
Asilerin şeti general Papulas 
hükOmete te linı oldu. Kava
la'daki ltalyan konsoloshane· 
sine hoınbardıman esnasında 
bir bomba isabet etmiştir. 

·• .· ·· · ,·-. ' .. ,,. ~ 

• u:L~USAL 
. ı • Veııizelosu (Kassos) adas)na 

çıkaran Averot kruvazörü, hO 
kOıııete gönderdiö-i bir telsiz· 

de Salamiıı teı·saııesine gelerek 
teslinı olacağını bildirmiştir. 

Yıl : 2 - N o : 385 Telefon : 2776 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Elen Diyarı Asilerden Temizleniyor 
!J(a::;l -OtrY 

Elen diyarı asilerden yavaş yavaş temizleniyor 

Venizelos, yüz kadar asi zahitle hirlik-2427Numaraya 30 
te ( l{assos ) adasına iltica etmiştir hin lira isabet etti 

Hükumet, hntnn adalarla asilerden temizlenen rnıntakalara kendi Nihayetleri ( 06 ) ve ( 44 ) olan bi 
memurlarını tayin etmiş, her tarafta asayiş ve emniyeti temin eylemiştir letler ikişer lira amorti alacaklardır 

donanmıştır. Atina General 
Kondilis'e parlak bir istikbal 
merasımı hazırlamaktadır . 
Paytaht bugün saat 16 da 
muazzam bir miting akte· 
derek bütün Yunanistan'ın 

Çaldaris hükumetine minnet
tarlığını va bailıhiını srös
terecektir. 

Kan, 12 (A.A) - Gene· 
ral PJastiras Fransa'ya dan
müştür. Buraya yakın bir 
yerde isti rahata çekilecektir. 

- İs~n~~ı, .ı~ ( ~ususi >-=.. 16482 Numaraya 
On sekızmcı tertip tayyare 
piyangosunun çekilmesine 2,000 Lira 
dün de devam edildi. O-

13802 tuz bin liralık büyük ikramiye umaraya 
2427 numaralı bilete isabet Bin Lira Kazananlar: 
etti. Kazanan numaralarla 
amorti alacakları bildiri· 
yorum: 

30,000 Lira 
2427 Numaraya 

10,000 Lira 

6056 13275 16837 19084! 
Beşytız Lira 

39 933 
2505 2530 
4230 4364. 
4807 4910 

Kazananlar: 
1167 2130 
3110 
4505 
5293 

3S 7 
4790 
5394 

5767 
7152 
786 
9602 

6006 6504 6515 
7161 7194 7385 
7885 8747 900, 
9899 10146 10215 

11994 12378 12461 

Bay Zaimis maiy,,ı; arası11rla 

Atina, 12 (A.A) - Bay 
Çaldaris matbuat mümessil
lerine beyanatta bulunarak; 
memleketin her tarafında 
tabii vaziyetin teessüs etmiş 
olduğunu ve sUkün ve inli· 
zaman kat'i surette temini 
için İcab eden tedbirlerin 
alınacağını ilave etmiştir. 

Başbakan; halktan ıükiineti 
muhafaza ve hük6mete gü· 
venmesini istemiştir. Bundan 
başka Reisicümhur hükumete 
bir tebrik telgrafı gönder
miştir. Müşarünileyh alikadar 
nazırlara bütün memleketin 
sadık ordu ve donanmaya 
minnet ve şükranını bildir
meye memur etmiştir. Rei· 
sicümbur halktan hükumete 
itaat etmesini istemektedir. 

Bay Çalclaris 
14651 Numaraya~~!~~ 15217 15753 1599, 

16161 17128 21629 21049 
20163 19759 19679 18,08 
-Devamı dlJrdancii sahi/ada -

Atina 12 (A.A) - Havas 
Ajanıından: 

Eıki memurlar yerlerine 
oturmuılar ve bu ıuretle is· 
J•• kat'i ıurette .,.. nihayet 
bulmuıtur. Girid valiıi bay 
Apoıtikiı bu sabah vazife· 
ıine tekrar başlamıı ve ge· 
neral Dedes de Girid fırka· 
11 kumandanlığını tekrar ele 
almııtır. Bugün her tarafta 
eıki memurlar vazifelerine 
baılıyacaklardır. 

Diğer cihetten Hanyad!. 
aıiler tarafından rehin ola· 
rak tutulanlar da tabliye 
edilmiılerdir. Asilerin elinde 
eıir olan; bahriye zabitleri 
kumanda mevkiine tekrar 
ıeçmitlerdir. (Psara) ve (Le· 
on) torpito mubriplerile (Ne· 
röı) denizaltı gemisi Suda 
limanında hOk6metten tali· 
mat bekliyorlar. lıyan bu 
ıuretle general Kondilisio 
taarruz hareketinden 24 sa· 
at ıonra nihayet bulmuı 
oluyor. lıyan en az kan dö· 
kiUmek ıuretile baatırılmış 
aa da maddi zayiat çok mü· 
himdir. 

Atina 12 (A.A) Atina 
ajanıı, Atina aıilerinin şefi 
General (Papulaa) ın bllkü· 
mete teailmoldutunu bildiri· 
yor· 

Atina 12 (A.A) - Havas 
ajanıından: 

Hllh6met Midilli, Sakız ve 
Siıamı tekrar itgal etmiştir. 

. Atina 12 (A.A) - Aıi ge· 
mılerden (Paaraa) göndermiş 
olduj'u bir telıiıde (Pıara) 
~e (L~on) to.rpıto m uhripl~ri 
ale (Naröı) ımindeki deniz 
altı gemilerindeki aıi zabit· 
lerin bu gemileri ıizlice ter· 
kederek mürettebatlarını bı
rakmış olduklarını bildirmiı
tir. Bu üç gemi Suda lima
nında hükfımetin emirlerini 
beklemektedir.t Bu ilk telıiı· 
elen ıonra mlt~addit telıii" 

Bay Çaldariı hldisenin vu· 

-Devamı dördüncü sahifede -
4,000 Lira muhabereleri yapılmıştır. Bun· 

lardan anlaşıldığına göre, 
(Averof) Italyan sahillerine 
ve ihtimal Rodosa doğru yo· 
la çıkmııhr. Habeşistanın halihazır askeri vaziyeti 

( Pasra ) dan alınan son 
telsize göre; Hanyada rehin 
olarak tevkif edilmiş olan 
eşhasın kaffesi serbest bıra· 
kılmıştır. Bunların içerisinde 
hükümete sadık kalmış olan 
babriyetzabitleri vardır. Bu 
zabitler asiler tarafından ter· 
saneden alınarak getirilmiş· 
tir. Şimdi bu zabitler asiler 
tarafından terkedilen~ gemi· 
)erdeki vazifelerini ellerine 
almışlardır. Girid valisi bayi 
( Apostikis ) tekrar vazife-

Habeşistan, fethi güç bir kale 
mahiyetini arzediyor 

Roma 12 ( A.A) - Res· 
mi mahafilden teeyyid edil· 
diğine göre; ,.bay Venizelos 
Averof kruvazöründen (Kas· 

Cesur, korkmaz ve yılmaz bir ordııya malik olan Ha· 
heşistanın bugünkü askeri kuvvetleri neden ibarettir 

Habeıistanın; bir harp vu· 
kuunda kendini ne dereceye 

kadar müdafaa edebileceği 

hakkında uzun bir makale 
yazan ( Türkiıe Poıt ) gaze· 
tesi; şu miitaleayı ileri ıü· 

rüyor : 
" Bir memleketin müdafaa 

imkanlarını tetkik ederek bu 
bapta bir hüküm vermek 
için o • memleket ordusunun 
talim görmüş efradı ile top 
tüfenk, tayyare ve sairesinin 

rakamla ifadesi suretile belli 
olacak hakiki kudreti aske· 
riyesinden ve milletin az 
veya ~ok i'Jkiıaf etmiş cen
gaverlik ruh ve kabiliyetin· 
den sarfınazar • o memleke· 
tin arazisinin tabii durumu 

1'e.lim olan Averof kruvazörü dolayııile ne gibi bir istisna· 
sine baılamııtır. ( Nirös ) ıos) adasına çıkmıştır. Ken· iyet arzettiğini çok visi mik· 
denizaltı gemisi tersaneye disi nezaret altındadır. Hak· yasta nazarıdikkate almak 
avdet etmek emrini almııtır. kında siyasi mülteci muame· Jizımgelir. Bu bakımdan Ha
General Dedes tekrar Girid· lesi yapılıyor. Yani iade beşistan tabiaten fevkalade 
deki fırka kumandanlıiını edilmemesi muhtemeldir. müsait bir himayeye mazhar 
almııtır. Bugün diier ada· Zannolundf.ğuna göre · na· olmuş bir memlekettir. 
lardakiJ hükumet memurları dam Venize?oslo yüz kadar Habeıistanı tanıyanların 

jyerlerine iade edilmiş ve tek· zabit de adaya çıkmışlardır. hepsinin müttefikan verdik· 
rar vazifeleri başına geçmiş Roma 12 (A.A)- Kavala leri hükümlere göre; bu mem· 
olacaklardır. Atinada Veni· şehrinin bombardımanı esna· Jeketin asıl kalbine y.apılacık 
zeloıun hesabına hareket sında bir gülle ltalyan kon· bir taarruz • mUtearrızın ku· 
eden ve dlln akşama kadar ıoloshaneıine isabet etmit vet, esleha ve techizat nok
ortaya çıkmamıı olan gene· olduğundan, Atinadaki Ital· ı tainaıarındao ne derece ha· 
ral Papulas bu sabah teslim yan orta elçisi Yunan baı· ıırlıklı ve kavi bulunursa 
olmuıtur. bakanı bay Çaldariı neıdin· bulunsun • builln hlll biiyUk 

BOtlln ı•hirler bayraklarla de teıebbiiate bulunmu9tur. tehlikttlere mOtev11kkıftır. 

Habe~istan imprırator11 

Takriben 10 milyon nllfu· 
sa malik vf' Almanyanın iki 
misli genişliğinde olan Ha· 
beşiıtan'ın hemen yarısına 

yakın kısmı 2000-4600 metre 
yükseklikte dailık arazi 
olub muvasalası yalnız dar 
geçitlere ve patika yollara 
milnhasırdır. Sami ve Hami· 
)erle karııık olan Habetiıtan 
ahalisinin bOyilk bir k11mı 

bir kabul re&minde 

cengaver yaratılmııtır. Bu· 
nunla beraber şimdiki ahval 
ve şeraitin 1896 dakine 
nisbetle esliha tekniğinin 
seri inkişafı sayesinde Ha· 
beşlilerin aleyhine olarak 
değişmiş olduğu hakikatine 
de göz yummak doiru ol
maz. 

- Devamı 2 ncı sahifede • 
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h T • Ehlisalib karşısında: 
tti at ve e A man aktörlerinin Çelik kılıçlı Tnrk arslanları 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesiblnra Göre) 

Osmanlı hükumeti Almanlarda(Bar-
haros ayreddin) ve (Turgud Reis) 
ııamındaki gemilel'i satın almıştı 
Bunun üzerine Eylüt1910da Cavit bey istifaya mecbur 

istikraz müzakereleri durdu- olacak;ve yeni maliye nazırı 
rulmuştu, Fransızlar zafere bizim protestolarımıza rağ-
deliilet eden bir kanaatle: men muhtelif varidat denilen 

"Berlin para vermez, Lon- paralar ~- ·<;ı k O"Österilerek 
dra ise vermek istemez!., Fransızlarla , .tıkraz mukave-
deyerek çok memnun görü- lesini ak edecektir.,, 
nüyorlardı. Bir arahk Londra Bu rapor üzerine artık 
bankerleri Türkiyeye para Berlin maliye mehafili itiraz
vermek için teşebbüslerde larından ve tereddütlerinden 
bulunmuşlarsa da Fransızlar vazgeçmiş ve 9 teşrinisani 
derhal lngilterc hariciye ne- 1910 tarihinde on bir milyon 
zareti vasıtasile müracaatta Türk lirası için bir Türk -
bulunarak bu teşebbüsleri Alman istikraz mukavelesi 
söndürmeğe muvaffak olmuş- akdolunmuştu. 
lardı. Bu istikraz işinin muvaf-

Türk • Fransız istikraz mü- fakıyetle neticelenmesi, ittihat 
zakeresi kesilmekle beraber ve terakkiyi büsbütün Al
Berlin'deki mali mahafil manların kucağına atmıştı. 
gene endişeye düşmekten Hatta o zamanlarda Alman
kurtulmıyorlardı. Çünkü Fran· Jar da hasıl olan kanlara ba-
sn: istikrazı her hangi bir kılacak olursa, Türkiyedeki 
şekilde aktedilecek olursa Alman nüfuzu Abdülhamit 
bunun liağdad hattının elden devrinden daha ziyade art-
gitmesi demek olacağını mıştı. Fakat ayni nisbette 
biliyorlardı. Rusların endişeleri ve tered-

Onun için Ooyçe Bank dütleri de artmış oluyordu. 
hususi surette Babıaliye mü- Çünkü lstanbulda Alman 
racaatla Alman maliyesinin nüfuzunan artması Rusyanın 
yardımını arzetmiştir. Bunun- hiç işine gelmiyordu. Bu nü
la beraber Alman maliyesi fuzun tesirleri derhal kendi
Fransızların yerine geçerek sini göstermeğe başlamıştı. 
Türkiyeye para vermekten Mesela hükumet Kadıköy 
henüz uzak bulunuyorlardı. rıhtımının inşasını derhal ta· 
Çünkü vaziyeti henüz çok til ettirmişti. Çünkü o rıhtım 
bulanık görüyorlardı. yanındaki Anadolu demiryol-

Her ne kadar lstanbuldaki ları şirketinin rıhtımına re
Alman sefiri Baron Mareşal kabet edebilirdi. Ondan son 
Alman haysiyetinin korun- ra, Istanbul tramvaylarının 
ması için böyle bir istikrazın elektrik le işletilmesi işlerinin 
akdi lazımgeldiğini Berlin'e Alman şirketlerine devrolun-
yazdığı raporlarında bildiri· masma muvafakat edilmişti. 
yorsa da Hariciye Nezaretini Matbuat, ittihat ve terakki 
işgal eden KiderJen. VVac· mahafili ve halk hep Alman 
bte yalnız haysiyet ve şeref dostluğundan bahsediliyordu. 
kurtarmak için Istanbulda İş böyle ufak tefek sipa· 
Almanlar lehine bir heyecan rişlere münhasır kalmamışta. 
uyandırmak için para veril- Yeni Türk-Alman dostluğu 
miyeceğini ileri sürerek Al· Almanların "Veis senburg,, 
man sefirinin müracaatlarını . ve "Kurfüst Friedrich Vilbelm,, 
akim bıraktırıyordu. nam~nd~ki es~.i ~iman harp 

Fakat Fransızlar Alman- gemılerı de hukumet tarafın
ların para vermele;ine mani dan satın clınarak "Barbaros 
olmak için Babıaliye müra- Hayreddin,, ve "Turgut Reis,, 
caatla eski şartlarından vaz namlarile Osmanlı bahriye
geçtiklerini ve bazı varidat sine geçmesine sebep olmuş
karşıhk gösterilmek üzere tu. Bu gemiler köhne oldu
istikrazın aklına razı ola- ğu halde lstanbul, onların 
caklarmı bildirdikleri zaman Almanlar tarafından Türkiye 
vaziyet değişmişti. Çünkü ye satılmasından dolayı çok 
Fransızların istedikleri b~zı memnun görünüyordu. Çün
Tlirk varidatı, Bağdad hat- kü o günlerde Yunanlalar 
tının inşası ıçın kaıtŞılık - Arkası L'<ır-

gösterilen varidattan başkn Ulusal 
bir şey değildi. Her ne 
kadar Maliye Nazırı Cavid 

Bey Bağdad hattı imtiyazını Birlik 
mahvedecek bir müzakereye CündeJik siyasal gazete 
girişemiyeceğini söylemişse Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 
de lstanbul'daki Alman se
firi, şayet Berlin istikraza 
razı olmazsa, Babıalinin 
Fransız teklifine yanaşmağa 
mecbur olacağını biliyordu. 

Bu aralık Alman maliye
ciltrinden Helferich de der
hal lstanbula koşarak vazi· 

yeti iskandil etmiş ve yaptığı 
tekikat üzerine Berline gön· 
derdiği raporunda demişti ki: 
"Maatteessüf F aransızların 
müracaatını ciddi telakki et
mek lazım gelir. Fransızların 
maksadı Bağdat hattı imti
yazını abluka altına almaktır. 
lstikrazın derhal kabulü icap 
eder Yoksa Maliye nazırı 

Neşriynt müdürü : 
il amdi Nazlıeı 

Telefon: 2776 
Adres: lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abont~ şartları: 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

i a şartları 
Res i ilanla.. için : 
Maarif cemiyt!li ilanat 

bürosuna müracıı.at edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

arkasında kiınler var? ı. Salaheddini Eyy~ 
13-Mart-1935 - 9- l'azan: '-Tona misakı lıakkındaki • 

pr~ıe 

ııasıJ vücude getirilehili r ? 
Pariste çıkan (Ekodöpari) ler, bütün mukavemet kuv

gazeteni, atideki makaleyi vetlerini şark misakına karşı 
yazıyor : tahşid etmek için; Tuna mi-

" Alakadar devletler Tuna sakına karşı mütemayil dav
misakı pro1esı hususunda davranmaktadırlar. Küçük 
yavaşlık ve büyük bir basi- itilaf devletleri ise gerek 
retle hareket etmişlerdir. Hariciye Nazırımız M. Lava) 
BerJin hükümeti beş - altı iJe yaptıkları telefon muha
nokta hakkında tenvir edil· veresinde ve gerek Lyublya
mesini istedi. Almanya, tat- na'da yaptıkları içtimada 
bikat mevkiine konulduktan şartlarım tesbit etmiş ve 
sonra misakın iki taraflı as- bunları M. Lavala tebliğ et
keri misaklar akdolunmasına mişlerdir. M. Laval bu şart
meydan vermesinden kork- ları kabul etmiştir. Bu şart
maktadır. Misakı yapanların lar aşağıda hülisa edilebilir: 
bu imkana açık kapı barak- 1 - EYveli şark misakı 
tıklarım ve fakat bunun çok akdolunmalıdır . 
uzak olduğunu itiraf etmek 2 - Avusturyanın dahili 
gerektir. Almanya milletler işlerine müdahale etmiyc
Cemiyetinin her ne sureHe cekleri hakkında vermiş ol-
olursa olsun sahneye çıkma- dukları vada raimen Habs-
sını istememektedir. Polonya burg hanedanının iadei salta· 
ve Macaristan, Alman ak- nat etmesi hususunda veto hak· 
törlerinin arkasında hareket- kının ipkası; 3- Reviziyonistlik 
siz durmaktadır. Umumiyet ancak milletler cemiyeti mi-
itibarile reviziyoncu devlet- - Deı ıamı 4 tıcıi sahifede -----------· .... ~-------
Haheşistanın halihazır vaziyeti 
Baş tarafı biri11ci salıif ede -
Şüphesizdir ki, o havali

de harekat ve ilerleme 
güçlüğü müdafaayı kolaylaş
tıran büyük faideler teşkil 

etmektedir. Fakat bu güç· 
lükler bugün 40 yıl öncesi
ne nisbetle daha kolay ye
nilebilir. Fransanın geçen 
yıl martta Maverayı Atlasta 
isyan eden Berberi kabile
lerine karşı açtığı muvaffa· 
kiyetli seferler düşünülün
ce, oralarda ne gibi güçlük
lerle karşılaşılmış olduğuna 
ve harp idaresi şeklinin hu-

susiyetlerine dair takribi bir 
fikir elde etmek müm
kündür. Her ne kadar 
Fransızlar için oralarda ah
val ve şerait Habeşistan'da 
Italyanlar için olduğundan 
daha çok müsait bulunuyor 
idise de Fransa yine muhte
lif esliha sınıflarından, zırhlı 
otomobillerle hafif tanklar
dan ve hecinsüvarilerle tay
yarelerden mürekkep yirmi 
bin kişilik seferi kadrolu iki 
kolordu ile bunlar arasında 

bilhassa o yerlerde harbe 
alışmış olan yabancı lejyoner 
Jeri harbe sürmeğe mecbur 
kalmışb. Bununla beraber 
Fransa bu sefer için 1933 
Ağustosundanberi bütün te
ferruatile ve etraflıca hazır
lanmış bulunuyordu. 

* • • 
(Forze Armate) adındaki 

İtalyan askeri haftalık mec· 
muasından öğrendiğimize 
göre, Habeşistan'ıo umum 
ordu kuvveti 540,000 nefer
den mürekkeb olub bu kuv
vetten 275,000 i derhal 
harekata amade bulunmak-

tadır. Bu kuvvetin teslihatı 
hayli noksandır. Muhtelif 
mahalli garnizonlar kıtaatı 

yalnız tüfenklerle mücehhez· 
dir. İmparatorun merkez 
kıtasının elinde tüfenkten 
başka 135 top, 205 makineli 
tüfenk vardır. 1930 yılından· 1 

beri Belçika'lı bir askeri 
bey' et Habeşistan ordusunu 
modernleştirmek vazifesini 
deruhte etmiş ve orduya 5 
tank ile 12 tayyare aldır· 
mıştır. Belçika'h askeri 
muallimlerin faaliyeti saye· 
sinde Habeş ordusunun 
talim ve terbiyesinde ne 

derecelerde terakki temin 
edildiğini tesbit etmek, bit
tabi f ev kafide güçtür. Hatti 
bu hususta bir nevi şüphe 
dahi hatıra gelebilir ki, o da 
haddi zatinde cesur, korkmaz 
ve yılmaz kimselerden olan ve 
fakat ancak kendilerine mah
sus bir ~ete harbine alışkın 
bulunan bu muhariplerin 
modern askeri talimlerde 
kısa zamanda muharip kıy
metlerini kaybetmiş olmala-
rı ihtimalidir. Her halde 
Habeşlilerin açık meydan 
muharebelerinde modern bir 
muhasıma karşı koyabilecek 

vaziyette oldukları iddia 
edilemez ve onlarda bu tarz
da muharebeye girişecek 
değildir. Habeşliler, küçük 
mikyasta çete muharebeleri 
için evvel ve ahir tehlikeli 
bir muhasım olarak kala
cakkrdır. Bu vaziyette Ha
beşlilerin mağlup edilmesi 
vakıa imkansız olmazsa da 
bu imkan ancak büyük fe
dakarlıklara katlanmak su· 
retile husule gelebilir. 

lzmir milli emlak müdürlüğllnden: Lira Kr. 
Reşadiye şefkat sokağında 5 eski 6-1 taj numaralı 68 50 

91,35 metre dıvarlı arsa 
Karantina fethiye " 5 no.lı 107,25 metre arsa 54 
Göztepe tramvay caddesinde 667 no.lı 120,90 metre 362 70 

münbedim furun arsası 
Karşıyaka alaybey mimar sinan sokağıoda 40-2 61 50 

numaralı 82, l 5 metre arsa 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para Ue sa· 

tılacaktır. Taliplerin 21-3·935 perşembe gUnü saat 14 te 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 6-9-13-17 705 

Bir papas bağırıyordu: , 
Bir bulut gördüm, turna şek, 
idi. Kudüs'e doğrıı gidiyordu·· 

Geceleri ovalarda, maliki- { Fakat bu arab•I"" 
nelerde konakhyorlardı. öküzler çekiyordll·~ 

Fakat etrafta mah!u), hay- çocuk ihtiyarlar bll 
van, yiyecek, içecek namına niyorlardı. 
ne varsa hepsini temizliyor· Dağ, ova. bayırı 

lardı. Fuhuş göğlere çıkıyor- çadırlar, karargib:-
du. Açık ovalarda, orman· kura lstanbul'a d 
larda, kahıbahkta, tenhada yorlardı. ıuA 
genç kızlar, genç delikanlılar Cahil halk, Kud::,, 
rezaletin çeşidini yapıyor- rede olduğunu biff 
lardı . . yorlardı. 

Bunlar ; Bir ıehire varsıl'; 
- Kudüste evleneceğiz ! - Kudüs bur••1 

Diyerek her türlü, dedi Diye soruyorlarda. f 
kodudan sıyrılmak yolunu da Ehli salib, ayrı ~ 
tutmuşlardı . lerde olduğu için '&J' 

Papalığın merkezi Roma- ,öyle bir parola k• 
dan başhyarak Atlas deni- mişti: ~ 
zine ve Almanyanm batı kıs- İki elin şehadet 
mı olan Renden Pirene dağ- istavroz şeklinde 
Jarı eteklerine kadar büyük Her hükumet, bet J'lW 
bir kımıldama vardı. Düklük, Kontluk,~ 

Ordular, hareket halinde ve saire, harp 1110 
iken bir kadının beslediği techizatını da göt 
iri bir kaz, iki saat kadar Beyler, yolda ej 
ordunun arkasından gitmişti. Yakıt geçiriyorlardı: 

Bunu görenler ; Yanlarıoda kadı 
- Kazlar bile Allah tara- raylarmm dilberlerİı 

fmdan Kudüs harbine gön- vukları, maskaralatli 
deriliyor ; yeleri, silahşorları 

Dediler . Geceleri, ounlar•11 

Bir Papaz şöyle bağırıyor- taranın etrafında ate 
du : kılıyordu. lçerided 

- Bir bulut parçası gör- yükseliyor, şarap 
düm. Turna şeklindeydi. Ku- ses veriyor, dilber 
düs'e doğru gidiyordu. Bir rın kıvrak, şuh k•b 
aralık parçalandı, ııtavroz duyuluyordu. 
haline girdi .. Ayni zamanda 

Demek ki artık ; ranlığında, ahla~sı b 
- Allah istiyor, Allah böyle nevi mübah şeklı ·-

emrediyor ! Kıy af et, dil, •1 

Diye bağrıştıkları haklı idi. gaye tamamen k•' 
içlerinden birçoğu, vücut· şıktı. 

larına kırmızı boya sürüyor Bizans imparato 
ıarip bir renk alıyorlardı. yoldaki Macar, N• 
Bazıları; ( lsa için) bıçakla· lıklarına ve Bulgari 
rıoı vücutlarına saplayor; nat vermişlerdi: 

- Helal olsun ! Yolda hiçbir ıe~ 
Diye kan akıtıyorlardı. Ge- kimıeye zarar veril.~ 

ne bazıları da göğüslerine Fe'kat bu teıD111 

döğme haç işareti yaptırı· ra etmemişti. Bil'•Jıi.! 
yorlardı . hırsızlık, rezalet g5 

Bir deliliktir, almış yürü· mıştı. 
müştü . Bunun üzerine 1 

Haydutlar, katiller dağlar- krallıklar, derhal .,, 
dan inmişlerdi. Papaslar, bol rıldılar. Nemse, JYI 

keseden onların günahlarını ve Bulgaristan toP'~ 
çıkarıyorlardı. müthiş bir satır b 

Şehirlerde garib man- Salib namına h• 
zaralar gözüküyordu: ler, gene saliplilet 

Papasların elinde bakır dan doğranıyordU· 
taslar vardır. Haçlı süvari· belki yüzbin kişidell 
lere; Alman ordusu 

- Hazreti Mesih ve Ru- havalisinden iner 
hulkuddüsün oğlu namına valide oturan bi?l. ~ 
şimşirleri ele alınız ve dini· di, kılıçtan geçırıl 
nizin galebesi için çalı- Kan, göydeyi g:&l 
şınız.. Bu, mukaddes 

Günahsızları incitmeyiniz.. gidişi değil, kanla 
Fakat harpte dökeceğiniz andırıyordu. 
kan, insan kanı, helildır, Bu ordulardad 
vurunuz, öldürünüz!. lstanbul'dan geç~ 

S'üvariler attan iniyorlardı. kadar geldi. Bur• 
Bayraklarına su serpiliyordu. lar hakimdi. Kaolı 
Bu vaftiz her yerde yapılı- bu artık orduyu 
yordu. götürmeğe kifi 

Mallar dehıetli bir ıekilde Fakat bu sırad.ı 
ucuz olarak satılmıştır. Mu- muntazam bir or4"" 
rabahacılar gizliden gizliye bir sür'atle lstaD 
istifade ediyorlardı. iniyordu.. Bunuo 

Alaylar hareket ediyordu: Ehli salibin metbdf 
Bir kısmı piyade, bir kıs- danlarından God 

mı süvari, bir kısmı da ara· Buyyon vardı. 
balarda .. 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11 ORESTES 11 vapuru 11 marttan 14 uıarta kadar An- Ş k · 
vers, Rotterdam, Amstrdam ve Hamburg limanları için yük Şeker Fbrikaları 1,ilrk Anoııİln İr etı 
alacaktır. Sermayesi 3,ooo,ooo'foı·k lirası 

•• CERES ., vapuru 12 martta beklenmekte olup yükünü i " .. .. Vakıf han 30-40 
boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları stanbul Bahçe kapı dorduncu 
. . ..k 1 kt • ıçın yu a aca ır. 

.. CERES,. vapuru 25 marttan 28 matta kadar Anveu, Rot· •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllll 111111111111111111111111111111• 
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. lzmı• f yu· • fl meıısucatJ 

SVENSKA ORİENT LINIEN = 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, T k A • ~ k • 

Copenb.age, Da~t~ıg, .~ydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi- Üf - fiQfllfil Şif etı 
o~vya lımanları ıçm yuk alacaktır. = · = 

.. VIKINGLAND " vapuru 2 nisanda Roterdam, Ham- = Bu müc sese, iki ) üz bin lirn sermaye ile 
~urg, ~openhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve = tc,ckkiil cimi, vt' Di Oryental Karpel l\1anu-
lskandınavya limanları için yük alacaktır. . f • k .. . L. . d (Sark hah) irketim.- ait _ 

SERViCE MARITIM ROUMAIN ~ çoı crs ınııle .. . -
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

= lzmirdc llulknpınardaki kumrış fabrıka mı atm = 
nlnu~tır. fabrika hntüu teşkilat ve tesisat n· mn · = = tahdimini ilt• (' kisi gibi 1 k.Uııunnsani 1935 la· = 

_ rilıiıuh•ıı iıiban·ıı ycııi şirket lnrnfınduıı işletil- -
beklenmekte olup - nwklNlir. llcr nevi yün iplikleri, kumu.., , hattu· -

limanlarına hareket _ nİ) (' 'c çorap imal eclilccektir. 1um11lfit111 rmsu· = 
- line faikh eti her tamftn takdir 'c kulml cdilmi~tir. 

Olivier ve şürekA· 
sı Linıitel vapur 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" MARONIAN .. vapuru 

21 şubatta Londra, HulJ 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

11 EGYPSIAN 11 vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven· 
seadan beklenmektedir. 

"THURSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 
Anvcrsten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"fLAMIAN,. vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

·• DUROSTOR 11 vapuru 14 martta 
ayni günde Köstence, Sulina ve Galaç 
edecektir. 

11 

PELES ., vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

Not: Vurul tarihleri ve = Hu mam~lut Pc,tcmalcılar bu11 mda c ki Orozdibnk - vapurlarm isimleri üzerine = itti alill(leki ergide teşhir cdilnwktc \'r. snhı;ı fnh- _ değişikliklerden mes'uliyet 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

" T AMESIS ., vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

- rika içinde yapılmaktadır. = _k_a_b_u_ı _e_d_il_m_e_z_. -----
- Posta kutusu: 127 --
- Telgraf adresi: İzmir - Alsancak -= Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
• ı 1111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111ıı11111111111111111111111ıı111111111 ıu• 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör ıatılıktır. Taliple· 

1~ Mart 9.SS 
N. 

v. F. h. vaıı 

l)er Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
-

11 AGUILA .. vapuru 19 
martta bekleniyor. 21 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Brcmen için 
yük alacaktır. 

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

HAMBURG 
" TROYBURG 11 vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham

burg ve Anversten ytılt 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

" NORBURG 11 vapuru 28 
martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anvcrsten yük çıkara
caktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV
SLINJE D-S A-S SPANSKE

LIJNEN - OSLO 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

• Say~ılı 

" BANADEROS 11 vapuru 
23 martta bekleniyor, Dieppe 
v~ Norveç limanlarına ylik 

rin idarehanemize müraca· alacaktır. 

Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğma müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

hat halık~ yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğfine deposu 

IIamdi Nüzhet 
ıhbat Eczanesi 

Raşturak 
1 •• 

1 • .!; 

Fabrikaları ınamulatı 

Yerli malların en iyisi, e11 sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleı·i 

"omer Bank yerli nıallar pazal -
lzmir şubesinde h1ılursnnuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rılatem be) in J oıograflıatıe:Jİ, l::mirdı• "" 
foıograf r"krne"/e şöhret bulnu bir mı ' at ocul{ıdır. 
müıhülpc:ıent olanlar dahi, bumda ( ektirdıklcrı foıokraj
lnrdan memnun kalmışlardır. 

llamza Rüatem beyin, f otograı 
ğazası da muhterem rnüıterilcrinin ince 
her çeşit malları, folo!raf makinel.erini 
dır, Bir :ıyarcı her ıeyi ispata ktJfidır. 
(f zmir · Ba,turak caddesi, Refik 

1 

Kitnplarını7.a Güzel Bir 

Cilt, Hntıralarını?.n Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yuptar-

mak isterseniz : 

* l'ENı KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Nıınınrado 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

.. ' 
- \.ar - •• • 

Müşteı·ileriıne atları ilan olunur. 11NEPTUN,, SEA NAVIGA· 

~-- il\ TION COMPANY Ltd. İkinci Beyler sokağındaki 
fotoğrafhanemi kapattığımı 

saygılı müşterilerime ilan 

ederim. 

Satılık Piyano BUDAPEST 
" TISZA " vapuru 18 

Klişelerimi Emirler çarşı
sında Bay Hamza Rüstem 
fotoğrafbanesine naklettim. 

Sipariş vermek istiyenler lüt
fen oraya uğrasınlar. 

Bende şimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

Bahaeddin·-Foto Resne 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BiRLİK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

' -=- "" 
Tl:.:J R K iYE 

llRJ \~T 
BAN~ASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-ıAT--bO~Q 

martta bekleniyor. Doğru 
Braila, Budapest, Bratiılava 
ve Viyana için yilk ala
caktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

"EXECUTIVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor, Nevyorlc 
için yük alacakhr. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine mes'u• 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Dt)KTOR 
Ali Agidı 

Çocuk Hast::th:~ı "'ı 
Mütehassısı 

lkinrı Beyler Sıılw~ı 'V 68 
Tr.lefou 34 >'.! 

y ... ~ .... :M!•w+llEll! ........ 

Öksnren!er! Mut

laka (01,.uıncutol} 

ôksnrnk ~rkt·rl.~

riui ıccrnbc edi-

ııiz .• 

Ve Porjeu Şahapın 

en nstnn bir rnfts

bil ~ckeri olduğu-

istiyenler Sıbha 

sftrgftn haplarını 

arasınlar. 

l\laruf eczaneler

den arayınız. 

---
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skeri ıııanevralar 

ŞHrk şinıendiferleri ınes'eleı-iİ de halledilnıiı;; dcıneldir 

Fransız ordusu ş 
diden hazırlanıy 

Sovyetlerle Ja on ve "'İ h ftk. Ô • Yeni manevralar; motorize ed' 

metleri arası t ame ı ıd üç fırka iştirak edecektir 
Z a S l l (Maten) gazetesinin askeri caklardır. l 

japonya hükômeti tediyat 
Anlaşına 31 

lıu~ ısunda Manç11ko ~~,a 

imzalanacaktır 

' muhabiri, bu yıl yapılacak Eylul ayının ilk ~ 
kef j l askeri m~nevralar hakkında zarfında MaiJJy ve·d 

aşağıdaki malumatı veriyor: mühim hareketler :ol 
" Bu sene için hazırlana Buna 3 fırka iştirJk 

askeri mesai programı bazı cektir. Bu fırkalard-
oluyor. artta 

l\loskova 12 (A.A) - Tokyodan bildiriliyor : Mnııçuri ıcdiyutmm Japon bnlıı.ilıııeli larafrn<lun Lckef

fülüııc aid hir nola ile \'t'rİle<'rk ''- \anın fiuıları tcs-
manevra)ar yapılmasını der- Reims'de General '/' 

Sovyeılcr birliği hnynk elçisi Ba) Yurenef ile Hn
ri<-iye bakımı hay Hirota v • Mançuri muı·ahlıaslal'ı 

lıey'cti reisi Bay Ticnsiyuan Çiu doğu ~imendüfcrlcri 
hakkındaki anlaşmayı prafe etmişlerdir. Anlaşmaya 

.. 
bit edilen bir Sovyct · Mnnçuri protokolu merbuttur. 
Anlaşma 22 Mnrltu olmazsa 2:J Mnrlta knt'i olarak 
imzu edilecek lir. 

piş etmektedir. Bu manev- tun kumandası aiti 
ralardan bir çokları barb lunan ve motorize 
metodlarının seferber haline olan 4 üncü hafif fır 
getirilmesi ve diğer taraftan 4 üncü süvari livası) 
da seferberlik halinde cüzü Chalons-Sur Marne 

1 

Dış Bakanımız 
izahat ve,_·di 

Ankara 12 (A.A) - C.H. 
partisi kamutay grubu bu 
gün saat 15 de toplanmış 

Dış Bakanı Bay Tevfik Rüş
tü Aras'ın verdiği izahatı 
dinledikten sonra parti ni
zamnamesinde yapılması ge
rekJi haysiyet divanına ve 
kamutay grubunca yapılması 
kararlaşan parti özel encü
menlerini seçmiştir. 

Elen diyaı·ında 
-/Jaştarcifı 1 itıci sahifede -

kuuna son derece müteessif 
olduğunu beyan ve mes'uli
yetin meydana çıkarılması 
için tahkikat yapılacağını 
ve hasaratın tamir olunaca-
ğını ilave etmiştir. 

Sofya, 12 (A.A) - Bulgar 
memurlarına teslim olmuş 

olan asi Yunan zabitlerile 
efradı bu geceyi Kırca Ali
de geçireceklerdir. Bunlar 
Kari ova 'ya gönderilecekler 
ve orada hükümet memurla
rının nezareti altında iskan 
edileceklerdir. 

Ayvalık 12 (A.A) - Mi
dillinin Averof tarafından 
işgali dolayisile Ayvalığa il
tica eden Midilli valisile iki 
mebus dün lzmire gittiler. 
Bugün gelen bir motörle 
Midilliye VenizeJos tarafın-
dan gönderilen adalar valisi 
ile kıdemli yüzbaşı rütbesin
de bir bahriye zabiti ve Mi
dilli mevki kumandanı kı-
demli bir yüzbaşı iltica et
mişlerdir. llticalarına sebep 
Midillideki askerin tekrar 
Atinaya müra.caat ederek 
hükumete arzı sadakat et
meleridir. Venizelosun kan 
dökülmesine taraftar olma-
dığı ve kendinin Averof kru
vazöründe bulunduğu ifade· 
lerinden anlaşılmasına naza
ran hükumet vaziyete tama
mile hakimdir. 

Atina 12 (A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor : 

Yunan isyanı gerek karada 
ve gerek denizde tamamiJe 
tenkil edilmiştir. Averof ge· 
misi Venizelos ile taraftarla· 
rım ( Kassos) adasına çıkar-
dıktan sonra teslim olmak 
üzere Salamin tersanesine 
gideceğini telsizle bildirmiş
tir. Girid'de hükumet me
murları tekrar işlerine baş-
lamışlardır. Makedonyada 
zabitler tarafından terkedil-
miş olan binlerce efrat vu· 
kua gelen müsademelerde 
hükumet kıtaatının uğradığı 
zayiattan çok ağır zayiata 
uğ'ramıtlardır. Hükumet te
lefatı (11) ve yaralıların mik
tarı (20) dir. 

Yusuf Akçurannı ölümü 

Merhunı hatıra 
Si • 

tazıze 
• • 

ı 

Cenaze ıncrasinıi hugu ı çok ııarlak 
bir surette pa)1ılacaktır 

Ankara 12 (A.A)-(Kars) sörlük ettiği Ankara hukuk 
saylavı ve Türk tarihi tet- fakültesi talebelerinden bir 
kik cemiyeti başkanı Yusuf grup başlarında saylavları
Akçura'nın ölümü haberi mızdaa B. Sadri Maksudi 
şehrimiz mahafilinde büyük olduğu halde müteveffanın 
bir teessürle karşılanmıştır. cenaze merasimine iştirak 
İlim sahasında olduğu kadar etmek için bu akşam trenle 
siyasal hayattaki gerekli ça- İstanbul'a gitmişlerdir. 
lışmalarile herkesin takdir T. D. T. Cemiyeti ikinci 

başkanı Bolu Saylavı Bay 
ve muhabbetini kazanmış Cemil' de cenaze merasimin-
olan Yusuf Akçura'nın bu de T. D. T. Cemiyetini tem
ani ölümü ile memleketin sil etmek üzere ayni trenle 
ilim hayatı ve Türk tarihi İstanbula gitmiştir. 
tetkik cemiyeti kıymetli bir Aldığımız habere göre 
üyesini kaybetmiştir. Yusuf Akçura'nın cenazesi 

lzmir saylavı B. Mahmud yarın saat 11 de Haydarpa-
Esad bugün inkılap dersine şa hastahanesinden kaldırı-
başlarken Yusuf Akçuranm larak lstanbula getirilecek 
şahsiyeti ve inkılapçılığı hak- ve Sultan Ahmed camiinde 
kında bir konferans vermek namazı kılındıktan sonra 
suretile hatırasını taziz et- Edirne kapıda şehitliğe gö· 
miştir. Uzun seneler profe· mülecektir. _____ ,..,_ • -•ez=------~--

i\1idilli Valisi 
))On gece gitti 

iki gündenberi şehrimiz
de bulunmakta olan Midilli 

valisi Panayot Ruso, vazife

sine başlamak üzere dün 

gece Demirhisar motörii ile 

Midilliye hareket etmiştir. 

Bay Edeıı 
Schrimize geli}·or 
Aydın demiryollarının sa· 

tın alınması için Ankara' da 

yapılacak olan son görüşme
lerde bulunmak üzere, şir· 

ketin salahiyettar memuru 

Bay Eden ya kında şehrimiz

den geçerek Ankara'ya gi
decektir. 

Bayan Eden şehrimize gel
miştir. Bay Edenin de birkaç 
güne kadar gclec~ğini söy
lenmektedir. 

Çankaya geliyor 
Ankara - Ankara şampi

yonu Çankaya takımı bay
ramda iki maç yapmak üzere 
bugün şehrinize mütevecci
hen hareket edecektir. 

1 
-...:ıaı••Emc: .. L"m--11111"•=•, 
Soıı Dakika: 
F 

Asi 
Yunan l(uınan .. 

daıı ları bize illi· 
ca ediyorlar 

Edremit 13 (Hususi) -
Midilli adasmm tekrar hü
kumet tarafından İstirdat 
edilmesi üzerine isyanın ilk 
günlerinde adayı zapteden 
asi Generallerden fırka 
kumandanı General Dimit
ri Atanaş, bir miralay ve 
bir bin başı ile üç yüzbaşı, 
4 mülazım ve 26 nefer, 
bu sabah Babakaleye ge
lerek, hükümetimize tes· 
Hm olmuşlardır. 

Piyango 
tamlar teşkilatı bakımından neral İssaly'nin k 
fevkalade şayanı dikkat ola- altında bulunan 12 · 

/Jaştorafi 1 inci sulıifede 
17440 24694 24521 24321 
24292 24121 2l561 ~2083 

Duı·uınumuz hak-Yüzclli Lira Alanlar: 

ıuoı 29~G 3624 
HS9 (i J (i 

919~ 

1:30 l i 

7405 
9:380 

3778 kında ne diyorlar 
7J.S8 

7695 
10757 
14Dl8 

l ;~;H)O 

ı 7{i58 J773:l 
19509 19516 i088~ 

l:H35 24IOS 24:ıti:3 

l uoo:~ (Jurnal) gazetesinin yazdı
} 3900 ğı son bir makalede Türki-
1827U yenin ökonomik durumu bak-
227;JS kında şu mütaleayı yürütü-

Yoz Lira Alımlar: 

810 2152 2312 
:3tii5 5010 5650 
(.iJ j 7 6i77 704ö 
9805 111 ı ı l'llll 
ı:n( s 1 :J901 140117 
!581.J 16151 16783 
18281 HJ463 20l:W 
22409 2:n60 24600 

!1030 
5852 
814(-i 

ı :t~~s 

15322 
ı rnıo 
21997 
24.798 

Nlhayf'llerl 06 ve 44 olan 
biletler ikişer lira amorti ala 
caklardır. 

Şehrimizde ka-
zaııanlar 

Tayyare piyangosunun dün
kü çekilişinde otuz bin 
liralık büyük ikramiyeyi ka
zanan 2427 numaralı biletin 
onda bir parçası şehrimizde 
satılmıştır. Bu biletin sahibi 
Karantina'da Bayan Şükri· 
ye'dir. Bileti onda bir oldu
ğundan üç bin lira alacaktır. 

On bin liralık mükafat 
14654 numaraya çıkmıştır. 
Bu biletinde onda bir par
çası şehrimizde satılmıştır. 
Sahibi Mevkii müstahkem 
erkanı harb reisinin aşçısı 
Bay Mustafa'dır. Talihlileri 
tebrik ederiz. ----------

Tuna minakı 
Baştarrifı 2 inci sahijede -

sakı ile sıkı bir surette tes
bit edilmiş bulunan şekilde 
meşru olabileceğinden her 
gi'ına revizinizm propagan
dasından vaz geçilmesi; 4 -
Macaristan tarafından eka
Jiyetler hakkında iki taraflı 
misa klar yapılması tarzında 
ortaya atılan talebin reddi; 
5 - Akdeniz misakında em· 
niyet için lazım gelen ga· 
rantileri bulmadığı taktirde 
Türkiyenin Tuna misakma 
iştirak etmesi. 

Makale sahibi M. Perti· 

yor: 
"Son zamanlarda Aokara

dan alınan tafsilat Türkiyede 
kontrole ökonomi tatbikatın-
dan, ulusal faaliyetin hiç ol
mazsa en mühim iki şube

sinde, elde edilen muvaffa
kiyetleri işaret etmektedir. 
Ökonoıni sahasındaki gayre
tine;;; devam eden hükumet 
Turhalda dördüncü ve mü· 
him bir şeker fabrikası aç
mıştır ve bununla şeker ba-

kamından hazırlamış bulun · 
duğu planı tamamlamıştır. 

AlpulJu, Uşak ve Eskişe-

birde bulunan diğer üç şe
ker fabrikası 65,000 ton şe-

ker yapmaktadır. Yeni ya

pılan Turhal fabrikası da 

15,000 ton şeker yapacak

tır. Buna Bakılırsa iç piyasa

da gelecek sene aşağı 80 

bin ton şeker bulunacaktır. 

Fakat dahilde şeker istih

laki 65,000 tonu geçmediğin
den Türkiyede ki devletçi 
aanayiin elinde ihracat için 
15,000 ton şeker bulunacak
tır. 

Kömür istibsalatına gelin
ce, bu hususta 1929 ile 1930 

yılları arasındaki rakamlar 

tetkik edilecek olursa istib
salatın iki defa arttığı görü
lür. Türkiye kömür istih
salatından büyük miktarlarda 
ihracatta bulunmuştur. Bu 
ihracat Mısır, ltalya ve 

Yunanistan'a yapılmıştır. 
Şunu da ilave etmek ge

rektir ki Türkiye'de maden 
işletme çok ilerilemiştir. Kö
mür ihracatı dol.tyısile mem
lekete giren döviz miktarı, 
dünyadaki, diğer maden İş· 
letme müesseselerinde ge
rileme müşahede olunduğu 
bir zamanda, fazlalık gös
termektedir. 

yade fırkası, üçüll 
General Faury'nin ku 
altında bulunan 3 
Amiens piyade fırk• 

Bu suretle biri11d 
olmak üzere motorize 
üç fırka harekete ''l' 
olacaktır. 

Bu manevralarda 
harp meclisi ikinci r 
neral Gamelin, Majot 
ral Georges, yüksek 
meclisi azasından 'le 
umum müfettişi Ged 
leuks, süvari umuınJ 
tişi general [Altına 
daha bir çok yüksek 
hazır bulunacaklardıı 
manevralarda MoudJ 
geçen sene yapılaııt 

tecrübeler tekralanıc•~ 
manevralar için ihtiyat 
ci ban efradı silah al 
nacıklardır. Ayni ı• 
yaz esnasında Pariıt• 
nan 3 üncü, piyade 
Pariste bulunan 10 

Metzde bulunan 42 i11cİ 
fırkaları ve daha bit 
fırkalar Moumelond• 
nacaklardır." 

Urla Tapu meaıut 
dan: 

Urlanın Kavacık ki 
katran çayı mevkiiO 
ğusu garmiç kayası 
dere poyrazı payambd,I; 
bece süleymao v 
tarlası kıblesi çay ile 
bir kıta tarla için 
oğullarından nuri '' 
medin babalarınd110 i ,tl 
intikalen 45 yıldanb ~ 
çansız issisi olduğu 

defa veli oğlu lbrabi-' 
lira karşılığı temlik 
istediklerini ileri 
kendi adl~rına yenid~; 
kütüğüne sreçirilme•1 • 

mektedirler bu yoldaki 
yerinde araştırılıp 
rilecek bu tarlanın k 
veya sıoırında veya b 
bir şeyinde tasarruf 
tecavüz gibi iddiall 
varsa bu yazının 
günden baıJamak 
gün içiade Urla tapd 
resine veya 25.3.93S 
tesi srllnlemecinde 
araıtırılacak memot• 
deki belgeleri ile birli 
vurması bildirilir. 

naks Paris'de Avusturya 
ve Fransa ricali arasında lzmir Mubasebei hususiye 
yapılan mülakatın bu işi iler
letmiş olduğuna inanmamak
tadır. 

düı-lüğünden: 
* ç • 

Çanakkale 12( A.A )
Yunanlı asi kuvvetlerden 
bir fırka kumandanı ilebir 
miralay bazı zabitler ve26 
nefer bugün ~bir motörla 
AyvacığınBabakaJe limanı
na geJmişlerdir. Bunların 
DedeağaçtanevvelaMidilJi
ye gcldiklerivc orada ba
rınamıyarak hükümetimize r\1eınurların terfii Çankaya takımı ilk maçı 

bayramın birinci günü K. S. 
K. la ve üçüncü günüde 
ikinci maçını Göztepe ile 

sığındıkları anlaşılmıştır. Ankara _ Memurlarımızın 

'-ı••••------'• terfii her sene Cümhuriyet 

935 senesinde kullanılmak üzere idarei bususiyei 

lazım olan evrakı matbua ve defatir tap edileC:• 
bayram günleri hariç kalmak üzere 20 gün mndd•tl' 
nakasaya konul19uttur. İsteklilerin 3-4-935 Çarıaıob' 
saat 9 dan 12 ye kadar encilmeai viliyete gellD yapacaktır. bayramında ilin edilecektir. 


