
Bi,.inci kolordu divanı barbı 
dfin öğleden oııra asilerin 
ınubakenıe ine ba layarak O· 

tuz sekiz kişinin ilk duruş
malarını yapmıştır. 
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e ULUSAL e J)oğu Afrikasına gönderilen 
k ııvvetlerin genel kumandan· 
lığına Gavinana tayin edilmiş 
ve Kral tarafından kabul 
edilerek talimat alnııştır. 
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lngiltere Almanya'ya nota· verdi 
1 ,. c 

Almanyanın son hareketi neler doğuracak? Arnavutluk'ta kıpırda~~ 

Avrupa yeniden karışıyor gibi. lngilte
re Almaııya'ya nota verdi. Fransa ve 

l{ral 
• 

yenı 

Zogo'nun 
• • 

pro1esı 

Italyanın da protestoları bekleniyor Arnavutluk'ta ökonomik iııki

alınıyor şaf için tedbirler 
lngiltcre dış bakanı Bay Coıı Simou, Avam kamarasında beyanatta bulu Selinik - Tiran'dan 'alı

nan haberlere göre; Arna
vutluk Kralı Ahmed Zogo, 
memleketin ökonomik işle

rile bizzat ve yakından ala
kadar olmağa başlamıştır. 

arak vaziyeti teşrilı etnıiş ise de notanın muhteviyatını gizli tutınuştur 

na> Corı Simo11 
Paris, 19 ( A.A ) - Ber· 

lin'den gelen haberler Al
manya'aıa istemekte olduğu 
askeri mllaavab elde etmiı 
.olmasına binaen artık ulus
lar kurumundaki mevkiini 
almak için yeni bir mani 
ıörmemekte olduğunu bildi
riyor. Maamafih bu haberler 
resmen teeyyüd etmiş de· 
iildir. 

Londra 19 (A.A) - Ba
kanlar mecliıiain Berlin hli· 
kfimetine bir nota vereceği 
ve Sir Con Simonun seya· 
batinin bu notaya bağla ola· 
catı haber verilmelıtir. Bu 
notada Alman bilkfimetinden 

uluslar kurumuna avdet et
meye ve müşterek bir em 
niyet sistemi kabul eyleme· 
ye amade olup olmadığı so· 
rulacaktır. Diğer taraftan 
İngiliz kabinesi Almanyanın 
son kararının Versay nıua 

hedenamesini ihlal demek 
olduğunu kabul etmiştir. 

Berlin 19 (A.A) - İngil i z 
notası tevdi olunmuştur. 

Londra 18 (A.A)- Kabine 
Almanyanın son beyannamesi 

hakkında t etkikatta bulun 
mak ve dün akşam Alman-

yaya gönderilmek üzere Sir 

Con Simon tarafından hazır
lanmış olan nota üzerinde 

müzakeratta bulunmak üzre 
saat 10,30 da toplanmıştır. 
BiiUin Nazularan önünde 
muhtelif hükumetlerin Lon· 
dradaki sefirlerinin vermiş 
oldukları raporlar vardır. Bu 
raporda sefirler Alman be
yannamesinin kendi memle
ketlerinde hasıl etmiı olduğu 
intibadan ve ihdas etmiş bu
lunduğu vaziyetten bahset· 
mektedirler . 

Londra 19(A.A) - Avam 
kamarasında ordu bütçesi 
tahminatı liyihasını tevdi 
eden harbiye bakanlığı ma
li mlisteşarı demiştir ki: 

----------~--.----------18 Mart köy bayramı 

Bütün köylerde 
şenlikler yapıldı 

Berfin 'den 
" Almanyanın ıon ka· 

rarı üzerine ana vatanın de· 
nizden havadan ve karadan 
müdafaasını icabı vccbile 
tensik maksadile bütçeyi bir 
az fazlalaıtırmak mecburi· 
yetindeyiz. Lizım olan yal
nız zabitan ve efrad değil 
fakat ayni zamanda yüksek 
tekniğe uygun malzeme ve 
eslehadır. Pek yakında mü· 
tehassıslar tarafından bu 
babda derin tetkikat yapıla· 
caktır. Gelecek sene ıçın 
memleketin havadan müda
faasınt ıslih maksadile büt· 
çeye 450 bin İngiliz lirası 
konulacaktır. Bu tetbirler 
tamamen tedafüi mahiyette 

olacaktır. Gerek İngilterede 
ve gerekse ecnebi memle· 
ketlerde sahil müdafaa ter· 
tibatı pek eski sistemde ol· 
duğundan bu tertibatın mo· 
dern terakkiyata intibah et· 
tirilmesi zaruri bulunmak· 
tadır. 

Londra 19 (A.A)- Avam 
kamarasında bay Lansbüri 
Hariciye bakanından Alman· 
yanın meduıri askeri biıqnet 
hakkında ittihaz etmit oıduğu 
karara müteallik beyanatta 
bulunmasını istemiş ve Sir 
Con Simon şöyle demiştir : 

"- İngiltere bükümeti, da· 
ha şimdiden bu mea'el~ hak
kında Fransız ve İtalyan hli
kilmetlerile temasa ıirmiştir. 
Hliktlmet Berlindeki lnıiliz 
sefirine Alman hllk6metine 

Kral, yapılacak olan dev
let işleri için yeni bir proje 
kaleme almıştır. Söylendiği· 
ne göre; Arnavutlukta fab· 
rikalar tesisi için baıı teşeb· 

büslere baş vuracaktır. 
Arnavutlukta yapılması 

mukarrer olan ökonomik te· 
sisat için ltalyan sermaye- lrnanıtlul.· 1\ralı Ahmed Zogo 
darlatma müracaat edileceği söyleniyor. 

~-~----. -----

bir tıöriitıii~ 

bir nota tevdi etmesi için 
icabeden talimatı vermiıtir. 

- Deı:amı 4 11rü salıifede • 

lznıir 
hslaubul · Aukara tt~lt~· 

fon te İsalı 
İzmir - Ankara - lstanbul

Avrupa telefon tesisata bir 
bayii ilerlemiıtir. 

Balıkesirden lımire kadar 
bütün direkler dikilmiş ve 
kumızı boya ile boyanmış-

tır. Şimdi bu direklerin izla
törleri geçirilecek ve bilihe
re hattın çekilmesine batla· 
nacaktır. 

Alikadarların verdiği ma
lumata göre; lzmir - Avrupa 

Bay Avni Doğan 
nou akşaın şebri

ıııize geldi 
Kamutayın ilk toplantı

sanda hazır bulunmak üzere 
bundan yirmi alla evvel 
Ankaraya aiden viliyet idare 
hey'eti başkanı Yozgad tay· 
lavı Bay Avni Doğan ve 
refikaları diin akıamki trenle 
şehrimize gelmişler ve istas
yonda hararetle karıılan

mıılardır. 

telefonu Hazirana kadar ik
mal edilmit olacak Ye g6-
rüımelere baılanacaktır. 

Asilerin muhakemeleri başladı 

Dün, otuz sekiz asinin 
ilk duruşnıaları yapıldı 

Bay Çaldaris, hükômete altı ay için geniş salahiyet ve
rilmesini istiyPr. Serez asileri çapulculuğa koyuldular 

Dagılacağı süylenl'11 fırkalar liderleri ıe Venizelos 

lstanbul 19 ( Hususi ) - harbı, istintakları bitmiş olan 
Atinadan haber veriliyor: 38 kitinin ilk duruımalarını 

Sn bakanı General Kon- yapmııtır. Bunlar, Atinada 
dilis'in verdiği emir lizerine ilk isyanı çıkaranlardır. Maı· 
isileri muhakeme edecek nunlar arasında General 
olan divanıharpler; ıilr'atle Plastirasın eski yaveri ( Mar· 
muhakemelere baılıyacaklar· sello) miralay (Hacı Stavris) 
dır. Dun muhakemata baı· (Taras) miralay ( Çiıantes ) 
hyaa birinci Kolordu divanı miralay (Stfafakoı) miralay 

( Skolodis ) yüıbaıı ( Zomo) 
yüzbaşı ( Dokimi ) ylizbaıı 

(Makri Yani) yüzbaıı (Papa· 
dopulos) Venizeloıun hususi 
adamlarından ( Vanovakyaa) 
yüzbaşı (Comas) yüzbaıı (Ral· 
lis) ve daha bir çok asi za
bitan vardır. 

Birinci kolordu divanı har· 
bı; Atina isyanında medbal
dar bulunan birinci kolordu 
zabitanı ile askeri mektep 
muallim ve talebelerinin mu
t.ıakemelerini bu hafta ni • 
hayetine kadar bitirmiş ola
caktır. 

Divanı barbın kararları 
derhal infaz olunacaktır. 

İstanbul, 19 (Hususi ) -
Atinadan haber veriliyor: 

isyanı müteakib ~len ka
binesine giren Abrar fırka· 
ıı lideri General Metaksaı, 
Çaldariı kabinesinin yeniden 
-Devamı dlJrdüncü sahi/ada _ 
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(Bahaeddin Şakir Heyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

ltalya; 5 T. sani 19 1 de rahlus a ·-
hı hilakaydüşa ·t ltalyaya i hak e-

i diğin · resmen iJan eyJenıişti 
Fakat bu işte Sait paşa 

Kamil paşadan daha kurnaz
ca hareket etmiş ve 18 t ... ş
rinievvelde meb'usan mec
lisinin gizli bir içtimaın
da meb'uslara ;tşağıdaki be
yanatta bulunarak Kamil 
paşanın sadaret gemisinin 
yelkenlerini şişiren rüzgarı 
durdurmağa ve dümeni el
den bırakmamağa muvaffak 
olmuştu. Sait paşa bu gizli 
içtimada demişti ki: 

"Geçirdiğimiz bu vahim 
zamanlarda size hakikati ta-

roamile anlatıyoruz. Bizim için 
bir ltalyan harbı değil, bü
tün şark meselesi mevzuuba
histir. Türkiyenin taksimi için 
kuvvetli bir cereyan vardır. 
Hakkı Paşa idaresi birçok 

şeyleri. ihmal etmiştir. Fakat 
fenalığın menbaı daha de
rinlerdedir. Biz şimdiye ka
dar tecerrüt ettik. Bununla 
beraber bazı devletlere mü
temayil olduğumuzu gösteren 
bir siyaset takip eyledik. 
Şayet mütemayil olduğu

muz devletlerle bir mukavele 
akdetmek için lazım olan 
esasları bulamazsak o dev
letlere rakip olan diğer ta
rafı iltizam eylememiz icap 
eder. Şimdiye kadar takip 
ettiğimiz siyaset yüzünden 
bir çok devletleri soğuttuk. 
Onun içindir ki hiç bir dev
let bizi bugünkü mevkiimiz
den kurtarmak için yardım 
etmiyor. Ben bugün ne bu 
ve ne şu devletler gurubuna 
taraftarım. 

Yalnız, gördüğüm bir şey 
varsa o da Osmanlı devleti
nin derhal bir himayeye 
muhtaç olduğudur. Bu hi
:naye umumi tehlikenin zu· 
burunu geriye bırakmalı ve 
münhasıran şimdiki harp 
ile iştigal etmelidir. Ben 
Allahm inayetile vatanı kur
taracağımızı zannediyorum, 
şu şartla ki bana karşı umu
mi bir itimat gösterilsin. 

Türkiye yabancı bir dev· 
Jetin velayeti altına girmeden 
ancak bu sayede o muazzam 
himayeye mazhar olabilir. 
Bahsetmek istediğim muaz
zam kuvvet itilafı müselles
tir. Bizden daha bazı coğrafi 
ticari ve siyasi fedakarlıklar 
i teyecektir. Biz bu fedakar
lıkları yapmalıyız.,, 

Said paşanın meb'usan mec
lisinde söylediği bu sözler
den bir Türk • İngiliz anlaş· 
ması manası çıkıyordu. Sadr
azam Said paşa memlekette 
İngilizler lehine şiddetli bir 
cereyan hasıl olduğunu an
layıncp. hemen o cereyanın 
bıışınıı geçer gibi görünerek 
mevkiini kurtarmağa muvaf
fak olmuştu. Çünkü söyle
diği sözlerin tesiri altında 
kalan meb'uslar ona büyük 
bir ekgcriyetl~ itimat beyan 
etmişlerdi. 

Said paşa tehlikeyi bu su· 
retle atlatmağa muvaffak 
olduktan sonra Istanbuldaki 
sefirleri oynatmağa başla
mıştı. Bir kere Alman sefiri 
ile vukubulan mülakatında 
sefir kendisine kuvvetleri 

biribirine uygun olmayan İn
giltere ile Türkiye arasında 

akdedilecek bir ittifakın za
yıf taraf için tehlikeli ola
cağını söylemesi üzerine Said 
paşa böyle bir ittıfakın mev
zuu bahsolamıyacağı cevabını 
vermişti. Baron Mareşal bu 
cevaba memnun olarak oy-

nadığı taktik rolden dolayı 

kendisini tebrik etmişti. Ha
riciye Nazırı Asım bey dahi 
İngiltere ile Türkiye arasında 
bir ittifak akdı için bir ta

savvur mevcut olmadığını 

Alman sefirine anlatmıştı. 

Her ne kadar sefir Baron 
Mareşal bu sözlere inanıyor
sa da Berline yazdığı bir ra
porunda Sait paşanın lngiliz 
yardımından ümitler bekle
diğini hissettiğini de ilave 
ediyordu. Bu raporda aynen 
şunları söyleyordu: 

"lngiJterenin yardım ede
bileceğine ve etmek istedi
ğine burada o kadar intizar 
ediliyorki Sait paşanın hare
ketini yalyız taktik bir ma
nevra gibi telakki etmek ha 
ta olur.,, 

Gene sefirin böyle bir ra
poruna nazaran Sait paşanın 
kendisine, her ne kadar lngiliz 

ler tavassut etmek istiyorlarsa 
da biz bir Alman tavassutunu 
tercih ederiz sözlerini söy
lemişti. 

Fakat ltalya, diğel' dev
letlerin tavassut etmelerine 
imkan bırakmamak için 5 
Teşrinisani 1911 de Trablus 
Garp ve Bingazinin bila 
kııydü şart ltalyaya ilhak 
edildiğini resmen ilfin eyle
mişti. Bu suretle her türlü 
tavassut ihtimali ortadan 
kalkmış oluyordu. İtalyanın 
yaptığı bu teşebbüs Avru
pada fena bir tesir hasıl 
etmekten başka bir netice 
vermiyordu. Türkiye de ise 
ltalyanların b·u hareketi har
be devam arzusunu azami 
derecede şiddetlendirmişti. 
Artık sulh ihtiyacı ve sulh 
yapılması fikri büsbütün 
ortadan kalkmıştı. Meb'usan 
Meclisindeki Arap meb'us
Jar bir karar vererek "Şa

yet Trablus Garp f~da edi-
- Arkası var-

Iusal 

ik 
Gfindr•1ik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdı'i Ölrtem 

Neşriyat müdürü: 
H anıdi Nüzlıcı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Aborıe şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

i 1 an şartları 
Resm ı Hanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bilrosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

(Ulus JBi_rı_n-'''--------------- 19 

A VUS urya 
akkında üküm 

süren endişe er 
Avusturyanın son zaman

Jarda Naziler ıçın almış 

olduğu tertibattan uzun 

uzadıya bahseden Paris v~ 

Londra gazeteleri; Avustur· 
yanın iç c;İyasetinden müste
rih görünmekle beraber 

dahili bir karışıklık tehlike

sinin temamen ortadan kal
madığını da ilave eylemek
tedirler. Bu gazeteler, Avus
turyayı hala idare edenlerin 
çok dürüst bir yol takib 
ettiklerini ileri sürmekte ve 
dahili herhangi bir karga
şalığın önüne geçmek için 
şimdiki hükümetin liyakat 
ve kifayetinden emin görün
mektedirler. 

LAHATTi . ., 
EYYVB~ 

19 Mart-1 935 .. i l'a:arı: 

) Tefrika No. 12 

Günün ilk ışıkları lznık ovasını aydınlatırken, Y 
)erce kişinin kılıcı, zırhı, tulgası da ı,arlaıııağa başl 

tı •• Davullar, znı-nalaı· harp havası çalıyordtl 
Bu temastan maksadı- ı yorlar .. Yani onlara teslim ı yu çiğneyerek ~ot 

nız! bile olsanız, askeriniz ka- tundan Kudüse 111• 

Açık konuşalım aziz milen kılıçtan geçirilecek. Buyyon dö Pod 
kumandan!. Iznıkı müdafaa- - Fakat bu hareket, en aralık şu haberi al 
da devam edemiyecek ve 
parçalanacaksmız.. Avrupa 
Hristiyanları, bu mukaveme-

tizin intikamını şiddetle al
mağa karar vermiş bulunu· 

bayağı, en sefil bir çapulcu - Eskişehir of 
takımına bile yakışmaz. ğer ordur.auzla Sel. 

- Doğrudur amma, kime leri kapıştılar. Vıı• 
anlatacaksınız. Zaten onların dır. 

da bir başka mahiyeti yok Filhakika Eski . -----~~~~~- ki . .. sında Boenıon ve 

ad .n lerin · n iş- .. usikisi lıa ikıu

da bir A vus ur}~a le ilmesi inıtiya
zı kinıe veril • • 

ı gazetesıneyazıyor 
Mısır'da çıkan Elbelağ ga

zetesi yazıyor: 
Hicaz hükumeti, Hicaz 

kıtasında bulunan madenle
rin işletmesi imtiyazını Kari 

Sabcn Tutçele vermiştir. Mu
maileyh Hicaz imar şirketi-

nin kontrol hey'eti mümcs
silidir. Hicaz hükumeti ile 
Kari Tutçel arasında iki 
yanlı bir mukavele aktedil-
miş ve Hicaz Krallığı 12 
Şubat 1935 tarihinde bu 
mukaveleyi tastik etmiştir. 

Bu imtiyaz altı maddeden 
mürekkebtir. 

Birinci ve ikinci madde
lerde, bu şirketin işleteceği 
arazinin hududu tayin edil
mektedir. Yani bu madde-
lere göre Medine şehirleri

nin 30 kilometrelik sahaları 
bundan istisna edilecektir. 

Üçüneü maddede ise, Hi
c z kıtasında bütün işletile· 
bilecek madenlerin keşf ve 
tabarriyatı için 2 sene müh
let verilmiştir. 

Dördüncü maddede, bu 
şirket iki yıl zarfında ma· 
den sahasını tesbit edecek 
ve 58 yıl için işletecektir. 

Beşinci maddenin metni 
şudur: Şirket de imtiyaza 
mukabil ikinci yıldan itiba· 
ren işlettiği araziden, beher 
Hicaz dönümüne ve istih· 
sal ettiği madenlerin yüzde 
'beş kıymetini masraf tenzil 
etmeden verecektir. 

Gene beşinci maddeye 
nazaran şirket bu işletme
yi başka müesseseye dev
rettiği takdirde Hicaz hü· 
metinin müsaadesini ala· 
caktır. 

Hicaz hükumeti bu teklifi 
siysi menafiine uyğun gö
rürse k..abul edebilir. 

Altıncı madde de, Hicaz 
hükumeti tarafından bu şir· 
kete yapılacak kolaylıklar
dan bahsoluomaktadır. 

• S. K. 
Mcucnıen gençleri 
arasındaki maç 

Menemen ( Hususi ) -
Bayramın üçüncü günü bu
raya gelen K.S.K. genç ta
lumı, Menemen gençleri ile 
yaptıkları maçı 3-2 kazan
mışlardır. 

Menemenliler çok güzel 
oynamışlar fakat gol çıka-

Viyana'da çıkan ( Rayş 
Post) gazetesi, musiki inkı
labımız hakkında aşağıdaki 

makaleyi yazmıştır: 
Yeni Türkiyede bül ün ha· 

yat ve kültür sahalarında 

yapılan birçok büyük inkı
lablnr sırasında alaturka mu
siki dahi değiştirilmiştir. 

Türk matbuatı ile beynel
milel matbuatta yazıldığına 

göre Atatürk musikideki bu 
yenilik, daha Türk milleti
nin milli istiklcili uğurunda 

mücadele ettiği 1919 ile 1924 
yılları arasındaki zaman için
de başlamıştır. Musiki dev
rimine, fstanbul ve Ankara 
konservatuarlarınca eski Türk 
halk melodileri ile oyun ha
valarının toplanması ile işe 
başlanmıştı: Yeni hareket, 
bir taraftan Islam kültürü 
ile birlikte Türk milletine 
icbar edilmiş olan dini me· 
Jankolik havalara karşı bir 
darbe teşkil etmekle bera
ber diğer taraftanda şimdiye 
kadar Türk musikisi denen 
ve Avrupalılarca saltanat 
rejiminin diğer hususiyetleri 
gibi ekzotik sayılan ıan'at 
istikametinden yüz çevirmek 
manasında bir harekettir. 

Türk musikisinin yenileş
tirilmesi işinde de Türk 
devlet reisi Kamili Atatürk 
rehber rolü oynamakta,genç 
Türk muzik san'atkarlarları 
geniş mikyasta teşvik gör
mekte, yeni ve halkcı mu
siki sanatı radyo neşriyatı 
ile dinleyicilere işittirilmek
tedir. 

Biz Avusturyahlar daha 
cihan harbından evvelki yıl
larda Viyana varoşlarında 
ve civarında halk muzikacı
ları tarafından Türk muha
rebelerine ait eski tradisi· 
yonları temsilen çalınan bir 
nevi Türk musikisinin ente
resan ve tarihi hatarasını ba
la muhafaza etmekteyiz. 

Türk musiki inkılabı Sov-
yet Rusya 'nın yeni muzik 
mektebi ile çok alakadar 
görülmektedir. 

ramamışlardır. Bütün Mene
men halkı bu maçı seyret~ 
miştir. Maçtan sonra Mene
men gençleri tarafından K. 
S. K. lılara bir çay ziyafeti 
verilmiştir . 

Süleyman bey ve arkadaşları namındaki kuoı 
düşünüyorlardı : Ehli salıb ordusu, 

Rum murahhası doğru söy· Türk ordusu il• 
lüyordu : · mıştı. 

Yok yere telef olacaklardı. Diğer düşman o 
Murahhas, yaptığı tesirden tişmeseydi, bu of• 
emindi. Sözüne devam etti : yüksek noktaları•• 

kana boyanacaktlo - Biz düşündük ki, anla-
şalım ve birleşelim.. tali, Türklere yar 

- Murahhas efendi; siz Düşman kuvveti 
Bir yanlış manevr• 

tuhaf konuşuyorsunuz. Biz 
laştırmıştı: 

nasıl anlaşırız ? Bize 
söyler misiniz ?. 

Söyleyin bakalım, 

onu Türk ordusu 2 
3000 zabit şebid 

sızın çekilmişti. Fakat 
fikrinizce biz ne yapalım?. mana bahalıya dl 

- Nemi yapacağız?. Ze- için, çekildiği bOt80 

vahiri kurtaracağız. Guya, 
şarki Roma imparatoruna 
teslim olacaksınız. O tak
dirde düşman size hiç bir 
şey yapamaz. Bizde sözde 
sizi esir etmiş olacağız. Fa-

kat bilmemiz lazımdır ki, 

bu Ehli salib denilen hay
dutlar ordusu, hem sizin, 
hem de bizim düşmanımız 
dır. 

Süleyman bey arkadaşla· 
rına baktı: 

Düşünüyorlardı.. Botonis-
tin fikirleri doğru idi. 
Süleyman bey: 

- Arkadaşlar-dedi-kararı 
hep beraber verelim.. Ne 
dersiniz?. 

- Rum elçinin dedigi 
doğrudur .. 

Süleyman bey, bir başka 
ciheti de düşünüyordu. Ehli 
salib, nasıl olsa, Anadolu 
içinde diğer büyük Selçuk 
ordularile karşılaşacaktı . 
Kendisi burada teslim olur 
ve imparator tarafına ge
çerse belki, düşmanı arka· 
dan vurmak ihtimalini de 
ele geçirecekti. 

Sabah olmuştu. Düşman, 

hücuma kalkıyordu. günün 
ilk ışıkları lznık ovasını ay· 
dınlatırken, yüz binlerce ki
şinin kılıcı, zırhı, tulgasıda 
parlamağa başlamıştı. Atlar 
kişneyor, davullar, muzıkalar, 
naralar duyuluyordu. 

Tam hücum vaktı.. lznık 
kalesinin burçlarında bir ha 
reket oldu. bir bayrak yük
seliyordu. gerek Selçuk, ge· 
rek Ehlisalip ordusu hayret· 
le bakıyorlardı: 

- Rum imparatorunun 
bayrağı.. Rum imparatoru· 
nun bayrağı.. Demek ki kale, 
Rum imparatoruna teslim 
olmuş .. 

* ,, . 
lznık artık gerilerde kal

mıştı. Düşman iki büyük ko· 
la ayrılmıştı. Orta Anadolu· 

ları, şehirleri, yak• 

yor, kasıb kavur0 

sulleri mahvediyo ,el 
Düşman ilerliyo 

gördüğü manzar• 
dehşete ve kork111 
müştü: 

Açlık 
ovalarda ne yiye 
ne içecek!.. 

Köyler bom b 
ler tam-takır •• 

Ehli salip ordlJI 

bir manzara bat 
Bağrışıyorlardı. ~t 
tiyorlardı. Su bul• 
ihtiyarlar, çoluk 

larda serpilip k• 
Hayvanlar yürüY 

Lod F ruvaoıo 
Bodvin, Tarsus şe 
ru yürüyordu. Bil 
emon ve Tankred 
işgal etmişti. Hal 
vinin bu şehirde ~it 

Bu aralık SelçP 
rinci Kılıç Arslall; 
yakınlarından Bo~ 
suna hücum etllJ 
bir muharebe 
Dört bucağa şö 
bu kahraman ror 

libi durduramıyacl 
yordu. Fak at 1116 
arruzlarla düşm ... 
yarı yarıya azalt 
vermişti. Biraz _.., 
Lod Fruva ordUI"'" 
mişti. 

Kılıç Arslan, 
yapmıştı. Dütlll,_ 
çok fazlaydı. Kılı~ 
ağır ağır çekilOJ~

boşaltmağa batl•cla
Ebli salibin 111• 

veti parçalanıyotctıl' 
dedi-kodu, şikl 
intizamsızlık bati 

- Bizi açtıkta11 

ğe, Türk kılıçlafl 
telef etmeğe 111i 

Diye bağrışıy 
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üzüm Jlİ ya ası 
hararetlidir 

~ızmif yün file. flSUCatı~ V. f. b. vau ROYAL NEER!.ANDAIS KUMPANYASI 
"UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 

-
Türk Anonim şirketi: Der Zee ~ç~:·~~~t=~c:o;ı::. Burgas, Varna ve Köatence limanları 

- & Co. "CERES., vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot· 

Şehrimizde iş gören ibra- -
Bu mnesse e, iki yfiz bin lira sermaye ile = DEUTSCHE LEVANTE LıNIE = te"ckknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Mantı·_ " ALAYA ,, vapuru 19 

martta bekleniyor. 21 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
"UL YSSE" vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 

Rotterda'D, Amsterd•m ve Hamburg Jimanları için yük 
alacaktır. 

cat müesseselerinden bazıla

rına gelen haberlere göre; 

Londrada üzüm piyasası son 

günlerde kayda şayan bir 

hareket göstermiştir. Bunun 

sebebi; Yunanistanda baş 

gösteren isyan münasebetile 

Yunan müvaredatmm bir 

müddet için kesileceği kana
atından ileri gelmiştir. 

Londra piyasasında stok 

mallar da hayli azalmış bu

lunduğundan fiatJar hergün 

biraz daha yükselmektedir. 

Gerek Girid ve gerek Ko· 

rent ile lzmir mallarında bü· 

yük bir hareket görülmüştür. 
Diğer memleketler mahsul

leri de derece derece bir 

yükseliş göstermiştir . 

Olivier ve şüreka-' 
ı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN ,, vapuru 
21 şubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
loodra ve Hull için yük 
alacaktır. 

' " EGYPSIAN ., vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven
aeadan beklenmektedir. 

.. THURSO "vapuru mart 

_ fukçörers Limited (Şark balı) şirketine ait _ 

lzınirde Halkapınardaki kumaş fabrika mı satm = 
alım tır. ı;-abrika bütfin teşkilat ve tc i at ve miis- = - \ 

- talıdinıini ile •· ki i gibi l kununu ani 1935 tn- -

- rihirıdcn itibaren yeni ~irkct tarafından işletil- -= mcktedir. lfrr nevi ynn iplikleri, kumaş, hatta- = = niye 'c~ çorap imal edilecektir. Maıııultitm em a· _ 

- linc fiiikiyeıi her tarafta takdir ve kabul edilmişıfr. -= Ha mamulat Peştemalcılar başmdn <'ski Orozdibak 

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

HAMBURG 
_ ittisnlirıdcki sergide teşhir edilmekte ,... ataş foh- _ " TROYBURG ,, vapuru 

rika içinde yapılmaktadır. - 23 martla bekleniyor, Ham· 

Posta kutusu: 127 = burg ve Anversten yük 
- çıkarıp Anvers, Rotterdam 

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

tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULUSAL BİRLİK 

1 gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. ,_ _, 

12 beygir kuvvetinde (Di-

z.el) markala az kullanılmış 

bir motör satılı~tır. Taliple

rin idarehanemize müraca

atları ilan olunur. 

• 
Kitaplar11111.a Gilzcl Bir 

Cilt," Hatırnlormı?.a Sık 
... t 

Bir Albüm, \'c sair 

ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

" NORBURG ,, vapuru 28, 
~martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkara-
caktır. 

OEN!NORSKE MIDDELHAV
SLINJE D ·S A-S SPANSKE

LIJNEN - OSLO 
" BANADEROS ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Dieppe 
v _ Norveç limanlarına yük 

alacaktır. 
11NEPTUN,, SEA NAVIGA· 

TION COMPANY Ltd. 
BUDAPEST 

" TISZA ,, vapuru 18 
martta bekleniyor. Doğru 
Braila, Budapest. Bralislava 

SVENSKA ORIENT LtNIEN 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, H•mburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve ıskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND " motörü 2 nisand• Roterdam. Ham· 
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanları iç.in yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda M•lta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
iz.mir Nevyork ar .. sında ayda bir muntaı.am sefer 

" TAMESIS ,, vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
alacak tar. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez.. 

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğma müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tork Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

ortasında Londra, Hult ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

°FLAMIAN11 vapuru mart 
ortasmda Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

Cilt işleri \'aptır

nıak ister eniz : 

* )'ENı KAVAFLAR* 

Çarşısında 34 Numaradu 

::kh;.iyana için yük ala- ·---S·ümer Bank--
THE EXPORT STEAMSHIP 

Not: Vurut tarihleri - - Ali Rıza - -ve 
vapurların isimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Mücellitbanesine uğraymız. 

• 
Tl:.J Q K iYE 

l 1 Rj ,flT 
BAN~ASI 

CORPORATION 
" EXILONA ,, vapuru 2 

nisanda bekleniyor, Nevyork, 
Filndelfiya ve Boston liman
larana yük alacaktır . 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 -DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
}kinci Beyler Solmğı N. 68 

1'ell'f on .3452 
ı .......... _____ __ 

\ ePorjen Şalınpm ~ 

CD n tnu bir mfiS· Q.) 
hil ckcri olduğu· >OJ) 
mı unutmayınız.:.._ ...a 
KuH·etli mftshil ıı-f 

istiycnler Sıhhat 

sGrgGo haplarmı 

ara11olar. 

Maruf (eczaneler 

den arayınız. 

Fabrikaları ınanıulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırltöy bezleri 

ağla· 

Sttmeı~ Baıık yerli mallar pazar· 
lzmir şubesinde b11lursunuz 

Sıhl,at halıli yağı 
Norveç balık yağlarının 

en balisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlamz.a Rilstem beyin fotof!.raflıanesi, iz.mirde en 
foıograf çekmekle şilhret bulan bir san' at ocağıdır. 

maşkülpcsenı olanlar dalıi, burada çcktırdikleri fotnkraJ· 
lnrdan memnun kalmışlardır. 

llam:za RiUtem beyin, /oıograı malremesi sutmı ma· 
g~cuı da muhterem m~ıerilerinin İtıte :evklerine glJre 
her çeşit mallan, foıogtaf makinelerini {Julımdurmakıa-

dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kfJjidir. 

(lzmir • Ba~turak caddesi, Refik 
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Pctrolyüııı auıele inin 

Doğu Afrikasına yapılan askeri sevkiyat ne içinıniş 

Italyanın Haheşistandaki menafii, 

Yahudi al{ını s 
günlerde fazla la 

kan Istanhulda toPJ~;;cak kad 
kongresine Sııryerlen heyet gel 

Akkiidan yazılıyor: kaç Yahudi iJe Ar• 
Hayfadaki Petrolyüm şir- sında kavgalar ohll 

keti amelesi, grev ilin etmiş· bu kavgalara ekserif' 

döktürecek kadar mühim • • 
ımıs 

' Doğu Afrikasına ~öndeı:ilen kıtaatın genelkumandanlığına tayin ·edilen 

General Gaviı,ana, ltalya kralı tarafından kabul edilerek talimat almıştır 
terdir. Grevin sebebi, amele kişinin ölümü ile 11 
ücretlerinin az, mesai saatla- mektedir . , 
rının ise çok fazla olmasıdır. Arapların Yahu~ 

lstanbuJ, 19 (Hususi) - Emanuel tarafından kabul dan birine şu beyanatta bu- olmak üzere bulunan Habe-
Roma'dan haber veriliyor: edilmiş ve vazifesi hakkında lunmuştur: şistan'daki menafiimizi ko-

Doğu Afrikasına gönderil- kendisine son talimat veril- .. -Doğu Afrikasına yaptığı· rumak ıçın bu şekilde 
miş olan ltalyan kuvvetleri- miştir. mız askeri sevkiyat, Habe- hareket etmek mecburiyetini 
nin ıeneJ kumandanlığına Istanbul 19 ( Hususi ) - şistan'la harb yapmak niye- hissettik. O menfaatlar ki, 
tayin olunan general Gavi- ltalya başbakanı Bay Mus- tinde olduğumuz kanaatini icabında bilitereddüd kan 
nana, Italya kralı Viktor solini, yabancı diplomatlar- vermemelidir. Biz, haleldar dökmemizi amirdir.,, 

-----~-----~..-.-.-..·~ 
Bakanlar Jngiltere hükftnıeti Al-Asilerin muhake-

Ankaraya avdet ettiler , 'd. nıeleri haşladı 
BaAy:aı:r~~;a~e~:t~~:i ı!tan- man Y. a_ Y. a nota ver ı -Başwrafi 1 i.ıci mlıifed<ı -

1 h ;r. ı - dd d teşkil edilmesini ve yeni bula gitmi• olan maliye ha- Baştarafı ıncı sa ı;e<·e· zarurı a. e .er.,, 
y z b b N d k d l kabinenin, Yunanistanın iç kanı bay Fuat, ökonomi ba· annedersem u nota u~un ota şım tye a ar yapı -

d d d ı · ı l · · siyasası için geniş mikyasta kanı bay Celil Bayar, nafia öğle en ıonra tev i e i mış mtş o an şey erın tesıratını tertibat almaasını teklif eyle· 
bakanı bay Ali Çetinkaya, bulunacaktır. Bittabi nota birer birer sayıp döktükten miştir. 
inhisarlar bakanı bay Ali Alman Hariciye bakanına sonra derpiş edilen gayenin men•ub 

1 d 1 Ahali fırkasına "' Rana bu sabahki trenle şeb- tevdi edilmeden önce onun Almanya i e iğer devlet er 
b · 'f d d b .. k olan saylavlar, genel bir rimize gelmişler, istasyonda mu tevıyah.nı .ı ş.a_ .e. eme.m ara.sın a ser estçe ~uza. e. r_e 

k d d ld f dl k 1 - b t toplantı yaparak Metaksasın bakanlar, saylavlar tarafm- anca tev ı e ı ıgını se ır- e ı ece o an umumı ır ı ı-
d · lf Al V teklifini tetkik eylemişlerdir. dan karşılanmışlardır. en öğrenır öğrenmez nota- ı ve manyanın ersay 

c-----• nın neşredilmesi için muktezi muabedenamesinin beşinci Alakadar mahafilin ver-
} 8 Mart köv tedbirler ahnmııtır.,, kısmı yerine başka şeyler diği teminata göre; başba-

" Bay Lansbüri hükumetin ikame etmesi takdirinde tes- kan bay Çaldaris, bu husus-
ha y ram ı vaziyeti Amerika hükumeti lihata müteallik başka iti- ta şu fikirde bulunmaktadır: 

ile ve sulh muahedename· laflar vücuda getirmek . "Bütün büyük memurlarda Huşıarafi birinci sahi/ ede - , 

gençlik varlıkları yaşatıldı. 

Beş iilndenberi Bergama 
Menemen, Urla, Kemalpaşa 

örnek köylerini g~zmekte olan 
vali General Kizım Dirik 

bu2ün Tire ve Ödemiş kay-

makamları ve Bergama ziraat 

memurları ile birlikte Tire 

Ôdemi.ı örnek köylerini gez
diler . 

Yeni Çiftlik, büyük Alifa 

ta Adaa-öme yenice köy ser

a-ilerini açtılar. Çok kalaba

lık olan Pata ve Adagüme 

halkına büyük heyecan dolu 

nutklar verdiler. Köylüyü 
' 

coıturdular, beş yıllık köy 

kalkınma planlarından hara-

sını ımza etlaıiş bulunan olduğunu ve bunun her değişiklik yapmak, isyana 
diğer devletlerle müzakere zaman logiltere hükume- yakından veya uzaktan işti-
etmek ve uluslar kurumu tinin ıiyaıetinin gayesini teş- rak etmiş olan bilumum 

zabitanın vazifelerine niba-bilyük meclisinin içtimaa da- kil etmiş ve bu gayenin ta-
vetini taleb eylemek niye- hakkuku için lngilterenin 
tinde olub olmadığını sor- Gerek Cenevrede ve gerek 
maaı Uzerine Sir Con Simon baıka yerlerde bütün mesa-
şöyle demiştir: isini sarfetmiş bulunduğunu 

" - Bu iki mes'elenin tet· ve fakat mütekabil anlaşma· 

yet vermek, ayan meclisini 
lciğvetmek, yeni intihabat 
yapmak ve neticeye kadar 
iç ve dış işlerin yoluna ko

nulması için hüktimete altı 

kik edilmekte bulunduğuna nın mahsulü olacak olan Ver- ay için geniş bir selihiyet 
sizi temin edebilirim.,, say muahedenamesinin zikri 

Diğer bir saylav Fransız sıeçen maddelerinin yerine 
ve ltalya hükumetlerinin de kaim olacak bulunan böyle 
nota gönderib göndermiye- bir itilafın evvelce teklif 
ceii şeklindeki sualine Bay edilmiı olan ve ibka edildiği 
Con Simon şu cevabı vet- takdirde hayati bir ıurette 
miştir: alakadar diğer devletlerin 

0 
- Bu huıusta beyanatta muvaffaka tının imkansız \le-

bulunamam.,, ğilıe bile müşkül kılacak 
Londra 18 (A.A) - lnıil- olan bir tedbiri ileri sürmek 

vermek.,, Sü bakanı general 

KondiJisinde başbakanın fik

rinde olduğu rivayet edi
liyor. 

Son posta ile gelen Se
linik gazeteleri, Serez civa-

rında bazı asilerin, henüz 

hükümete teslim olmadıkla-
rını ve bunlardan müteşek-

terenin Almanyaya •ermiı 
retle bahsettiler. Meyvalı ve olduğu notada deniliyor ki: 
meyvasız yüzbinlerce ağaç 

dikmek işleri ve mevsim zira

atı teftiş edildi. 

suretile kolaylaştırmak müm
kün de~ildir. 

kil bir çetenin, (Gajoro) 
k,?yünde Hacı Andonuyo 

General Kizım Dirik ya

rın sabah Bayındır Çırpı kö

yü Kuıadası Selçuk Örnek 

köyleri ve sergileri ziyaret 

ederek lzmire döneceklerdir. 

Vali idare arkadaşlarile köy· 

lüye çok takdiratta bulun
dular. 

Almanlar 
Fransızları yendi 

Paris - Alman milli ta
kımı Fransızlarla oynadığı 
maçı 3-1 kazanmıştır. 

~----~-~--~---
Prenses lngirid 

Daninıarka Prensi ile 
nişanlandı 

Bundan dört beş ay evvel 
şehrimize gelmiş olan lsveç 
Veliahtı Göstav Adolf'un 
kızı Prenses İngirid Dani· 
marka ve lrJanda prensi 
Frederik ile nişanlanmışlar
dır. Prenseı 25 ya91ndadır. 

" lngiltere 'hükumeti Al
man hükumetini 16 Mart 
tarihinde kura asker celbi 
ulusunu kabul etmek ve Al
manyanın sulh zamanında 
ordu mevcudunu 36 fırkaya 
iblağ eylemek kararını pro· 
teıto etmeğe kendini mec
bur addeder. Almanyanın 
hava kuvvetlerinin artırılaca
ğı haberini takibeden böyle 
bir beyanname neşri, yekci
het hareketin yeni bir misa
lidir ve prensip meselesin
den katınazar Avrupada cid
di surette endişeleri artıra
cak mahiyettedir. 

İngiliz Nazırları ile Alman 

devlet adamları arasında bir 
içtima yapılması teklifi 3 
Şubat tarihli Fransız - İngiliz 
tebliği muhteviyatının ve Al
manyanın 14 Şubat tarihinde 
verip lnıiliz ve Alman hü
kumetleri arasındaki muah
har tebligat ile teeyyüd eden 
cevabının bir neticesidir. İn· 
giliz hükumeti bu veaaikin 
tesirleri ve neticeleri üzerine 
Almanya hüktimetinin bilbas-
18 nazarıdikkatini celbetmeyi 

togiliz hükumeti biç bir 

zaman umumi anlatmayı tes
edecek olan ziyaret fırsatını 

terketmeye mütemayil değil

dir. Fakat yeni ahval ve şe
rait altında bu ziyareti yap-

mazdan evvel lngiltere hü

kumeti kendisini Alman hü
kumetinin nazarı dikkatını 
celbetmeye mecbur sayar 
ve bu ziyaretin evvelce ka
bul edilmiş olan gayelere 
ki yukarıda izah ve tasrih 
edilmiştir, tevfikan vuku 
bulması arzusunu izhar eder. 

Tokat 
Saylavı öldü 

Istanbul - Tokat saylavı 
bay Faik ölmüştür. 
~----~-~--~~~ 

Fırtına 
lstanbul - Karadenizde 

korkunç fırtınalar vardır. 
Şiddetli karayel eımektefür. 
Samsun limanında yedi mo
tör çarpıtmış ve batmııtır. 
Bozkır şehrini su basmıı bir 
çok sandallar kaybolmuştur. 

isminde bir köylüyü yakalı-

yarak kendisini ağır suret

te yaraladıktan sonra üze
rinde bulunan 2 bin drah-
miyi gasbettiklerini yazmak- i 

tadır. ( Volante ) gazetesi, 
asilerden müteşekkil çetele
rin, süvari kumandanı ( Pi
somozar Menisi) öldürdük .. 
ferini haber veriyor. 

Hükumet, bu sebeple 
jandarma kuvvetlerinin tak-

viyesini emretmiştir. Jandar
malar, asi çetelerini şevkle 
takip ediyorlar. 

ıstanbul, 19 ( Hususi ) -
Atinadan haber veriliyor: 

Terakki perverler ve Çift
çi fırkalarının dağılacağı ve 
fırkalara mensub Saylavların 
hükumet fırkasına dahil 
olacakları söyleniyor. 

Tramvay 
~irketi borcıicu 

ödeyor 
lstanbul - Tramvay şir

keti, Nafıa bakanlıiına olan 
iki milyon liralık borcunu 
ödemei• baılamııtır. 

Amele ustaları . şirkete mü- kememelerinin sebebt 
racaatla mesaı saatlarının nin yavaş yavaş e 
indirilmesini ve ücretlerin bir alınmasıdır. Dört k' 
az daha yükseltilmesini iste- Yahudi hey' eti Şadi• 
mişler ve bu difekleri şirketçe t• O d .. · 

. . . ır. ra a vası 
kabul dılmedığınden grev · t 1 k ı'dll . .. . . . arazı sa ın a ma ,. 
ılan etmışlerdır. Grevın deva- larda bulunacaktır. 
mına mani olunmak isten- Kadmlar koog ' 
mişse de muvaffak oluna- h ·' ıecek 
mamıştır. Ameleler, dilekle- S Aey et kged 1 
. k b ) d·ı d 1 urye rap a ıD 

rı a u e ı me en ça ışmı- b' k - 1 ıe 
yacaklarını kat'i olarak bil-

1 
ır alç gun evve I 

d . · ı d' antı arını yapmışı 
ırmış er ır. t J t d ha kar . op an ı a zı 
Suryenın her tarafından rilmiştir. Verilen 

grev yapan amelelere yardım d N' dı 1 
d ·ı kt d' ç·· k" . meyanın a ısan 

e ı me e ır. u.n ~ grevcı da toplanacak 0 Jao. 
ameleler çok fakır kımseler- milel kadınlar birlii'i 
dir şirketin dilekleri kabul · S A p 
d _. d'I' resme urye ra ,, 

e ecegı zan e ı ıyor. birliiinden bir beY 
Ynhudi akını son gnoler- derilmesi de vardır. 1 
de fazlalaştı: gidecek hey'etin iı• 

Gün geçmezki Yafa ve bit edilmiştir. 
Hayfa ya yüzlerce Y abudi Çekirgelerle mOc• 
muhaciri gelmesin. 14 Mart- Buraya gelen b• 
ta gene bir vapurla bin Ya- göre, çekirgeler 1 
hudi ailesi muhacir geldi. Surye - Irak sınarlar 

Bunlar Filistin ve Kudüs murtlamışlardır. Bu11I 
civarlarına yerleştirilmekte- hası için üç bükürııeti• 
dir. Araplarla Yahudilerin a- tereken çalışma•• 
rası fevkalade açıktır. eylemiştir. 

Hemen hemen hergün bir Akklı • ---------· -~----ıı..- ---
Pelılivan larımız güreştiler 

Alsancak sahası 
da yapılan güreşi 

~-~---~--~~-
Tekirdağlı Hüseyin pehlivan; 

bur Mülayim pehlivanı yeıı 
Dün öğleden sonra saat 

on üçte Alsancak sahasında 
çok heyecanlı güreşler oldu. 
Pek çok meraklı, bu heye· 
canlı güreşleri seyir için er· 
kenden sabaya gelmişlerdi. 
Sahada hazır bulunan davul 
zurna, güreş havası çalarken 
Bucalı Kazım pehlivanla Ba
yındulı Rasim pehlivan ilk 
güreşi yaptılar; Rasim peh
livan rakibinin sırtını yere 
getirerek galip geldi. 

ikinci güreş gene Bandır
malı Rasim ile Bucalı ibra· 
him arasında oldu. lbrahim 
Rasimin sırtını yere getirerek 
galip geldi. 

Üçüncü güreşi Tikveşli lb
rahim pehlivanla Beştepeler
den Adem pehlivan yaptılar. 
Adem pehlivan rakibini kısa 
bir zamanda yendi. 

Dördüncü güreş şimdiye 
kadar yapılan güreşlerde 
yenilmeyen Bucalı İbrahim 
pehlivanla Adem pehlivan 
arasında oldu. Her ikisi de 
biribirini mağlüb etmek için 
çok çalıştılarsa da hiç bir 
netice elde edemediler ve 

bu güreş berabere 
Bundan sonra 1' 

Mümin ile llyas 1 
Mümin rakibini ye•"

Altıncı giireıi b 
malı Hüseyin ile 1'• 
lardan küçük Hafıı 
Bu güreıi Hüseyin 

Gönenli Abdi ile 
Hamdi arasındaki 
Hamdinin galebeıil• 
lendi. Bilhassa buD 
raki karşılaşmalar ji 
yecanlı olmuş,GönelP" 

pehlivan ile Mani 
pehlivan uzun dl 
reşmişlerdir. Netic 
pehlivan rakibioİ 
yere ietirmek sure 
miıtir. 

Dokuzuncu ve 
meşhur Milliyim p• 
Tekirdağlı Hilıeyi• 
olmuştur. Orada b 
bu güreıi merakl• 
mişlerdir. Mülayilll 
galibiyeti elden k• 
için çahşmışsa dı d• 
olamamış ve Tekir ·bl 
seyin pehlivan rald 
yimia ıırtını yere 
suretile galib gel 

-----------------------1 z mir defterdarlığından: 
Issinin vergi borcundan ötürli tahıili emval yası 

haczedi'en HaJimağa çarşısında kiin 1-10 ııyıl• 
7-3-935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 111 
çıkarıldıiındaa müzayede iştirak etmek iıtiyenl•~ 
darhk tabıilit kalemine müracaatları. 11-1 S-19·P 
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