 

137800 Londra ve Hull için yük 
10000 alacaktır. 

147800 "FLAMIAN,, vapuru mart 

- ortasında Livcrpool ve Svven-
•11111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• seadan beklenmektedir. 
-ı • - Not: Vurut tarihleri ve 
zmır yün n1eı1suca tı vapurların isimleri üzerine = . değişikliklerden mes'uliyet 

-Türk. Anonim şirketi ~bul edilme•. 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer _ Hu mnc sese, iki ynz hin lira scrmnyc ile 
11 

TAMESIS .. vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük _ tcşekknl etmiş Ye Di Oryental Kal'j)Cl l\laııu
Kitnplnr1111zu Gnzcl Bir 

Cilt, Hnllralnrım7.n Şık 
Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

alacakbr. 
" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük fukçi)rcrs Liınited (Şark hala) şirketine nit = 

alacaktır. hmıirdc Hnlknpınardnki kumaş fabrika nu snln\ 

Hamiş: İJandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden alını~ hr. f;'nhrika hlitihı teşkilôl ve tc i ut ve mü - = mak isterseniz : 

Acente mes'uliyet kabul etmez. tnlulinıini ile eski i gihi 1 kanunusani l 935 ta- _ 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye rihindcn itibaren yeni şirket lnrnfmdnn işlctil- -

* l'ENı KAVAFl .. AR * 
Ç<ırşısmdo 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığma müracaat - ıııcktcdir. Her ne\ i yihı iplikleri, kuma .. , battu- -

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 _ 2005 = niye ve çorap imal cdilecckıir. Mamulfitm cm ... n- _ 
- r r··k· · l fi k r k l 1 d"I "şt" Mücellithanesine uğrayınız. ... = ınc uı ıych ıer tara ta ta ., ır \C ·um <' ı mı ır. - • 

S hh h ı 1 IW = Ha mnnıulfit Pc.,, lemalcrlur ha~ında c~ki Orozdihuk . ı at a ı i yagı - itti alindcki 8('rgidc te .hiı· t•tlilmcklt' \ '(' fo\Utı~ fob- - Satıh k Motör 
1 rika içinde yapılmaktndır. - 12 beygir kuvvetinde (Di-

oı·veç }1aJ1k yağlarının Posta kutusu: 127 = zei) markalı az kullanılmış 
- Telgraf adresi: İzmir - Alsanuk - bir motör sahhkhr. Taliple-

en lıaJi idir = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = rin idarebanemize miiraca-

1 ki defa 8 üz ü l ın üş tür • ıııııııııııııııııııııııııııııııı• ıııııııııııııııııııııııııııııııııı~ı~ıııı~ ~" i ~UE 

Y eğilne deposu l:_ 1 R D. D. T 
Hamdi Nüzhet BAN KAS ı 

Sıhhat Eczanesi 

--Sümer Bank---1 
Fabrikalaı·ı mamulatı 

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

Dereke kuınaşları 

Fesane kumaşları 

Beyk:oz kunduı·aları 
Bakırköy hezleı·i 

Sümer Bank yerli mallar paza1 
lzmir şubesinde bıılursnnuz 

fotoğraflıaııe ve 

fotoğraf malzenıe mağazası 
llamza Uı7 tem be, in fot<>Araflwnc ı. /:.mirde e11 

foto/{raf çekmekle şöhret bulan bir satı 'at ocağıdır. 
mQ.fkülpeıenı olanlar dahi, burada çelainlikleri foıohraj
lardan memnun kalmışlardır. 

llam:.a llastetn beyin, fotofrıraJ 
ga:.a.n da mulııerem mi1şterilerinin ince 
her çeşit malları, foıograf makinelerini 
dır, Bir :ıyaret lıer şeyi upaıa kafidir. 

(lzmir · Ba,lurak caddesi, Refik 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-4AT,.. b D~Q 

11 Mart 9!5 

N. V. 
v. f~. b. vaıı 

[)er Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 
"THESSALlA,, vapuru ha

len limanımızda olup 9 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AGUILA .. vapuru 19 
martta bekleniyor. 21 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen ıçın 
yük alacaktır. 

" AKKA ,, vapuru 31 
marta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" TROYBURG ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham

burg ve Anversten ylik 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ve Hamburg ıçın yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV
SLINJE D ·S A-S SPANSKE

LIJNEN - OSLO 
" BANADEROS ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Dieppe 
ve Norveç limr.nlarına ylik 
alacaktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVIGA· 
TION COMPANY Ltd. 

BUDAPEST 
" TISZA ,, vapuru 10 

martta bekleniyor. Doğru 
Braila, Budapest, Bratiılava 

ve Viyana için yük ala· 
caktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXECUTIVE .. vapuru 19 

martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

GeJiş tarihleri ve vapur
lann isimleri iizerine meı'u• 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastahklan 
Mütehassısı 

lkincı Beyler Soka!' N. 6P 
T el1>f 01ı 3452 

(Jksnrenler! Mut· 

laka (Okameutol) 

öksnrnk şekerle 

rini te<-rObc edi 
. 

nız .. 

\ e Porjcn ~abapm 

en Qsınrı bir mOs

hil ~ckeri oldu~u

nu unutmay1Dız.:_ ~ 
Kuvvetli mnslıi . _... 

istiycnler Sıhhat 

sOrgOn haplarını 

arasmlar. 

Maruf et'.zaoeler

~den arayımz. 



11 Martt 9J5 4 (Ulusal Bir_lik..:.) ___________________ -------------

Bir Bulgar gazetesinin yazdığı şitldetli yazıların akisleı·i 

ulgaristan'ın hudud tahşidatını Ce
nevre :maha ili hoş görnıiyor 

Bu hareket; ihtiyati 
Trakya için 

bir tedbir 
beslediği 

l tanlıul 11 ( Hususi ) - Ccnevı·cden bildiriliyor; 
Bulgari taoın Trakya hudutlarını takviye etmesi. 

<.:cncvre siyasal malıaf ilimle iyi tesir yapmamıştır. ~u 
hurckct, ihtiyati bir tedbir olmaktan ziyude, Bulgarıs
taoıu be ]ediği gizli emcıtlerc atfolurımaktadır. 

oln1aktan ziyade Bulgaristan'ın 
2'İzli emelleri O'Österiyor 
v ~ • 

Sofyuda yeni çıknıağa huşhyuıı ( ~iyn~H \'<' cle\' leı ) 

gazcteısinin yazdığı son şiddetli ~·azı lal' da, Bulgaristanuı 

llalkuıı ~ulhünll ihlul için hir far!ö!uf lwkledi&l'i kuuu-

atini \'t•rivor . 
" ....... --41 _____ _ 

Italyan 
Harp genıiJeri Ka
liınn osa vardılar 

İstanbul, 11 ( Hususi ) -
ltalyan donanmasından bir 
kruvazör ile üç torpiti, 12 
adaya gelmiş ve KaJimnos 
açıklarmda demirlemi~tir. Bu 
gemiler, Yunanistandaki is
yan münasebetife ltalyan a· 
dalarında her hangi bir ka
rışıklığa mani olmak ıçın 
gelmişlerdir. 

Ordu 
Vapuru karaya oturdu 

Ereğli 10 (A.A) - Lima
nımızda kömüraalmak üzere 
bulunan (Ordu ) adJı kömür 
şilebi esen şiddetli batı rüz
garmm tesirile sürüklenerek 
limana bitişik Babasakal kum
luğu mevkiinde karaya otur
muştur. Şimdilik hiçbir zayi
at yoktur. 

• 
enız 

YolJarında ucuz tarife 
lstanbuJ - Devlet trenle

rinde oJduğu gibi vapurla
rında da üç aylık ucuz tica
ret biletleri ihdas olunacak
tır. 

Elen isyanı \1C 

Fransız gazeteleri 
- Baştarafi birirıci sahifede -
ve Balkan sulbüne hizmet 

ettiğini yazmakla iktifa edi
yor. 

(Maten) gazetesi ise, isyan 
eden donanma ile Venizelos 
taraftarı kara kuvvetlerinin, 
mUkemmd bir surette teçhiz 
edilmiş bulunduğunu yaz-
makta ve bu isyanın, çok
tanberi hazırlandığını ilave 
eylemektedir. 

( Entransijan ) gazetesi , 

Her iki taraf çarpış· 
makta devam ediyor 
Başturafı 1 İnt:İ alıifede 

kavemete maruz kalmadan 
Provastas köyünü işgal et
mişlerdir. 

Atina 10 (A.A) ·- Devlet 
bakanı bay Metaksas, asile
rin tamamen infhasmın bir 
gün meselesi olduğunu mat
buata bildirmiş ve demiştir ki: 

" - Bay V enizelos, eninde 
ıonunda mağluptur. Ele ge
çirdiğimiz telsiz telgraflar 
oynamak istediği oyunun ça
resiz kaybolduğunu kendisi· 
nin de anladığını göster • 
mektedir '" 

Belgrad 10 (A.A) - Roy· 
ter ajansının istihbarına gö
re General Kondilis şimdiye 
kadar kan dökmeksizin ve 
fakat büyük] mikyasta mü
himmat sarfetmek ıuretile 
ialebeyi temin etmiştir. Bu 
mühimmat sarp tepelerde 
asilere zarar vermeden sarf· 
edilmiştir. Hükumet tayyare· 
leri asilerin kışlasını topa 
tutarak bunlara mühim~.za
rarJar verdiklerini bildirmiş
lerdir. 

General KondiJis hüku-
metin krallığı iadesi tasav· ... 
vurunda olduiu hakkındaki 
haberi kat'i olarak tekzip 
etmiştir. Asilerin bozgunluğu 
artık bir kaç gün meselesi 
olduğu: bildirmektedir. 1933 
tayyare smıfı siJah altına 
çağırılmıştır. 

Resmi tebliğler: 
Atina, 10 (A.A) - Alina 

ajansı bildiriyor: 
Karargahı umuminin bu 

sabahtanberi neşredilen res
mi tebliğleri şunlardır: 

Saat 8 tebliği General 
Kondilis erkanı harbiyesi ve 
üçüncü kolordu erkanı har· 
biyesile birlikte sa babın 

termeden kaçmaktadırlar. 
Saat 10,25 tebliğJi: Orli · 

yakonun 4 kilometre şarkın
daki Provatas köyü hilkü· 
met kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. 

Saat l 1 tebliği asilerin pi
yade ve topçu kıh•atı Sere· 
zin 15 kilometre garbından 
Serez üzerine çekilmektedir. 
Kuvvetlerimiz Kumaryani 
köprüsünü geçmişlerdir.Kar· 
şılarında hiçbir mukavemet 
yoktur. General Yovanidisio 
süvari kıtaatı da Kumaryani 
köprüsü istikametinde iler
lemektedir. 

lngiltere ve Fransız ateşe 
militerlerinin cepheye hare· 
kellerine müsaade edilmiş· 
tir. Hükumet reisi bay Çal
daris iyi havadislerinden pek 
memnun olduğunu ve bu ka· 
dar soğuk kanJıhkJa itimad 
gösteren halkın nihai zafer
den emin olması lazım gel
diğini söyledikten sonra de
miştir ki : 

Ne kadar yazık ki vatana 
karşı silaha davranmış olan
larda Yunanlılardır. 
Çaldal'iı memnun: 

Atina 10 ( A.A ) - Röy
ter ajansı bildiriyor: 

Bay Çaldaris günün ıyı 
başladığı ve ulusun zarfer· 
den emin olabileceiini söy· 
)emiştir. 

Balkanlarda sulhun temini 
için vücude getirilen bütün 
iyi işlerin, Yunanistan ihti
liliJe alt - üst olacağından 
korkuyor. 

beşinde Selanik'ten ayrılmıştır. 

§ lstanbul 7 (Hususi ) -
Dün sa1l.,.ah başlıyan umumi 
taarruz, akşama kadar de
vam etmiştir. Asıların, bu 
taarruzda üç bin kişiden 
fazla telefat verdikleri söy
leniyor. Hük.ümet kuvvetle
rinin başkumandanhğmı der
uhte eden Sü bakanı General 
KondiJis, asilerin SeJinik 
üzerine başlayan ileri hare· 
ketlerini kırmak için ağır 
topçu ateşi açılmasını emret· 
miştir. Top ateşi, geç vakte 
kadar devam eylemiştir. ( Ekselsiyor ) gazetesi de 

Yunanistan ihtilalinin Balkan 
misakından başka küçük iti
lafı da müteessir edecei'in· 
den endişe ediyor. 

( Ekodöpari ) gazetesi ; 
isyanı idare eden Bay Veni· 
zelosa .nazikane hücum et
mekte ve Yunanistana yap· 
tığı bu kadar büyük hizmet
lere rağmen son hareketile 
Balkan ittifakını darbeledi
ğini yazmaktadır. Ayni ga
zete " V cnizelos, bu kadar 
ağır bir mes~liyeti üzerine 
alacağına siyasal hayattan 
ebediyyen çekilseydi daha 
iyi ederdi,, diyor . 

Bir saat sonra tayyareler 
filotiJa kumandanı Reppas 
kumandasında uçmuşlardır. 
Hükumet kuvvetleri orta
smda dikenli teller müstesna 
olarak üzerinde hiç bir de
ğişiklik olmayan Orliyako 
köprüsünü ieçmişlerdir. 

Kuvvetlerimiz önünde te
sadüf ettiği asileri temizli-
yerek tayyarelerimizin de 
IJluavenetiJe taarruza baş· 

lamışlardır. Liva Generali 
Yuvanidis kumandası altın
da diğer bir kuvvet Kumar
yani köprüsüne bir üçüncü 
kol da Nigrida köprüsüne 
doğru ilerlemektedir. Asi 
kuvvetleri mukavemet gös-

lstanbuJ - Yunan hüku
metinin yeni aldığı beş ağır 
bombardıman tayyareıi Se
Ianiğe 2elmiştir. Averofa tay 
yareler tarafından yeniden 
bombardıman edilmiş ha~ara 
uğra hlmı§br. 

General PJastirasın Sofya
da bulunduğu ' ve asiler tara
fına geçmeğe uğraştığı bil
dirilmektedır. 

Yunan hükumeti, Averof 
zırhlısına karşı koyabilecek 
yeni bir zırhlı alacaktır. Son 
gelen haberlere göre, Strum
ca miisademesinde 600 kişi 
ölmüş, 2000 kişi de yaralan· 

icra 
Vekilleri hev'eti 

toplandı 
Ankara 10 (A.A) - İcra 

Vekilleri hey'eti bugün İsmet 
loöoünün :eisliği altında top
lanarak muhtelif işler üze· 
rinde görüşmelerde bulun
muş ve bu, işlere ait karar
lar vermiştir . --------Avrupa ve biz 
lluştaruji 2 inci salıijede • 

nomik sebeple kaydedildik
ten sonra yeni meclisin di
ğerinden farkını 16 müsta
kil mebus arasında, Rum, 
Ermeni ve Yahudi mümessil· 
!erinin bulunmasında olduğu 
kaydlendiriliyor ve bu meb'
uların Türk ulusunu temsil 
edecekleri yazıldıktan son· 
ra deniliyor ki: 

0 Atatürk ve fırkası dev· 
le tin yüksek menf aatlarını 
gözönünde bulundurarak va-
tanperver Türk kadınına 
olduğu gibi Türk ırkından 
olmayanlara da yeni Meclisin 
kapılarını açmakla terakki 
ve yenihk yolunda iki büyük 
atlama daha yapılmışlardır.,, 

Alrnanya'da , Frankfurt 
şehrinde çıkım °Frankfurtar 
Zeitung,, g"azetesinin 27 Şu
bat 1935 tarihli nüshasında 
"Türk kadınının saylav seç· 
me ve seçilmesi 11 hakkında 

yazdığı bir makalede, baş
vekil ismet lnönü'nün "Üfkü,, 
de çıkan bir makalesinin 
mühim bir kısmını nekledi
yor ve şunları ilave ediyor: 

" Bu sözler, Türkiye'de 
doian yeni bir telekkinin 
ifadesidir. Ve bu telek kinin 
kıymeti hakkında garb Av
rupasını bir düşünce sarma-
ya başlamışdır. Bu hususta 

Kanıal Atatürk bundan bir 
müddet tvvel daha ileri gi· 
derek artık erkekle müsavi 

halde yaşayan kadının bit
tabi askeri hizmetleri de 
ifade etmesi Jizımgeldiğini, 
kadmlann asker olmaları 
için modern cemiyette hiç 
bir mani ve mahzur görme· 
diğini söylemiştir· Binaen· 
aleyh, eğer işidiJdiği gibi, 
bundan sonra askeri mek
teplerle Harb akademisinin 
de kadınlar için serbest ol
masına Ankara hükumeti 
karar vermiş se, bu takdir· 
de Türk kadınlığı için kor-
kutucu geniş bir istikbal uf
ku açıJmışhr, denebilir . ., 

mıştır. 

Milyarder Muğlalı Sir Ba· 
sil Zaharof'un Vinzelistlcre 
yardım ettiği söyleniyor. 

Y cn İ uıccli!; 

v ~ . 
·ayet uınuııııııJ 

lisi dün toplaııd.__._. 
Meclis, Pazar :e-Ç-;rşamba goıl 

öğleden soııra toplanacaktat 
Vılıiyf'l umum mecll:l dün mu~terem ~lüye hürPI;: 

Hk toplantıeıoı Vali· Gtneral dakıkn sükut trklif ed 
Kfizım DJrik'io başkanlığında Dedi. Teklif derhal 

yapmıştır. Yeni 36 üye ansın dı. Bir dakika &ükutl•~ Jl4 
da jkf de Bayan vardı . Bayan· Bay Rtfat'ın oğlu Bıf 

ln:-doo biri lzmlr üyesi Bayan fer Menemt'n ve Hay 
,\Julde K . Uhik, dlğnl de Ber· oğlu Bay Aclun oıcclİ,lf 
gama üyl'st Hayan Fatma idi. tndlğl hissiyata teşekk.ilf 

Hıı. yanlar lıııokon kürsiltolioün Meclisin pazar vıı ç 
karşı tarafında suğ tarafta otur günleri sut 14 de ıoO 

muşlardı . bir şekilde ıoplanmısıP1 

Saat ondörtte Vali General verildi. Vilayet DılrJJİ 

Kiizım Ulrik başkanlık kürsü menini teşkil eden ıf 

süne çıktı . Ve : umumi meclis toplaoll_._.... 

- Y P.nl işlerinizi de yeni sonune kadar lşlerloe 
bir hızla ba~armanızı temenni 

ederim. Genel meclisi ı.çıyorum . 

Dr.di. 

Evvela bir ikinci 

seçimi yapıldı . 

Uay Mustafa Münir (lzmir) 
ve Bay Sırra (Foça) oDaltıfiar 

rey aldalu. 

Hay Mustafa l\lunfr, hak 

kınd110 fnagat etti A rnkat 

Bay Ekrem (Üclemlş) rr.ylerde 

eht'rlyeti mutlaka olmadığır • 

dun feragatin kanunen bir 

mana ifade etmediğlul töyledi. 
İntihabın tekrarlaomaııJDı btedl. 

ikinci seçlmdr. Bay Sırra l 8, 
Bay ,\-luatafa ~lüofr 17 ıey 

almışb. Bay Elu~m ekaerlyttl 
mutlaka olmadığından bu SP.ÇI· 
mio de muteber olmRruası la 

zımgeldi~iol ııöyledl. 

Başkan General Kbıın Dhik 
ıöu başladı ve: 

- Arkadaşlarının kalblerln 

de yer tutmuş olan bu iki kar 
deş için tekrar seçim yapılsa 

netice gene ayol eekilde devam 

P.decektfr. Bir arkadaş ı mızın fe 
ragotile mes'de halledllmfv olu 
yor, dedi. 

Doktor Bay Kdınran dn l~aret 
rey ile seçimi o neticele1Jdirll me 

sini istedi ve nellced" Bay Sırrı 

(Fo~a) ikinci ba,.kanlığl\ seçildi 

~leclis yaz6onları erçimf nde 8. 

Sıımt (Tire) ve B. Mebrued Al· 

deınir (Çt'ı,me) kazandıl•r. 
Ve mecfü başkanının Hğında 

kiıiblere mahsus yere geçtiler. 

Bundan sonra umumi mecli!e 

üye seçUmfo olanların mazbata · 

tarını tetkik için Bay Yusuf 

Ziya (Bayındır), Bay Fehmi 
(Bergama) Bay Ekrem (Ödemiş) 
Bay Ahmed Şükrü ve Bay 

Mu .. tafa MOnlr (fzmlr) den 

mürekkep bir encümen seçildi. 

Bay Ekrem; Atatftrk'e, tJaş 
bakanlığa, . Kamutay ba~kan · 
lığına, içeri işler liakanhğına 
tazimat telgraf lırı çekilmesini 

teklif elli. Vali General: 

- Ben de bu teklifi ışimdl 
yıpacaktım arhıfeışlar! Dedi ve 

teklif onaylandı . Bay Ekrem; 
tekrar söz aldı : 

- Geçen v" daha evvelki 

yıllarda aramazdı iki değerlf 
arkadaış varda. Ölüm; bu arke

da~lara bizden ayardı . Bunlar 

Tlre'li Bay Akif ve Menemen'JI 

Bay Rffat Abalı oğludur. Fa 

kat Tlrt·'lllerle Mt:nemen 'Uler 

Vf'fekirlık gösıererek oğuHarını 
aramızıa gönrlerdller. Bu iki 

edeceklerdir. 

Dünkü toplanb d• 
General Kazım Dirik. 
mi meclisi üyelerini 
tinin köy işlerini I 
üzere yeni ~teşkil '.J 
olan vilayet köy boıt;; 
görmeğe davet ctoıif 
rada büronun gördOjl 
rimli ve çok faideli 
hakkında üyelere uıul 
bat vermiştir. 

Afi·ikaya 
Asker sevkiy 

İstanbul - İtalya, 
kaya asker sevkine! 
ediyor. Dün de N• 
iki müfreze hareket et 

Pamuk istihs 
Ankara - Ziraat 

Jıiı beş senelik palJlll~ 
tihsalih hakkında bit 
nun layihası bazırlıy• 

Manisa Asliye hukll 
kimHğindeo : 

Saruhanlı köyündeo 
oğlu Mustafa tarafuıd•• 
nizlinin Çal dede kôY 
olup ikametgahı meçbol 
lan Ahmet kızı Ayşe 
hine açıJan boşanma 
üzerine mezbureye el• 
ve gıyap kararı teblil 
diği halde mahkemeY' 
mediğinden gıyabmd• 
lan muhakeme netİC: 
mezbure kocasile 
ikamet ettikleri evini b' 
çiıeri Riza ile sevişe 
bir çocuğunu da bıt• 
savuşup gitmiş iki 
mütecaviz bir zamaod 
nerede olduğu da bi 
miş olduğu sabit 
iundan kanunu 111e 

129 ve 139 uncu m• 
tevfikan iki tarafın 
malarına temyizi kabil 
üzere 28-2-934 tari 
rar verilmiş olmakJ• İ 
küm gıyabında tarihi 
den itibaren onbef 
de mahkeme kaJeıo' 
racaatla temyiz etdl 
takdirde bükmüa 
kesbedeceği hukuk 
hakemeleri kanunu• 
inci maddesine tevfik 
fiyet tebliğ makaaııo• 
olmak üzere 934-1~ 
rah dosya ifadesiJe il~ 
nur. 763 

lzmir defterdarlığından~ 
Issinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasa••1 

haczedi en Halimağa çarşısında kain 1-10 sayıla 
7-3-93Ş. tarihinden itibaren 21 gün müddetle mD" 
çılarıJaığmdan müzayede iştirak etmek istiyenJerio 
darlık tahsilat kalemine müracaat1arı. 11 - 15-19·2' 


