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Hük6nıetimizle Bulgaristan 

arasında akdedHmiş olan ti· 

caret ıııuahedesi iki ay dalıa 
uzatılmıştır. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Hicaz Kralını öldürmek istediler 
A ilerin ınuhakeıııesine yakında başlanıyor 

Divanı harpların tahkik:atı 
neler meydana çık:ardı. Pa
pulasın idamı mulıak ak~tır 
ari Venizelos; kendisirıi .llırakıp gideıı Averofu, lıir 
kaya üzerinden ü111itsiz ııazarJarla teşyi ediyordu .. 

Atina 17 (A.A) - Askeri 
ahkeme, ihtilal hareketine 
t tahkikat ve istintakları

devam etmektedir. Yapı
n tahkikat, Plastirasm 1933 
artında yapmış olduğu ne
ceıiz harekete kadar uzayıp 
·den fesat tcrtibalının ne 

retle hazırlanmış olduğu
u meydana çıkalmıştır. 

Bu hazırlıklar, Cümhuri
et müdafaası ismi verilmiş 
lan bir heyet tarafından 
apılıyordu. Bu heyetin mak
dı, halkın intihabıle iktidar 

zat Venizelos dahi, bir çok 
n;ükafat ve terfi vaitlerindc 
bulunmuştu. Bununla beraber 
asilerin Makedonyadaki ilk 
mağlübiyetleri üzerine gerek 
Venizelos ve gerek asi bah
riye zabitleri, teşebbüslerinin 
akamete uğramış olduğunun 
farkına varmışlardı. 

11 Mart Pazaretesi günü 
öğleden sonra Venizelos ile 
Domestikas arasında yapılan 
bir görüşmede firar kararları 
verilmişti. 

Yakında bir hava bom-
evkine gelmiş olan Çalda

bUkumetini devirmek idi. 
teıkilitın, Atina ve Pi-

,:i~~~==:;iiii;i.mi~ , bardımanı yapılacağı baha-
... nesile bütün donanma mü-

de 750 ıubesi vardı. Bun· 
, Venizelos ile Venizelist 
kanın vermit olduğu 
ralarla bir çok a:ıa ve ta-

GNıcı cıl Pupula~ 

suya düşmüştür. 
Tersaneye dönmüş olan! 

mürettebatın ifadelerinden: 
anlaşıldığına göre, asi zabit-
ler, efradın kendilerine ita-ftar kadediyordu. J 

Hey'etin reisi, Venizelo- at etmelerini temin için bir 

4ıinmmı um 111111 gürlimişı'i 

dostu olan Gene· 1 takım mükafatlar vadetmiş· 
ral Papulas, tır ki, şimdi ler, batta onları Makedon
llltvkuf bulunan eıbas ara· yada ve Yunanistanda isya-

11ndadır. Bu teıkillt azala- ... nın ilerlemekte olduğuna i-
nna, içlerinde ufak birer nandırmağa çalışmışlardır. Biz-
Ungü bulunan bastonlar 

tevzi ediyordu. Gerek kara 
•e gerek deniz. kuvvetleri -- --- -
labit ve efradı arasında 
propaganda devam ediyor-
du. Bu fesat teşkilitının pa
rolası şu idi: " Cümhuriyet 
tehlikededir,, haz.ırhklar ol· 
tl~kça ilerlediği lzaman Ve
aızeloı Atina'dan ayrıldı ve 
kıyamın patlak vermesine 
İntizaren Giride gitti. Bu 
esnada kendiıi daimi suret
te Papuliı ,ve mütekait 
Am;ral Demnikoı ve saire 
kimselerle muhaberede bu
lunuyordu. 

-----

rettebatı hapsedildi. Yalnız 
zabitinin tabancalarının teh· 
didi altında servisi yapan 
tayfa serbes bırakılmıştı. 

Venizelos mebusan ve 
ayandan olan dostlarile Ave· 
rof'a bindiler ve Averof, 
guya Makedonya sahillerine 
hareket etti, Averof'uo ha
reketi üzerine gemidekilerin 
kaffesi tan yeri ağarırken 
AverofJa ( Kassos ) adasına 
vasıl oldu. ilk sandala, Ve
nizelos ile karısı ve dostları 
bindiler. Venizelos, yanın· 
daki rüvelveri Si:ındala attı. 
Karada bir kayanın üstüne 
oturarak, uzaklaşmakta olan 
Averof'u ümitsiz nazarlarla 
teşyi etti. 

Islan bul, 17 (Hususi) _ 
Atina'dao haber veriliyor: 

Atina ajansı, Yunanistanda 
krallığın ihyası lehine bir 
hareket başladığına dair 
olan şayiaları tekzib etmekte 
ve hükumetin kazandığı za· 

fer dolayısile yapılan büyük 
- Devamı 4iincü alıifcde -

MalıhusJara 
J)ers verili yor 

Ordu, 17 ( A.A ) - Hal
kevimizio habishanede açtığı 
derslerden birincisi, Bay 
Ihsan tarafından verilmiştir. 
Mahbuslara halkevi tara· 
fınd n kitab, defter ve kalem 
dağıtılmıştır. Mahbuslar, bu 
alakadan çok derin bir 
sevinç duymuşlar ve heye
canlı bir okuma isteği gös· 
termişlerdir. 

Mussolini 
için Belgrad ga
zetelerinin yaz

dıkları 
İstanbul, 14 ( Hususi) 

Belgratta haber verilİ)•or: 

İtalyanın Belgrat sefiri, 
itimatnamesini naib krala 
taktim etli. 

ltcılya başluıl.mıı M11 wlirıi 
Sefirin söylediği nutuk~ 

münasebeti le, Yugoslavya 
gazeteleri, Mussolininin si
yasası hakkında u:ıun maka
leler yazmakta ve balkan 
ittifakile küçük itilafın bal
kanlarda takib eyledikleri 
sulh severliğin, nihayet Mus· 
solini tarafından da tasdik 
edilmek üzere bulunduğunu 

zikr eylemektedirler. 

Muahede uzatıldı 
Ankara 18 ( Hususi ) -

Türkiye -Bulgaristan arasında 
evvelce imzalanmış ve müd

deti bitmiş olan Ticaret mu-0 

abedesi iki ay daha uzatıl· 
mışhr . 

• ;;-;ı:;ı:: 

Bayraıııda heyecaulı maçlar yapıldı 

Göztepe Çankaya
yı 2-1 mağlllp etti 

Ankara şanıJliyonıı ilk maçtal{.S.Kı 
Altıııoı·du da 2-1 Altayı yeııdi 

Ça11lw) O\ ı :Z- / mmilulı f'dC'11 Gözl<'f'<' 0tıbiri 

Bayram günlerinde lzmir
sporcuları üç mühim maç 
seyretmek fırsatını buldular. 
K. S. K. ve Göztepe takım
larile karşılaşmak üzere 
şehrimize gelen Ankara 
şampiyon takımı Çonkaya 
ile yapılan maçlarla ikinci 
günü Altay - Altmordu ara
sındaki kupa maçı çok 
heyecanlı geçmiştir. 

K. S. K.-Çankaya 
Bayramın birinci günü 

havanın şiddetli soğuğın rağ

men misafirler ilk maçı K. 
S. K. ile yaptılar. K.S.K. m 
her zamanki kadrosile bu 
maça çıktığı görüldü. Fakat 
Şevketle Cemalin anterman
h olmaması bu oyuncuların 

kendi oyunlarını göstereme
melerine sebebiyet vermişti. 

Misafirler, evvelce de yaz
dığımız gibi Beşiktaştan ve 
milli takım oyuncularından 

Nuri ve Hakkı ile takviyeli 
bulunuyordu. 

Oyun ilk kısımda K. S. 
K. ın lehinde olmasına rağ· 
men bu kısımda K. S. K. 
her nedense verimli oyununu 
gösteremedi. ikinci kısımda 

ve bHhassa son zamanlarda 
kırmızı - yeşillilerin çok canlı 
oynadıklarını gördük. Oyun 

-Dctmmıdö1<lii11cü olıifcde -

Fransa 
üfusıı azalıyor 

Frnnsn /Jaşbalwm 1Jayj Vimıdcn 
Paris 17 (A.A) - Hükiimet 

neşreylediği bir beyannamede 
askeri hizmet müddetinin 

- Deııanıı 4 ndi sahif c.de -

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

Yapılmakta olan tahkikat, 
ibtilil hareketinin gayesi,bi). 
haıaalAtinanın İfiali olduiu
Du meydana çıkarmııtır. 

Bu iııal teıebbllıU, hükli
•eti11 aeri icraatı 11y11iadc 

Eıki bir cfi mıe)C i11amınl<ır, lmrbanlarm kmıım giitiirmcl. ı1:erc bayramın birinci güuii yağmur beklerlerken. ~icldetli bir so[511kln lwrşılrı~tılor. 7.eıılrli bir 

bayram r,eçirme1• istİ)cnlerirı canını :sıkan Marıırı 011 sertliği, bayramın ikinci 't<' i1çiirıcıi gıinleri /Jir ,.,.milek~rlık µiistcrmek ist~rmiş gib.i ansızın )'llmuşadı. 
Cumartesi uc Pazar !{ünleri, ilkbuhurm miijrlerisi idi. /zmirliler. ba)'rumırı taıım asıl bıı iki gı'in içirıdc tattılar. Ba ·romlarda lzmıre şcnlıl. 11ermı ror.:,klar, 
Kelebekler gibi bu senede ortalığı çınlattılar. Temi: hava almuk ve güneşin bu mcv$imlerde dainıa urta11 lıarcıreti11dc11 istifade etmf'!.· isıiyenlcr, lı"p lıırlara 
duküldüler. Kıırşıyalw, Burnova, Bayraklı, !tfer inli ue Sinekli taraflarında oldukça ke!if bir kalabalık tJardı. ..'fohirde k0ılarılar da sinemalara lıiicrım <>11iler. 

.Uauft-. ef, iter zaman eksik olmıyan ba:ı zabıta ııak'aları istisna edilirse bayram bu sene de ho~ ıe ::eı;kli geçmi~tir; Diy(• biliriz. 
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(UlusalBl_rll_'k .... ) __________________________ __ 

ittihat ve Terakki Italya 
Bitaraf imiş l~L~H~TTi 

EYYUBI 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Son posta ile gelen İtal
ya gazeteleri; Elen isyanı 

dolayısiJe uzun makaleler 
yazmaktadır. Nimresıni (Jur· 
na)e Ditalya) gazetesi; ltal
yanın, bu meselede tama· 
men bitaraf olduğunu ve 
Elen isyanınm, fazla kan dö· 
külmeden bertaraf edilmesi 
temennisinden başka bir 
emel beslemediğini yazıyor. 

Italyayı ittifakı müseJlesten ayırmak 
için Trablusgaı~ba gönderenler, 

bize dost görünenlerde 18 Mart-1 935 .. Yazan: 

Tefrika No. 11 Bu tahrikat tesirsiz kal
mıyordu. lıtanbul efkarında 
bir galeyan liasıl olmağa 
başlamıştı. Bir çok yerlerden 
Hakkı paıanın mahkemeye 
verilmesi hakkında aadalar 
yükseliyordu. Mesele Hakkı 
paşanın suçlu veya suçsuz 
olduiunda değildi. Hakkı 
paşa Alman politikasına ta
raftar olduğu için Alman 
politikasına taraftar olduğu 
için Alman politikası batı
rılmak ve yerine lngiliz po
litikası geçirilmek isteniliyor· 
du. Bütün hidiseler İngiliz 
diplomasisi ile Kamil paıanın 
bu işte ittifak ettiklerine 
delilet eyliyordu. Şayet ta
Yassut teşebbüslerinden bir 
netice hisıl olmaz ve harp 
devam ederse ıon dakikada 
lngiliz diplomasisi ortaya çı
kacak, Tiirkiyeye mümkün 
mertebe mü11it şartlarla 
ıulhü temin edecek ve ltal
yanları Trabulusa sevke sc~ 
bep olduktan sonra netice· 
de gene Türk dostu olarak 
itin içinden çıkacaktı. 

f ngilizlerin takib ettikleri 
bu gayet mahirane siyaset 
yüzünden Türkiye için bir 
tarafta fngiltere, Fransa, 
A•usturya ve diğer tarafta 
Almanya ile Avusturya ol
mak üzere Avrupa devletleri 
biribirJerine girmişlerdi. Ital
yayı ittifakı müselle5tcn 
ayırmak için onu TrabJus
garba yolhyan İngiltere ile 
müttefikleri şimdi mes'ele 
bir emrivAki olduktan sonra , 
rene Türkiye'ye dost görü
nerek Baj'dad mes'eleıinde 
Almanya'yı mağlfıb etmeğe 
çalıııyorJardı. l 7 teıriniev· 
Yelde lıtanbul'daki Alman 
ıefiri Baron Mareşal tarafın
dan Almanya hariciye neza
retine gönderilen bir notada 
deniliyordu ki: 

64

Jngilizlerin İstanbulda se
nelerdenberi el altından bize 
karşı yaptıkları rmücadele ' 
~rab!us meı'elesinden dolayı 
fımdıye kadar görülmemiş 
derecede şiddet kesbet
miıtir.,, 

Baron Mareşal iki gün ıon· 
ra da fU raporu gönderi -
yordu: 

" Bu defa mes'ele, Bosna 
Heraek hidiıesi gibi bir iki 
ay zarfında atlatabilecei'imiz 

r geçici bir devir dei'ildir, bil
; Akiı tesirlerini birçok sene· 

ler hissedeceğimiz kat'i bir 
muharebedir. Şayet Italyanın 
iki müttefiki ( Almanya ve 
Avusturya ) Roma'da Türki
ye için kabule şayan sulh 
tartları temin edemezlerse 

ve lnıilterenin tavassutu de
vam eylerse o zaman lngil· 
tere lstanbulda kendisine 
öyle bir mevki temin ede
cektir ki Bağdat hattının 
inıaıı bile bu yüzden tehli· 
keye dOıecektir . 

Gariptir ki lngilizler Lon
drada · bulunan Alman ve 
Avusturya aefirlerini de kan
dırmağa muvaffak oluyor
lardı. Meseli Londradaki 
Alman sefiri - Vanıenbeim
dan toara bir mlddet l1taa-

:bulda sefirlik yapan • Kont 
Metternich, hlikümetine gön· 
derdiii bir raporunda diyor· 
du ki: 

Her ne kadar Türkiyeyi 
ltalyaya karşı biraz himaye 
etm~k milyonlarca islimı 
kazanmak için cazip görü· 
nüyorsa da İngiltere Trabu· 
lusgarp muharebesi mescle
ıinde tam bir bitaraflık mu
hafaza etmek azmindedir." 

Avusturya Londra sefiri 
Kont Mensdorf ile Rusyanın 
Londra sefiri Kont Benken
dorf ta, lngiliz gazetelerinde 
ve lngiliz efkarı umumiyesin· 

Rusya'da 
Buğday ekimi 

Türkler, korkunç naralar atıyorlar, müthiş bit 
sırga gibi düşman saflarını çenber içine alıyorl 
Açık ovada karşılıklı cep- ketle ve süvari kuvvetlerilo ranlığında Selçuk 

he tutulmuştu. mukabeleye geçti.. ovadaki mevzilerill~ 
Sene 1097 (Hicri 490) ve Düşman ordusu önünde mış, kaleye çekildi 

Hu.İran ayından bir gün.. görünenlerin ekserisi; şöval- imparator ordu•• 
Zirai makinelerin fıkdanı Yavaş yavaş sıcaklarda yelerdi. Şövalyeler, haçlı le etrafında bir 

dolayısile bu yıl Rusya'da başlıyordu. Sabah gün do- ordunun en kahraman süvari muştu. 
buğday ekim işleri geçen ğalı yarım saat olmamıştı . . sımfı idi ve ileri gelen kılıç Ertesi sabah, 
yıllara nisbetle geri kalmış- Ehli salib ordusu, yanlardan kahramanlarından teşekkül arruz ediyor ve k . 
tır. 2700 sapan yerine bu Selçuk Türklerinin üstüne ediyordu. Fakat Türk atlı· disini müdafaa edı 
yıl 1012 sapan makinesi sarkmaia başladı.. ları, daha ilk karşılaşmada gün ve daha bir k-' 
imal olunabilmiştir. Karşı tarafta ayni hare- hasımlarına bu meydanda semresiz geçti. 

_______ __.. ..... __ şövalyelerin para etmiyecek- Düşman, iyice'/ 
Endişeler çoğalıyor lerini anlatmışlardı. kuvvetliydi.Mllteııı•_, 

: de ltalyaya karıı bir husumet J 
grülmesine rağmen lngiltere aponyanın 

Hariciye nezaretinin daha ziya 
Ha he-

Şövalyeler, techizat ve si- arruz ediyordu. B 
lah cihetinden daha kuvvetli kabil, Selçuk Türkl 
idiler. Başlarında parlak ve zakı azalıyordu. . f; 

de ltalyaya mütemayil oldu- sı· standa go·· zu" var 
ğunu hükumetlerine bildiri- ' 
yorlardı. ltalyanın Londra _____ ...,. ________ _ 

kalın tolgalar, göğüslerinde Bir akşam ü:ıerı1 
bacaklarında ve bilekten dir- Kalenin, lmparıtof 
seğe kadar kalın zırhlar, kol- leri bulunan kapı 
larında geniş, kimi daire şısından bir bayrılı 
şeklinde, kimi başka çeşit ve kaleye işaret••. 
kalkanlar vardı. Keza atla· siperlerden çıkaD bil 
rının göğüsleri ile eyer ve kapıya doğru yOr 
kuyruk arası kısmi zırh için· kip etti. Kale IO lk~ 

sefiri Marki imperiali ise in· Yakında • 
yenı ihtilaflar baş gös· 

endişe ediliyor 
gilterenin tavır ve hareketin· 
den çok memnun olduğunu 
yazıyordu. 

Görülüyor ki İngiltere Is· 
tanbula karşı başka bir 
vaziyet, harice karşı ise 
büsbütün batka bir vaziyet 
takınıyordu. Bunu takdir 
edebilecek bir kimse bulun· 
madığı için lstanbulda fo. 
gilizlerin tavassut tekliflerine 
dostane bir teşebbüs naza· 
rile bakılıyordu. Halbuki 
maksat. Kamil Paşayı tekrar 
iktidar mevkiine getirmek 
ve Osmanlı devleti üzerine 
gene logiliz emellerini hakim 
kılmaktı. Bir de lngilizlerin 
bir islim devletine karşı 
hareket ettiğini bütün is
limlara kartı örtmek ve 
Türkiyeyca güya düşman d~
ğil, dost görünmekti. 

Bu vaziyet karıısında bü
tün ümitlerin lngiltereye 
bağlanması kadar tabii bir 
şey olamazdı. Türk ricali, 
ittihat v~ Terakki erkim ve 
meb'usan ~meclisinde birçok 
meb'uslar hep ayni hisse ka· 
pılmışlardı. Ancak Kamil Pş. 
iktidar mevkiine geçerse iş· 
lerin düzeleceği zannedili· 
yordu. Tabii Sadrizam Sait 
paşanın mevkii tamamile sar· 
sılmıştı. 

- Arkası Vlll' -

Ulusal 

Birlik 
Cü.ndelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: llaydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzlıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaıtırılır 
Baaıldığı yer: ANA DULU 
matbuu 

tereceğinden 
ettiğini ve Japonyanın, Ha· 
beşistanda pek çok iktısadi 

deydi. oklarını çevirmişle~~ 
Halbuki Türk süvarilerinin - Heeeeyt; gerı 

zırhları hem inceydi. Hem de Meçhul adam ce'''/J 
ancak göğüsleri ile kollarını - Kumandanıoıı• ~ 
örtüyordu. niz. Ben İmparatoraa' ~ 

. il• Fakat Selçuk kahramanları hasıyım. Kendisı (J, 
tadır. Gerek bu müracaat-

maoevra, kılıç, kalkan ve mağa geliyorum • 
lar ve gerek ltalyanıo, Ha- mızrak oyununda düşmanla· - Yerinde dur, L 

menafii bulunduğunu, fırsat 

buldukça ltalya hükümetine 
bildirmekten haJi kalmamak-

beşistanda takib edeceği rından çok üstad idiler. ma .. Haber verelilO • 
hattı hareket hakkında Ja- Nareler atarak, atlarım Biraz sonra k•1~f 
ponya hükumetinin inceden ş ahlandırarak, öyle bir sal- cunda aşağıya bir ' 

Japon Harbiye Nazırı 
Gttneral 1liroit 

Şimdiye kadar intişar eden 
bütün tekziplere rağmen Ja
ponyanın bir ltalya - Habe· 

şistan barbında bitaraf kal· 
mak niyetinde olmadığı ku· 
vetle zannolunuyor. Bundan 

bahseden " Elehram ,, gaze
tesi; diyor ki : 

inceye soruşturmalarda bu

lunması, bu girift ve tehlikeli 
işe bir kat daha dikkati 
celbetmektedir.,. 

Mısır Gazetelerinden başka 
Avrupanın en mühim gaze· 
teleri de ltalyanıoHabeıistan 
için alacağı kat'i vaziyet hak 
kında endişeli görünmekten 
geri kalmamaktadır. 

Her iki memleket arasında 
ilk baharın ortalarında yeni
den bazı ihtilaflar çıkacağı 

ve ltalyanın, sırf bu maksat 
la hazırlıklara devam ettiği 
kanaatı kuvvetlidir. 

ltalyada 
Altın Mevcudu 

dırıyorlardı ki , şö valyeler t.ldı ve murahh81' • 

k. · ı . ~. be 
takım halinde ve harp için- ucunda ı ı mıgı il.rti 
de ric'at ediyorlardı . çirdi. Yukarıdak 

Kılıçlar, baltalar, mızraklar çekib içeriye aldıl~~· 
kalkanlar, gittikçe yükselen Kale muhafızı 
güneşin ışıkları alhnda parıl bey, iç kaledeydi. • 
parıl tutuşuyordu. larile oturmuş, .,ası _;·1 

Ehlisalip, müthiı telefat nuşuyordu. F 
veriyordu .. bire karşıbeş düt· Rum murabh•" 
müştü .. Türklerin harp ka- ıetiren neferlere; 
biliyeti, düşmanlarına naıa· - Siz çıkınız!. ,,1 
ran çok yüksekti.. Dedikten ıonr• 

Türkler, korkunç naralar - Adın! ,,~ 
atıyorlardı ve cephenin bazı - Botoniıt!. r.te; F 
yerlerinde Türk athlarının bir fahhamım tarafıod 

1
,. _f 

kasırga gibi düşman saflarını surette gönderildidl;., 
çevirme hareketi yaptıkları gö- Süleyman bey 111 

rülüyordu. . bir yer gösterdi: J, 
Akşam oluyordu. Her ta- - Söyle, Ruıll 

raf yorgun düımüştü. gün diyor?. 
batarken harbe son verildi. - Sizde duyoıll 

"Bundan evveJ de yazdığı
mız veçhile bir balya ·Habe
şistan harbı çıkarsa mikado 
hükumetinin bitaraf kalamı· 
yacağı anlaşılıyor. Japonya, 
İtalyanın son günlerde şarki 
Afrikaya yaptığı askeri sev
kıyatla yakından alakadar 
görünmekte ve bu noktaya Romadan Ve ölülerin, yaralıların top- Biz Ehli salibin bO 

alakadarların 11 
lanması başladı. }erinden memnu 

büyük bir ehemmiyet atfey· 
lem ektedir. 

japonya'mn Roma sefiri, 
Habeşistan mes'elesinio, Ja
ponyayı şiddetle alakadar 

aldığı malumata göre, ltal· 
yanın resmi bakasında geçen 
Şubat ayı nihayetindeki altın 
mevcudu, 5 Milyar 822 Mil
yon 500 bin liret idi. 

·-Sümer Bank-. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar"' 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Fakat imparator Aleks, Hatta kendilerin' 
Ehli salibin 500 bin kişilik defa hücum ettilı·· 
ordusunun arkasından ken· bizim buradaki r 
di ordusunu da mühimmat, huzurumuzu bo:ıuY 
erzak ve saire ile yardımcı komşularımızla iyi -~ 
~öoderÔıişti. taraftarıyız. Onlar 

Netekim ertesi gün harp emellerimizi altU~ 
başlayınca, Selçuk ordusu, çahşıyorlar.. Gör 
karşısmda, eksilmiş değil, hakiki maksatları 
artmış, büyümüş, daha kuv· kurtarmak ~e~~· ,ıt 
vetlenmiş bir ordu buldu. bizim ülkelerımıı• 

Vaziyet iyi görünmüyordu mektir. ..., -' 
Gene lznık ovasındaydılar. Yarın öbür gu / 
Selçuk ordusu arkasını iz· kalacağız, ne siz! "" 
nık kalesine vermişti. - Fakat ıi:ı 011 

Kanlı bir boğuşma batla· gönderdiniz! ~ 
dı. Bu çarpışma, şuursuz - imdat değil, O 
bir mahiyet almış gibiydi. mecburiyet.. çoolı 
Akşama kadar hiç durma· dümüz Yardı. Bu •lıf 
dan kılıçlar oynadı. Fakat bir tazyik ve teb~I 
Selçuk ordusu, mühim tele- sında oldu.. AYo1 

fat vermiıti. Artık kaleye buraya geldiiioıİ• 
çekilip müdafaadan başka sizinle temas edeb 
çare yoktu.. nını dnınadük. 

ikinci 1Dn6 alqamının ka-

1 
~ -

1 



ı:;;=S=·=~='=•=3=============================~~....._--------------__.;(~UJ~B-i_rl_ik~)-------------- Doğu Atrikasına gönderilen 
kuvvetlerin genel kumandao
hğına Gavinaua tayin edihniş 
ve Kral tarafından kabul 
edilel'ek talimat alını,. tır. 

l b .. Olivier ve şüreka-
s tan ul ve , l rakya sı Limitet vapur 

N. V. 

v. F. b. vaı 

Şeker Fhri kaları 1,0rk Anonim Şirketi acentası Der Zee • 
Seı·mayesi3,000,000'füı·k lirası CendeJi Han. Birinci kor- & Co. --------------F--(--) --
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE Lı iatalOO Para 

• Tbe Ellerman Lines Ltd. " ALA YA ,, vapuru ot · d e 
11111111111111111111!11111111111111111!1!1111111111111111111111111111 il 1111111111111111111111 il 1111 n• I 21 .. ~ ~~~ N l~~nd·; .... ';;~~ ::~!~· ~=!:;!:0~0~: .~: l n a ver 1 
§lZlil}f yun filensucatJ ve Anversten geli~ tahliyede Hamburg ve Bremen içiı 
=: := bulunacak ve aynı zamanda yük alacaktır. §T • • k A • • k t • Londra ve Hull için yük " AKKA tı vapuru 31 
~ ur n o nıın şır e 1 = ala .. caktar. marta bekleniyor, 4 nisana 
= B 

0 
. . . = EG YPSIAN ,, vapuru ay kadar Anvers, Rotterdam, 

rnavutluk'ta kıpırdaına 

~(ral Zogo'nun 
fueni projesi 

§ u m esse c, ıkı ynz hin lira ermaye ılc := sonunda Liverpool ve Svven- Hamburg ve Bremen için 
§ teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet lUanu-= seadan beklenmektedir. yük alacaktır. 
§ fukçörers Limited (Şark hn~ı) ~irketine ait = 11 THURSO "vapuru mart ARMEMENT H. SCHULDT = j = ortasında Londra, Hull ve HAMBURG 
§§ zmirde Halknpmnrdnki kumaş fnhriknsım sntın - A 1• .. TROYBURG ., vapuru _ - nversten ge ıp tahliyede .. 
S almışlar. Fabrika hnton teşkilOt ve le i at \ ' C mfis- bulunacak ve ayni zamanda 23 martta bekleniyor, Ham· --
§ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunu nni 1935 ta- - Londra ve Hull için yük burg ve Anversten yük 
§ rihinden itibaren yeni şirket tarnfmdnn i letil- alacaktır. çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ökonomik iııki

~birleı~ alınıyor § mektedir. Her nevi yOn iplikleri, kumaş, batta- _ "FLAMIAN" vapuru mart ve Hamburg için yük 
§ niye ve çorap imal edilecektir. lamulatm em a- _ ortasında LiverpooJ ve Svven- alacaktır. 
§ line fdikiyeti her tarafta takdir \'e kabul edilmiştir. seadan beklenmektedir. " NORBURG ,, vapuru 28, 
§ Bu mamulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak _ Not: Vurut tarihleri ve ,martta beltleniyor, Hamburg 
- - vapurların ' · 1 • Ü • ve Anversten yük rıkara· § ittisalindeki sergide teşhir edilmekte , c sntı, fob- ısım erı zerıne :r 

__ =: rika iç.inde yapılmaktadır. - dkeagbv iuşlikelidkı.llemrdeze.n mes'uliyet caktır. 
DEN!NORSKE MIDDELHAV· s v A § Poıta kutusu: 121 sLINJE o .s A-s SPANSKE- Fratelli perco apar centası 

~ Telgraf adresi: lzmir • Alsancak = Satılık Motör . LIJNEN • OSLO ROYAL NEERLANDAiS KUMPANYASI 
E: Telefon oumarası 2432 ve 3564 - 12 beygir kuvvetinde (Di- 11 BANADEROS" vapuru .. ORESTES " vapuru elyevm limanımızda olup 14 ınarta 
i:Ullllllllllllllllllllllllllllll• llllfllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllflU• zel) markalı az kullanılmış 23 martta bekleniyor, Dieppe kadar Anvers. Rotterdam, Amstrdam ve Hamburg limanları 
• Say~ııı bir motör satılıktır. Taliple- v.: Norveç limanlarına yük için yük alacaktır. 

1 ktı .,UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 
rin idarehanemize müraca- a ıca r. 

K. l ı M • J • NEPTUN SEA NAVIGA boşalttıktan sonra Anvers, Amsterdam, Rotterda'll ve Ham· 
ıtap armıza Gftze Bir üşterı erıme atlan ilin olunur. 

11 

" • ı k ..... __ l TION COMPANY Ltd. burg limanları için yük a aca tır. 
Cilt,:Habralanmm Şık ikinci Beyler sokağındaki .,..-S l k p• BUDAPEST .. CERES" vapuru 25 marttan 28 matta kadar Anvers, Rot· 

Bir Albtım, Ve sair f atı J ıyano . terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
fotoğra hanemi kapattığımı '' TISZA ,, vapuru 18 1 1 1 

Cilt işleri Yaptır· SVENSKA OR ENT L NEN 
saygılı müşterilerime ilin Alman marka her şeyi martta bekleniyor. Doğru " ROLAND 

11 
motörü 20 martta Rotterdam, Hamburı, 

ederim. sağlam kuyruklu bir pi- Braila, Budapest, Bratislava Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve tskandi-
KJişelerimi Emirler çarşı- yano ehven fiatla satılık- ve Viyana için yük a)a· nayya limanları için yük alacaktır. 

sında Bay Hamza Rüstem t caktır. "VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 
fotoğrafhanesine naklettim. ırAJmak arzu edenler her rHE EXPORT STEAMSHIP burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 

S. CORPORATION İskandinavya limanları için yük alacaktır. 
ıpariş vermek istiyenler Jüt· gün sabahdan akşama ka· 

2 SERViCE MARITIM ROUMANİ 

mak ııteneniz : 

* YENı KAVAFLAR• 
Çarırsında 34 Numarada 

.. - Ali Rıza - - fen oraya uğrasınlar. 

1 
dar ULÜSAL BİRLiK " EXILONA " vapuru 

8 d d •- ki · N k Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
Mlc.Ultlaaaubae ax-.,.. ... L en eşimdi ekseri zaman- rrazetesı" idArPhanesı'ne mu- . nisan a ue enıyor, evyor , B JULYA 14 M 1. • d p· •••ı- "" "AL A 11 vapuru artta ge ıp aynı gün e ıre, 

lar oradayım. D. 5 .... t etmelı'dı·rıer. F'ilnddfiya ve Boston liman· M 1 B 1 K 1 - I ı l k Malta, Napoli, arsi ya, arse on ve atanya liman arına 
Bahaeddin·-Foto Reıne ' : a rna yü .i( a aca hr. --...-..iiiii0iiimiiiii0iiim=====.:~-==:.::=. ... : hareket edecektir. Gdiş tarihleri ve vapur· 

T l!J' R K • y E " PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
1 farın isimleri üzerine meı'u· Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

liyet kabul edilmez.. NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

l I R ti\\ tiı- Birinci Kordon, telefon lzmir Nevyork ar .. ıında ayda bir muntazam sefer 
No. 2007 • 2008 " TAMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 

alacaktır. 

BAN 
D O K T O R " RINO " vapuru 20 niHnda doğru Nevyork için yük 

~ A5 1 Ali alacaktır. 
1 

,. • Agah Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bD~Q 

Çocuk Hastalıkları Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Mütehassısı Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ikinci Beyler Sokagı N. 6B ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
Tel<'fon•3•4•5•2--lllil edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

........ İllll : ... 

ÔksOrenler! fut

laka- (Okamcnt~I) 

ök;örnk-Ş~ke;ı'C. ~ 
rini tccrObc cdi-~ 

oi:ı.. ~ 
e'd 

:Q 
Q.) 

> 
= C'd 
~ 
~ 

:Q 
VcPorjcn ahapın ~ 

en n ınu bir nıOs- Q.J 
bil şekeri olduğu· >b.i) 
nu unutmayınız.:._~ 
Ku''''etli mOsbiı ,..ı4 

istiyenler Sıhhat 

sftrgOn haplarım 

arasıolar. 

Maruf eczaneler· 

den arayınız. 

Sıhhat halık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Ham:za Rüstem beyin Joıograflıanrui, lzmirdc f>n 

foıograf çekmekle ılJ1ıret bulan bir san'aı ocağıdır. 
mfilkülpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardan memnun kalmışlardır. 

Ham%a Rüstem beyin, foıogra1 mulrcmesı sıuoıı nı.a
ğcuası da muhterem milşterilerinin İıH·e zmık!erinc göre 
her r.eşit malları, foıograf makıneleriui bulurıdurnıakıa. 
dır, Bir uyaret her şeyi ispaıo kafidir. 

(lzmir • Başturak caddesi~ ltefik 
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F 2 ncı ıcra memurlu ~ Sahife 2 

Tarihf Tefrika: 248 18 Mart 1935 

ittihat ve Terak~ki 
.ıhirinden aldığı haber 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Veıiknlara Göre) 

Italyayı ittifakı müseJlesten ayırmak ~j(ralı lhnissuıı
için Trablusgarha gönderenler, 

bize dost görünenlerde 
ya 
nıı 

y' l{astettiler 
Bu tahrikat tesirsiz kal· 

mıyordu. İstanbul efkarında 
bir galeyan basıl olmağa 
başlamışta. Bir çok yerlerden 
Hakkı paşanın mahkemeye 
verilmesi hakkında ıadalar 
yükseliyordu. Mesele Hakkı 
paşanın suçlu veya suçsuz 
olduiunda değildi. Hakkı 
paşa Alman politikasına ta· 
raftar olduğu için AJman 
politikasına taraftar olduğu 
için Alman politikası batı· 
rılmak ve yerine lngiliz po· 
litikası geçirilmek isteniliyor
du. Bütnn hadiseler lng~•: 
diplomasisi i!c;..~y;eıl' takımı 

:bulda sefirlik yapan - Kont ~- l h 
Metternich, hükumetine gön- CİVarıudan geçerken D1ÜSe la ÜÇ 
~:r~ii~i bir raporunda diyo~·~ Bunlar Yemen y ezirlilerindendir 

b . "' •.. 
• ~. 11<. ı 2-3 yani bir fark 

ile yendi. Bu maçtan evvel 
K. S. K. - Göztepe B ta· 
kımları arasındaki maç 
K. S. K. ın 4-1 sralibiyetile 
bitti. 

Altay - Altınordu : 
Bayramın ikinci günü Al· 

tay - Altınordu takımıları
mız Zafer mektebi yetim 
yavruları menfaatina bir 
maç yaptıJar. Bu maça Altay 
son likteki kadrosunu ay
nen çıkarmıştı. Buna muka
bil Salih Murad ve sol içte 
de TevfJği oynatmak sure· 
tile hücum hattında bir de· 
iişiklik yapmış ve Göztepe
ye karşı düştüiü hatayı an· 
lıyarak Adili orta hafa Ce
miJi de yerine koymuştu. 

Oyunun ilk kısmında Al
tınordu rüzgir aleyhine oJ
makla beraber çok canlı oy
nadı. Altayın bu kısımdaki 
tehlikeli hücumlarını durdur
makta muvaffak oldu. hatta 
bu kııımda Saidin güzel bir 
ıütü ile de 1-0 devreyi ga
lib bitirdi. İkinci kısımda AJ. 
tayın rüzgar aleyhine düşme
si defansının fazla çalışma
sına ve binnetice yorulma· 
sına .sebebiyet verdi. Bu kıı· 
mm 30 dakikası golsüz 
geçti. 

Bundan sonra tevali eden 
Altay akınlarından birinde 
beraberlik temin edildi. Fa· 
kat beraberlik golünden son
ra Altınordulular sağdan bir 
hücum yaptılar ve Cemilin 
bir hatisından dolayı ikinci 
ve galip golü yaparak maçı 
kazandılar. Altayın zaman 
zaman hakimiyete ve teknik 
oyununa mukabil Alhnordu
nun enerjik sistemi bu maç
ta Altınorduyu böylece ga
lip çıkardı . 

Ayni kulüplerin B takım· 
ları maçı 5 - 4 Altınordunun 
gaJibiyeti iJe neticelendi. 

Çankaya · Gôztepc maçı 
Bayramın üçüncü günü mi

safirler ikinci ve son oyun
larını Göztepe takımile yap· 
talar Çankayanın müebbet 
boykot edildiği şayiası ilk 
maçta birçok spor sevenle· 
rin maçı görememelerine ve 
binnetice sahadan hasılat te· 
min edilememesine sebebi· 
yet vermişti. Halbuki umumi 
merkezden gelen ikinci tel· 
ııraf boykotun henüz kat'i
yet ke1betmediiindeo Çan· 
kayanın maç yapabilecejini 

Her ne kadar Türkiyı la hücum edenlerin üçü de Ibnisuudu öldürmek istiyen· 
ltalyaya karşı 1 biraz h~~e- lbnisuudun muhafızları ta· ler, Yemen Yezidilerinden 
etmt:k milyon arca aan rafından öJdürülmüştür. Kra- icli. 
kazanmak için cazipışinin la bir zarar olmamıştır. Suiikast hareketi, Londra· 
nüyorsa da lngilte.~~ Kra· Yapılan tabkilf ata göre; da mühim akisler yapmıştır. 
J~sgarp mu.hat~OCI • ...... .-. ~-~·---------
ıınde ta~I ld Müessif hadiseler hafaza ... ç ar yapı ı 

Aımekte idi. Bu itibarla 
~ci ve sonuncu maçta ka-

4balık oldukça fazla idi. 
Saat 15 te başlayan K. S. K 
Göztepe B takımları 2-2 sa
hayı beraberlikle terkettik
ten sonra evvela misafir bi
raz sonrada Göztepe alkış· 
lar arasında sahaya çıktılar. 
Göztepe misafirJere bu tc· 
masın bir hatırası olmak 
üzere bir bayrak hediye etti. 
Göztepe takımının defansı 
takviye ettiği görülüyor. 

Nihayet hakem bay Esctdın 
düdüiü ile oyuna başlandı. 
ilk 15 dakika zarfında Göz
tepe, birisi Muzafferin diğe· 
ri de Halidin ayağından ol
mak üzere iki gol yaparak 
oyundaki muvazeneyi bozdu. 
Bu goller misfirleri gayrete 
getirdi ve Penaltıdan bera

liii yaparak devreyi 1-1 bi
tirdiler. ikinci kısımda Göz· 

tepe bir müddet iyi oynadı. 

Ondan sonra misafirler ha

kimiyeti ele aldılar. Nuri o 
kısımda orta hafa geçti. Bu 

suretJe tazyiklerini artıran 

misafirler Göztepe defansı· 
nın ve bilhassa sol bekin 
canlı mukabelesi karşısında 

gol yapamadıJar. 
Gaztepe santerforu ayağı , 

burkulduiundan sahayı bıra

kınca hücum hattı tamamile 

,.bozuldu. Açıklar bugün topa 

vuramadılar. Defansın gay

reti ve kaleci Mahmudun 
tatlı oyunu nihayet Göztepe 

takımını 2-1 ve galip olarak 

sahadan çıkardı. Hikem 

Esad çok iyi idaresile her· 
kesin takdirini kazanmıştır. 

Ç.ankayah gençler bu sabah 
gittiler 

Şehrimizde iki maç yapa
rak ilkini kazanan ve ikinci 
maçta Göztepeye 2-1 yeni· 
len Çankaya takımı şehri· 
mi:ıe srelen birinci sınıf ekip· 
ler kadar kuvvetlidir. Halen 
Ankara mıntakasının şampi· 

yonu olan bu takımın lzmirde 

iyi intibalar bıraktıj-ını kay

dedebiJiriz. Bu sabah Anka· 

rah gençler Afyon postasile 

şehrimizden ayrılmışlardır. 

Kendilerini bazı sporcu ve 
idareci arkadaşlar uğurlamıt· 
lardır. Misafirlerin hareke
tinde bulunan gazetemiz spor 
muhabirine gençlerin kafile 
reisi bay Saffet lzmir spor· 
cuJarı hakkında şu sözleri 
söylemiıtir . 
" - Çok temiz sporcular ye· 

tiştiren lzmiri ilk defa bir 
futbolcu kafilHi ile ziyarete 

Ikicesmelil{te bir 
~ ' 

cinayet oldu 
--·-

Tepecikte de beş yaşlarında bir ço
cuk, kazaen anasını öldürdü 

Dün gece lkiçeşmelik'te 
feci bir cinayet olmuş ve 
kahveci Kadir ölmüş, kar· 
deşi Remzi ile Ahmed de 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaptığımız tahkikata gö· 
re vak'a şöyle olmuştur: 

Ali Mevlüd kızı Emine ve 
Nazire ile, Hüseyin karısı 
Canan, bundan iki gün ev
vel lkiçeşmelik'te kahveci
lik yapan Kadirin kahveha
nesine giderek anlaşılmıyan 
bir sebepten dolayı kahve· 
hanenin camlarını kırmışlar 
ve bırakıp kaçmışlardır. 

Kahveci Kadir, bunun Ü· 

zerine Emine ve Nazirenin 
babasııAli Mevlude, Cana
nın kocası Hüseyine haber 
göndermiş ve kırılan camla· 
rın tazmin ediJmesini iste
miştir. 

Dün gece kasap Bayındır
lı Ali Mevlud, • kasab Ah-
med, H&1an oğlu berber 
Ahmed, Ali oğlu kahYeci 
Hüseyin; ince Ahmed, ame
le Arab Rauf hep birlikte 
Kadirin kahvesine gitmiş· 
lerdir. Ali Mevlud içeriye 
girer girmez bıçağını çeke
rek tezkahın üzerine vur
muş ve bağırmağa başla
mıştır. 

Kadir, Aliye fazla gürül
tü etmemesini söylemiş. Bu
n un üzerine Ali fena halde 
kızarak Kadirin üzerine atıl· 
mış ve tabancasını çekerek 
ateş etmiştir. Alinin arka· 
daşı kahveci Hüseyin de 
kahvenin dışından tabanca-

gelirken şimdiye kadar yap
tığımız seyahatlerde intiba
larımıza fazla bir şey iJive 
edeceğimizi tahmin etmi
yorduk. Fakat bu gün İzmir 
kuluplerine mensub arkadaş

lar hakkında duygularımıza · 
çok samimi ve kardeşçe f z
mirde spor ve sporcu var· 
dır kanaatını ilave edebiliriz. 

Yalnız her yerde olduğu 
gibi organizasyon noksanı 
göze çarpmaktadır. Bu ezeli 
dert yalnız İzmire ait olma· 
dığından alınmamak lizımdır. 

Çankayalılar İzmirlilere, 
kardeş sporcuJara ve yakın 
alikalarını srördükleri raze
tecilere teıekkilrlerini unar· 

~vJ; 

I 
sını uzatarak ateş etmei'e 
başlamış ve çıkan kurşunlar 
kahveci Kadirin ağzından 
girerek beynini parçalamış
tır. Kadirin kardeşi Remzi 
tabanca kurşunu ile kası
ğından, ve bıçakla yuzun
dcn ağır surette yaralan· 
mışhr. 

Vak'a esnuında araya gi
rerek ka\•gayı yatıştırmak 
istiyen Ahmed de so! kclun· 
dan yaralanmıştır. 

Yaralılar hastahaneye kal-
dmlmış ve katiJ de yaka-
lanmıştır. 

* • • 
Dün gece; Tepecikte otu-

ran Ibrahim oğlu Mustafa, 
karısı ve kızı Emine ile oğlu 
baş yaıındaki Yusuf Kenanı 
a larak akrabalarından çolak 
Azminin evine gitmişlerdir. 
iki akraba aile beraberce 
otururlarken Yusuf Kenan 
ajlamağa başladımış.Babası, 
kendisine bir oyuncak ve
rilmesini rica etmiştir. 

Azmi, evinde bulundurdu
ğu eski bir tabancanın kur
şunlarını çıkarıp çocuğa ve-· 
rince Yusuf Kenan , heman 
susmuı ve büyükler de ken
di müsahabelerine devam 
ederek çocuğu kendi eğlen
cesine terkeyJemişlerdir. Fa
kat Yusuf Kenan tabancayı 
kurcalarken, ansızın bir 
traka işitilmiş ve tabancadan 
çıkan kurşun, çocuğun ana
sına isabet ederek zavallı 
kadını öldürmüştür. Müddei· 
umumi tahkikata başlamıştır. 

Sam~unda 
1,üUlu Hatları ynkseldi 

Samsun 17 ( Hususi ) -
Ttıtün piyasas1 fevkaJide 
Hararet kesbetmiştir. Bu 
hafta içinde iyi malJarın ki· 
)osu 350 kuruşa kadar çık· 
mııtır. Piyasa, sağlam devam 
etmektedir. Bu hafta içinde 
fiatların bir mikdar daha 
yükseleceii ümit olunuyor. 

)ar . ., Demiştir. 
Haber aldığımıza göre mi

safir Çankaya takımile ya
pılan maçlarda kendi hisse
lerine isabet eden saha ha-
silitını K.S.K. ve Göztepe 
spor kulupleri, büyük bir 
centiomenlik yaparak Çan
kayay terk etmitlerdir. 

raıısa Aziz ile Remziye 
cuklarının sulh mabke 

N (. 1 izalei şuyu suretile 
iİ USU aza ıyor karar verilen AlsancıktlMJ 

Buştarafi 1 inci sahifede bül sokağında (8) no"J 
fazlalaştırılması sebeplerini 2500! Jira kıymeti oıub 
şöyle izah etmektedir : neli bir bap hane. . ·'I 

'
1
- 1914 ile 1918 seneleri ara· Tarihi ilanından J~ 

sında doğum azaJmış ve bu otuz gün müddetle 1~ I 
yüzden her sınıftan sillh al· tırmaya çıkarı,mıştl~ 
tına alınanların mikdarı nor- olanların kıymeti m.u 'J. 
mal snrette 230 bin iken bu nenin yüzde yedı b 
sebepten 108 bine inmiştir. nisbetinde pey akçafl J 
Bundan dolayı bu karar, or- milli bankanın temin•~~ 
dunun fazlalaştırılmasını de- tubu vermeleri ve ·~ 
ğil, fakat eksikliklerin dol- 20-4-935 tarihine t 

8 duruJmasını istihdaf etmek- eden cumartesi gilD~ 
tedir . 11 de dairede icra oJu~ 

. .ı\silerın nı~bakemesİ· tır. Müşterilere ait 9~ 
numaralı dosya irse 

11 ne yakında haşlanıyor bileceği gibi fazJ iz•~~ 
-Baştarafı 1 inci sahifede - zime dahi verilir. Ta!1P~ 
şenliklerde halkıo krallık hususun daireye tahk ;A. 
işaretleri ile kralın resmini açık artırma şarta~.~ J 
taşıdığı hakkındaki şayiaları 9.4.935 tarihinden ıtıfl' 
tavzih eylemektedir. okuyabilir hakları t.~ 

Son alınan haberlere göre, cilile sabit olmıyan 1";1. 
Yunanistan'ıo her tarafında alacaklılar ile diğer~ 
asayiş ve intizam iade edil- darların ve irtifak b 
miştir. hiplerinin bu hakları" 

Katilden suçlu olm1yan bu hususla faiz ve 111 

bütün mevkufların affoluna· dair olan iddialarını e 
caiına dair olan haberlerde müsbitelerile yirmi iilO 
doğru değildir. de icra dairesine bildir f', 

isyan dolayısiJe hükumetçe aksi halde hakları tı 
tevkif olunanlar, 2348 kişi· cilile sabit olmadıkçı 
den ibarettir. bedelinin paylaşmasın~ 

Istanbul, 17 (Hususi) - riç kalacakları ve tayıO 
Halk fırkasına mensub bü- Jen zamanda arbrm• 
tün saylavlarla siyasi ricalin gayri menkulün yüzde. 
yaptıkları bir toplantıda, beşini bulmadığı takdır 
isyana iştirak edenlerle lıalkı son artıranın taahbDdil • 
bu harekete teşvik edenlerin kalmak üzere artırıD1111 

ve bütün isyan müretteble- beş gün daha teıııdit . 
rinin derhal ve en şiddetli mek suretile 6-5-935 t~ 
cezalatla cezalandırılmaları müsadüf pazar~esı) 

e a çok artırana ibaJe . 
bu hususta hükumete bir cektir. Satış peşin pır• 
mahzer vermeği tenıib ey· d t 

mal bedeli alınma aD 

nü saat 11 de gayrı 111~ lüzumuna karar kılmışlaı· ve 

lcmiılerdir. d 1 1 b d r e~~ 
lstanbul, 18 ( Hususi ) - ~sei :~~e 'k:,.,: f:;h:~ • 

Venizelos ile karısına ve ço- kendisinden evvel en. Y,. '- g 
cuklarına Ait emlik ve men- teklifte bulunan kılll.11 r 
kul eşyanın kiffesi müsadere zetmiş olduğu bedeJ 1 ~ r 
edilmiştir Bunları kıymeti mağa razı olursa oo• ~ 
500 miJyon drahmidir . edilir oda razı olııı~ı ~ 

lstanbul 18 ( Hususi ) bulunmazsa icra daırddJ.. 
Halen Rados adasında bu- heman on beı gün ıııO ~ 
lunmakta olan Venizelosun artırmaya çıkarılır b~e~ 
yakında Parise gitmek üzre mayı alakadarlara . tt' 
oradan ayrılacağı söyleniyor. hacet olmayıp yalnıı ıb /ı 

lstanbul 18 ( Hususi ) - iktifa olunarak en çok t 
Atinadan bildiriliyor: İsyana rana ihale edilerek be,~ 
iştirak edenleri muhakeme halde birinci ihale ~ 
edecek olan Birinci Kolordu kimse iki ihale ar••; ;i_ 
divanı harbı bugün öğle- farktan ve diğer zarar·~ 
den sonra işe başlayacaktır. mes'ul olduğu ve t•P11

1 
ıl._ 

İstanbul, 18 ( Hususi ) - cının belediye ve valı~-l 
ihtiliJ rüesasından General rının ve yüzde iki ·t I 
Papulas'ın idamı muhakkak delliliyenin müşteriye 11 j 
sayıhyor. duğu ilin olunur. ,,,,,,,/ 

lzmir milli emJak müdürlüğünden: ')O~ 
lzmir müstahkem mevki levazım anbarında mevcut_,, ~ 

muhammen kıymetli köhne iki deniz motörü ile 25 b ~ 
hammen kıymetli hurda dikiş makinaları ve bir de,O fl1 
mangal ve ikinci muhabere alayı deposunda mevcu!~ 
20 kuruş muhammen kıymetli iki kalemde 965 çı ti" 
ile beı karavana hurdası ve istihkam bölüğünde 6 
kuruş muhammen kıymetli 190 çift hurda fotinler İ; 
tahkem mevki koşulu topçu taburunda mevcut b 
muhammen kıymetli iki adet taı delme makine fi~ 
ve maliye binası altında mevcut 13 lira kıymetli )ıı 
kele ve demir parçalarile balkon demirleri ve çürO~ 
yedi parça muzika. 

Yukarıda yazılı hurda eşyalar 20-3-935 Çarşaıııb• 1ı 
saat 11 de mahallinde paıarlık ıuretiJe satılacaktır· 19', 
lerin o saatta mahallinde hazır bulunmaları. ----------------~ı ·r• lzmir milli emJak müdürJüğiinden: ()6' 
Reşadiye şefkat sokağında 5 eski 6-1 taj numaralı 

91,35 metre dıvarlı arsa ~ 
Karantina fethiye ,, 5 no.h 107,25 metre arsa s61 
Göztepe tramvay caddesinde 667 no.lı 120,90 metre 

münhedim furun arsası 6ı Karşıyaka alaybey mimar sinan sokağında 40-2 
numaralı 82, 15 metre arsa ~' 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin par• t J 
tılacaktır. Taliplerin 21-3-935 perıembe rOnü •1

1
7 

milli eaıllk müdllriyetine mOrac!aatları. 6-9-13· 
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