
YunarJİ tanda baş gösteren 
isyanı mfUeakip ortadan ka· 
yıp olau nıuhalH terakkiper
ver fırkası lideri Kafandari 
hOkOmete teslim olmuştur. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

ahık Berli11 büyük eJçimiz 
General 1alınınt Muhtarın 
cenazesi apoliyc çıkarılmış
tıl'. General iskeııd~riye'den 
gelirken yolda öJuıüştür. 
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R oma Müzakereleri Akim Kaldı 
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Manevralar yapa,cak larmıi · Iugiliz notası hilyilk tesirler uyandırdı 

Avrupa sulhunu; müsellah Almanya Italya, donannıa müret
değil; silahsız Almanya bozabilir tebatını ta~viye ediyor 

Alman gazeteleı i; AJmanyanın, ln~iliz bakanJaı·ı ile isteyerek müza-

kerata girişmeğe hazır huluuduğundan bahsediyorlar 
Ankara 19 (A.A) - Alman 
maslahatgüzarı Anadolu ajan
sına aşağıdaki beyanatta bu · 
lunmuştur: 

"- Mecburi askerlik biz· 
meti ve sulh zamanında 12 
kolordu yani 36' fırkalık bir 
ordunun teşkili hakkındaki 
kanun, Fransada iki sene 
askerlik hizmetinin kabulüne 
bir cevap teşkil etmiştir. 
Bu hadise üzerine İngiliz 
Avam kamarasındaki müza
kereler esnasında mevzuu 
babsolduğu gibi Versay mu
ahedesini imza etmiş olan 
devletlerin taahhüt etmiş ol
dukları umumi silihsızlan
manın vaki olamıyacağı aşi
kar bir ıurette sabit olmuş
tur. 

lips arasında Berlinde ya
pılan mülakatta Almanyanın 
uluslar derneğine dönmesi 
meselesine temas edildiği 
bildirilmektedir. 

Berlin 19 (A.A) - Propa
ganda nazırı Bay Göbeles 
"Mantiki vuzuh,, namile neş
retmiş olduğu bir makalede 
bilhassa diyorki: 

"Alman efkarı umumiyesi, 
Almanyada mecburi askerlik 

hizmetinin yeniden tes is e 
dilmesinin ecnebi P 'yı ta ht
la rınd :ı ha s ıl etmiş ol duğu 

aksülamelden pek ziya fo 
hayrete düşmüştür . ., 

Bundan başka lngiltere ve 
F rınıa muhtelif vesilelerle 
Almanya'ya derpiı ettiği 
aillhlanma tedbirleri hak
kında aleni beyanatta bu· 
lunmaya davet etmişlerdi. 

Fransa, lngiltere, ltalya ve 
Lehistan büyllk elçilerine 
Cumartesi gllnü Bay Hitler 

Jliıler arlmdaşlarile görıi)iirken 

B. Göbels resmi ecnebi 
mahafilin Almanyanın tesli
hatı hakkında vuzuh ve sa
rahat istemiş ve Almanyanın 
projelerini açıkça izah etmesi 

lizımgeldiğini ileri sürmüş 

olduğunu beyandan sonra 
Almanyanın maksatlarını ha
lisane ve açıkça izah etme
sinin Avrupanın vaziyetini 
mantıki ve feyizli bir surette 
tetkik için lazım bir ıükün 

tarafından hariciye bakanı 

hazır olduğu halde bu hu
susta malumat verilmiştir. 
Tealihat hakkındaki kanun, 
tesJihata ve buna müteallik 
siyasal mes'elelere mütedair 
müzakerelerden imtina etti-
ğimiz manasını asla tazam--------· ·--------Hazırhklar devam ediyor 

Panayırımız hıı yıl 
mükemmel olacak 

müesseselerin, bu yı 1 fazla 

iştirak etmeleri teıniu olunacak 

Pana) ırd 11 

Uluı~a.r •ra11 9 Eylül pa· 
naynı ıçın timdiden baılıyan 
ha~nrlıklar, hararetli bir su
rette devam ediyor. 

Haber aldığımıza g6re bu 
yıl panayıra iıtirlk ed~cek 
olan yabancı firmalann m6m
klln olduğu kadar fazla 
olması temin edilecektir. 

Panayır komitesi, yabancı 
ilkeler mlleaaeaelerine yaııl-
•111 ll11mrelea mektuplar 

/Jj r f!O rt111 llŞ 

için şirodidcn tedbirler al· 
mağa başlamıştır. 

Alikadarlar, 9 Eylül pa
naymnın, bu yıl çok daha 
mükemmel olacağı kanaati
ni gösteriyorlar. 

Sstokholme giden beledi
ye başbakanı Bay Behçet 
Uz'un ora bilyük müessesa
tını panayıra davet etmeai 
kuv•etle muhtemeldir. 

mun etmez. Bu kanunun 
yegane tesiri büyük bir 
kısmı ordularının teşkilat ve 
kuvvetlerini kanunla tesbit 
etmiş olan diğer devletlerle 
bundan böyle müsavi vazi-
yette müzakerede bulunmak

Jığımıı olacaktır. Esasen bu 
kanun yalnız Versay mua
hedesinin beıinci faslının 
tebdiJile alakadardır ki, bu 
kısımda diğer memleketler 
silahsızlanma hakkındaki hü
kümlere riayet etmemiş ol· 
dukları için artık bizi kayt 
altında bulundurmamakla -
dır. 0 
Almanya uluslar derneği· 
ne girecek mi? 

Londra 19 (A.A) - Dün 
bay Fon Nöraht ile bay Fi-

-Devamı dördı7ncıi sahi/ada -, ................... ,~ 
Trakya 

Asileri nasıl dağıldı 
Yunan Asilerinin Trak

ya'da nasıl bozulduğunu, 
Elen gazetelerinden nak
len yazıyoruz. 

Birkaç gün devam ede· 
cek olan bu tafsilatı dör-
düncü sahifemizde bula-
caksınız. 

----.----~-- -
Bulgar konıitecileri 

80 koıniteci daha ınu
hakenıe edilecek 

P rotogcrof konıitesi ne nıensub olan 
lar "ağır ceza göreceklerdir. 

Bulgar komitecileri 

lstanbul 20 ( Hususi ) - başlanğıcında 80 komite-
Sofya'dan haber veriliyor: cinin da'ıa muhakeme edi-

H-k • t' k •t ·ı leceği söyleniyor. Mevkuf 
u ume ın, om1 ecı ere p ot f k 't · i ı r ogero omı eaı za •-

karşı aldığı vaziyet, bütün rından bazılarının, ağır ce-
Bulıariıtan'da mllhim tesir- zalara çarptınlmaaı muhak· 
ler yapmııtır. Nisan ayı kak sayılıyor. 

Mayısta yapılacak manevralara 
tayyareler de iştirak edecekmiş 

"""lifi bulırı l t•lılt riıule11 bir miifre::<' 
Roma gazetelerinde okun- yapacağı manevralara deniz 

duğuna göre, Italya hükumeti bombardıman tayyareleri de 
dönanma mürettebatını tak- · t' k d k · . . . . 'b ış ıra e ece mış. 
vıye ıçm yena tertı at almış y . l 
ve Faşist alaylarına mensup . ~nı yapı ~akta. olan 35 
ltalyan gençlerinin büyük bın ton hacmındekı ltalyan 
bir kısmını donanmaya ayır· zırhlısının Mayısa kadar ik
mıştır . mal edildiği takdirde bu ge-

ltalyan donanmasının Ma- minin de manevralara ittirak 
yıs ortalarında Akdenizde etmesi muhtemeldir. -------· ·------Pehlivan güreşleri 

Kara Ali de işti
rak edecektir 

Halk, hu 
· meı·ak 

güreşleri büyük bir 
ve heyecanla bekliyor 

Bayramm son gunu yapı
lan güreş müsabakalarını 

yazmış ve halkımızın gös· 
terdiği alakanın büyüklüğün-

den bahsetmiştik. Memnuni

yetle haber aldığımıza göre, 
ayni pehlivanların iıtiraki 
batta baş pehlivan Kara Ali 
nin de gelmesi ile güreşler 
yarandan sonraki Cuma günü 
halk sahasında tekrar edile
cek ve 7-8 çift pehlivan kar
şılaşacaklardır. Bilbhasaa bay 
ram glinli Milliyim Pehlivanı 
yenen Tekirdağlı Hüseyinin 
tekrar aralarında revanş ma· 
hiyetinde karıılaımaları bu 
pebli•anlar arasındaki iddia· 

yı ve halkın alakasını faz
lalaşhrmağa vesile olacaktır. 

Esasen o gün Müliyimin 
biraz rahatsız olması kendi
ıini kuvvetli rakibi karıı
sında mağlüb mevkie dü-

şürmüştü. Bu defa iki 
peblivanında ehemiyet gös· 
tererek sahaya çıkmaları bu 
güreşin heyecanını artıra
caktır. Halen Bandırma'da 

bulunan Kara Ali'ye telgraf 
çekilmiş ve onun da gelmeai 
temin edilmiştir. Bu gürtı
lerde başa 150 lira konul
duiu takdirde gelecej'ini 
bildiren Kua Ali'ye muva· 

· Devamı 4 11cıi sahi/ ede-
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Man.;uri 
Devletinin hakiki 

1935 .. 

ttihat ve Terali {İ 
Tarihı Tefrika: 250 1 20 Mart 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) ,.., • • • • ? 
ltalYanlarm 'rahlusaarh ve Binga- bakımı kımdır . 

.J O Mançuride imparator san·-
zi 'dek İ askeri tenezzüh)eri, çetin dalyasını genç Puyi işgal 

• h J • • ediyorsa da hakikat halde 
hır ar) şekJını almıştı Mançurinin mukadderatını 

lecek olursa Arapların Os- Trablus harbini düşünmüyor- idare eden Japon Generalı 
manlı padişahlarınm hakimi- du. Boğazlar hakkında ta- Jiro Minamidir. Jiro Minami, 
yeti altında yaşamak ıçın kip ettikleri emeller de başlı Mançuridt;k i Japon ordusu 
hiç bir alakaları kalmıyaca- başına ayrı bir dert teşkil hey'eti umumiyesinin kuman
ğını,, ilan etmişlerdi. ltalyan- ediyordu. Da ha Trablusta danı ve Japonyanın Hsinking 
lar tarafından koşulan şart- mubasaına başlamadan ev- sefiri sıfatile icra kuvvetini 
Jarm Babıali tarafından ka- vel Ruslar, asırlardanbcri elinde tutan mühim bir şab-
bulüne hiç imkan yoktu. takip ettikleri uzak şark siyettir. İmparator Puyi ise 

Çünkü ltalyanlar silahla- politikasını ve Akdenize in- sözde müstakil ve muhtar 
rın bırakılmasın), Türk as· mek gayesini tekrar ateş· olan Mançuride guya meş-
kerlerinio Trablustan geri Jemeğe başlamışlardı. Rus ruti şeklin zevahirini muha
çekilmelerini istiyorlardı ki harp gemilerinin boğazlar- faza eden bir rolü! haiz bu-
bu şartlar kabul edildiği dan serbest bir surette geç- luouyor. 
takdirde Türkiye ile mütte- melerini istiyorlardı. Rusya Japon g'!neralı Jiro Mi
fikan hareket eden Sünusi- hariciye nazırı iken Rusya· nami kimdir?. Japonların 
lerin asi olarak ltalyanlara DID Paris sefirliğine tayin telakkisine göre general Mi-
terkolunmaları lazım geli- edilen lsvolıki Trablus hi· nami, Mançuri imparatorunun 
yordu. disesi üzerinde boğazlar me- sa.le bir müşaviridir. Halbuki 
ltalyanlar bir taraftan Trab- selesini ortaya atmııtı. Minami, Japonya'nın Man-

lusun ilhakını ilan ederlerken Çünkü memleketimizin ma- çuko v<dii umumisidir. 
diğer taraftan orada bir karış ruz kaldığı büyük tehlike Alakadar mahafiJ, bu ada · 
bile ilerlemeğe muvaffak ola- esnasında boğazlar mes'ele- mın ismini hatırda tutmağı 
mıyordı. Parlak şenliklerle sinin artık kolaylıkla halle- muvafik buluyorlar. Zira Mi-
tesbit ettikleri ilk muvaffa- dilebileceğini zannediyordu. nami ile Mançuko, birbirin-
kıyetlerinden sonra bütün İsvolskinin diplomatik muha- den ayrılmıyacak iki mef-
askeri harekat durmuştu. baratına dair 1926 da neş- humdur ve bir gün Mançu-
ltalyan askerlerinin memle- redilen bir esere nazaran ko hakkındaki büyük müca
ket dahiline doğru yapmak Rusyanm Paris sefiri diyor- dele filen başlar başlamaz, 
istedikleri ileri hareketler du ki : Türk - İtalyan ihtila- bugün Avrupada heman hiç 
büyük mağlubiyetlerle neti· fının daha ziyade şiddetlen- tanınmamış olan bu genera
celenmişti. Avrupa diplomat- mesi ihtimali vardır. Biz bu Jın ismi bir gece içinde ay-
larından birisi bu aralık di- vaziyet karşısında yalnız Bal- nen Rus-Japon harbınde bir 
yorduki: kan Yarımadasında sulhün denbire parlamış ve harb 

,. - Türkler, kendilerinde ve intizamın muhafazasına tarihine geçmiş olan Togo, 
mevcut olan büyük yaratma çalışmalıyız, ayni zamanda Noği vahut Oku'nun isimle-
kabiliyetini inkişaf ettirebil- gelecek hadiselerden bilisti- ri gibi anılacaktır. 
mek için vakit kazandılar.,, fade kendimiz için azami General Minami, eski Ja· 
hakikaten, yapılan büyilk faydalar temine gayret et- pon asalet sulalesine men-
fedakôrbklar neticesinde az meliyiz . sub olarak 1874 tarihinde 
zaman zarfında Trablusta bir İsvolski Rusya hariciye na· doğmuş ve 21 yaşında par
Türk ordusu yaratıldı. Jtal- zırı vekili olan Neratof'a 26 lak bir diploma ile harbiye 

1 d ki k Eylülde bı"r mektup go""nde- mektebinden süvari müla· yan arın epo etti eri as e 
ri tenezzühü çetin bir harp rerek bu fikrini ona bildir- zimliği ile çıkmıştır. 
şeklini aldı. Alman sefiri va- miş, Italya ile Rusya arasm· General, Rus-Japon mu
ziyet hakkında Berlin bari- da aktedilen, ltalyanm Tr~- harebesine iştirak ederek 
ciye nezaretine gönderdiği hulusu almasına mukabil Rus yüzbaşılığa terfi etmiş ve 
bir raporunda diyordu ki: yanın da boğazlar meselesini sulh akdolununca erkanı 

"Türkler gene sabrederek halletmesinden bahis olan ve harbiyeye intisap eylemiştir. 
beklemek usulünü takibe baş Racconigi mülakatında ka- Japonyanm, Minamiyi Man
ladılar. Bu hususta Türkler, rarlaştırılan gizli mukaveleyi çuriye fevkalade selahiyetle 
tasavvur edilemiyecek kadar hatırlatmış, Italyanın boğaz- göndermiş olması, Avrupalı· 
tehlikeli bir rakip kesilebi- lar meselesinde Rusyaya kar- larca çok manidar görün-
liler. şı üzerine aldığı taahhütlere mektedir. 

ltalyanların Trablusu zap- kat'i bir şekil verilmesini is- 23 Nisan 
tetmelerine imkan yoktur. temişti. 
Babıalinin Trablusgarbıo ve lsvolski, ayni zamanda 
Bingazinin ilhakını tasdik Paris'teki ltalyan sefiri Tit
etmesi Italyanlar, Avrupada toni ile de temasa gelerek 
bir karışıklık çıkararak Türk boğazlar mes'elesini onunla 
askeri kuvveti harab olun- müzakereye başlamıştı. Ni
cayakadar ve Türkiye hayet 11 teşrinievvelde 
böyle bir vaziyet karşısında boğazlar mes'elesi Fransız 
mevcudiyetini muhafazaya - Arkası var-

mecbur kalıncaya kadar Ulusal 
bekliyebilir.,, 

Italyanlar, Trablusta çok 
faik ltalyan kuvvetlerile çar· 
pışan fedakar Türk zabitleri 
ve askerleri tarafından gös
terilen mukavemetin kırıla
mıyacağını anladıklarından 
muharebeyi Türkiyenin kara 
sularına sirayet ettirmek 
istiyorlarsa da, Avrupa dev
letlerinin şiddetli itirazları 
yüzünden buna muvaffak 
olamıyorlardı. Mesela Arna
vutluk sahillerini topa tut
mak isteseler Avusturyalılar, 
Boğazlara hücum etmek is· 
teseler Ruslar kıyamet ko
parıyorlardı. Hususile boğaz
lar mes'elesinde Ruslar 
yalnıı kalmıyorlardı. Bütün 
devletler o işte allkadar 
görünüyorlardı. 

f ttahat ve Terakki yalnıı 

Birlik 
Ciindelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Riişdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 

700 kuruş senelik 

400 " altı ayhk 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Çocuk bayramı 
Yirmi üç Nisan çocuk bay-

ramının iyi geçmesi için şim
diden hazırlıklar başlamıştır. 
O gün için bir haftalık prog 
ram hazırlanacak ve çocuk· 
!ardan vali, belediye reısı 
ve saire tesbit edilecektir. 
23 Nisanda bütün sinemalar 
tramvaylar, vapurlar çocuk
lar için meccanendir. Bir 
hafta müddetle ve sıra ile 
bütün okullarda müsamere
ler verilecektir . 

Bu sene yirmi üç Nisan 
çocuk bayramının geçen se
nelerden daha iyi bir şekilde 
geçmesine çalışılacaktır. 

Almanların 
i\1H li ınatem günü 
Bayramın üçüncü Pazar 

günü Almanların milli matem 
günü idi. Bu münasebetilc 
şehrimiz Alman konso
loshanesi ve limanda bulunan 
Alman vapurları o gün bay
raklarını yarıya kadar çek
mişler ve şehrimizdeki Al
man kolonisi de otomobillerle 
Kemerdeki Alman mezarlığı
nı ziyaret etmişlerdir. 

l'.\L~H~ TTI 
EYYU8 

20 Mart-1 935 .. ~ YazaJt; 

Tefrika No. 13 

Ehli salib, nihayet Antakyaya varmış ve şeb 
etrafinda hendekler kazmağa başlamıştı 

Uzakta, yakında bir tutam akıtıyorlardı. Çadırı kapısınd• 
yeşil ot görülse, açlar hemen Susuzluk felaketi ise daha danlık bayrağı s•, 
atılıyor, tutam tutam ot yi- müthişti : ipek kumaştan bıt 
yorlardı. Nihayet ovaların A~acık, babacık denilen göı;üküyordu. ~ 
yeşilliği de kalmamıştı. Şimdi günleri geçiriyorlardı.. Hararetli bir ;&; 
toprakları kazıyor, ot, f idan Bayılana kimse el uzatmı· geçiyordu.. Bu ;, 
köklerini kemiriyorlardı. Türk yor, ölenlerin yüzüne bile atlı şövalye gel 
ordusunun ateşinden kurtul- bakılmayordu . kumandanlarındaO 
muş bir tarla görseler, hep - Suuuuu ! .. Suuuuu !.. ra yaklaştı: 
beraber saldırıyor, biribirini Diye bağrışıyorlardı. Yü- Ne isteyor•11 

vurarak, kırarak, bir tuta rüyüş, o kadar ağırlaşmıştı Kumandan~. 
başağın başında kanlarını ki, günde ancak bir kaç Fakat şimd• 

1 gilte 
kilometre gidilebiliyordu. Bir Zarar yok·· 

e giln içinde bir kaç yüz kişi, mız çok mühimdit: 
açık ovalarda, dağ başla- Kumandan iç 
rında ölüb gidiyordu ve ve bir dakika • 
leşle ri, yüzüstü kalıyordu. . Şövalyelere çadırıO Y cııi hazırlıklar 

yapı sor 
(Taymis) gazetesi, logiltc

rede yapılan askeri hazır· 

!ıklar etrafında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"lngiliz matbuatı lngitle
renin müdafaası hakkında 

M. Makdonald tarafından 
verilen muhtırayı müsaid bir 
şekilde tetkik ve tefsir et
mektedir. Bu muhtıra lngil
tere hükumetinin bu yıl 

hava, deniz ve kara kuvvet-
)erinin artırılmasının nıçın 

istendiği hakkında makul 
bir vesika teşkil etmektedir. 
Muhtıranın bu bapta ihtiva 
ettiği vesaik keyfiyetin ya
kında avam kamarasında 

müzakeresi sırasında kulla
nılacak olan vesaiki teşkil 
etmektedir. Başlıca muhafa
zakar gazeteleri !Iİlihsızlan· 
manm sulh için şart olduğu 

tezini terketmekte ve muh-
temel tecavüzlere mani ol-
mak için silahlanmanın ge
rek olduğu lüzumunu kabul 
etmektedirler. 

Diğer taraftan sol tarafın 
buna karşı aldığı vaziyet 
temamile aleyhdaranedir . 
Lord Snövvden dün "M. 
Makdonald'ın bu memoran· 
dumu harptan sonraki vesi
kaların en acıklısını teşkil 
etmektedir,, demiştir. 

Hava nezareti 1935 senesi 
bütçesi 28,851,000 sterlinı 
olarak derpiş edilmektedir. 
Lord Londonderry bu mik
tarın, geçen sene parlamen-

tonun hava kuvvetlerinin 

çoğaltılması hakkında izhar 

ettiği arzuya muvafık oldu· 
ğunu beyan etmiştir. 

0 Temps,, gazetesinin Rer
linden aldığı haberlere göre 
-bu haberler Almanyada bü· 

yük bir inkisarı mucib ol

muştur- M. Makdonald'ın 

Alman matbuatının neşriyatı 
hakkında memorandumda 
verdiği tafsilatm Almanlarm 
en hassas noktasına dokun
duğu görülmektedir. 

Mektepler 
))ün sabah açıldı 
Bayram münasebetile Per

şembe gününden beri kapalı 
butunan mektepler dün sabah 
açılmış ve derslere başlanmış· 
br. 

Artık papasları, prensleri, açtı. 

kontları, şövalyeleri dinliyen Çadır, baştan 
yoktu. liydi.. Yere yuııı 

Ehli salib, hedefine doğru serilmişti. Kenar 
ilerlemekle beraber, haki- lerde, muhtelif 
katte bir mağlubiyet ve asılzadeleri ve k11 

inhizam içinde yüzüyordu. vardı. 
Bir parça ekmeğin değeri, Ortalarında da . 

avuçlarla altın tutuyordu. oturuyordu. Hepfl 
Prensler, Halyan sinyorları, tan aşağı kahD '' 

bir yumurtaya can atıyor- zırhlara bürünlll 
lardı. Bunlar ilk defa ordu· yıkları boyanm•I• 
larının açlığına ehemmiyet çene ucundaki ı• 
vermemişlerdi. Kendileri katle sivritilmiş, 
hususi erzakları, şarapları Godfruva, kahO 
ile geçinmişlerdi. Fakat ken- sordu: 
dilerine böyle bir oyun oy- - Bize bir ııı 
nanacağıoı hiç hatırlarına bulunacaksınız?. 
getirmemişlerdi. Ellerinde ne Şövalyelerden 

verdi : 
varsa, bol bol kullanmış, r: 

- Bendeniz ..., 
yimiş, içmiş ve tüketmiş- fadan) geliyoruııı 
lerdi. l" e * Diğeri de i a• ~ 

• • - Bendeniz de 
Ehli salib, nihayet Antak-

ya 'ya varmıştı. Şehrin etra- (Etıkişehirden) ··• A 
- Evvela sen 

fında düşman hendekler . ali 

kazıyordu. Bütün ova ve 
deşim Bodvin bP! 

1 d 1 ı d 1 
mı ?. . . _u: 

tepe er ça ır ar a o muştu. _ Evet efendılP"'": 

Yaz vakti idi. Etrafta, b b d · ·ı 
mahsul, yiyecek vardı. Açlar, ~:~ Ur;~a t=hı:.~d• _

1 dalgalar halinde atılmışlardı: randır ... d• ~ 
Bağlar, bahçeler ve ekin - Urfa tahtın 

onları sevinçten çıldırtıyor- lamadım. OraoıO 
du. Geniş meyveliklerde prens Teodos de d 
patlayıncaya kadar karınla- Hatta prens Te<>, 
rını şişiriyorlardı.. deri mi manevi b•~ 

Bilhassa son geçirdikleri tahtın varisi otar• 
felaketi hiç unutamıyorlardı. etmemiş midir?. 

Susuzlu tan günlerce kıvra- - Evet efendi 
nıp inledikten sonra nihayet prens Teodos ib 
bir çay kenarma gelmişler- Mukaddes davilll 
di. Hepsi de hayvan sürüsü lüp olan şecaat, • 
halinde suya eğilmişlerdi. O kıyaseti göster..,_ 
kadar çok su içmişlerdi ki, laşıldığından yii 
bir gün içinde 300 kişi ölüp atlerimiz için tab 
gitmişti. dirildi ve bazı ı 

Bu felaket, Akşehire ka- reketleri yüzünde' 
dar peşleri sıra gelmişti. d u. 
Şimdi de Antakyanın yeşil- Meclistekiler 
lik, güzel, meyvalı, mahsul- baktılar, fakat ,,.,.. 
lü, zengin topraklarında idi- dılar. Filhakika 
ler. fada kendisine e 

Şehri muhasara eden or· kendisine kucak 
du, kış gelinceye kadar bu- miyet gösteren . U, 
rada eğlendi. Fakat kışla ğine ihanet etııı•I 
beraber, erzak kıtlığı da geçip oturmak '' 
başlamıştı. Çünkü ne var, madan bir küllA~ 
ne yok herşey silinip süpü- çin onu öldürıııOr:J 
rülmüştü. Godfruva diğe' 

aeri tarafta ise, Antakya baktı: 
kalesi, şiddetli bir şekilde - Siz -dedi-
müdafaadıı bulunuyordu. ordusundansınıı 
Soğuk bir akşamdı. Esen leyin bakalım P 

deniz rüzgarı, ortalığı kasıp ton bize ne vakit 
kavuruyordu. Ordu kuman· lecek!. Siz geç 
danı Godfruvanın r çadırında Istanbulu yeni 
bir harp meclisi kurulmuştu. 
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yeni şose •1111111111111111111111ıııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııır-..:-N--.-v .--~-F-r-a-te_l_l i Sperco Vapur A cen tası 
iki aya kadar ikıııal lzmir yün mensucatı~ V. f. lı. van ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

olunacak "UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükiiaü 

yeni inıa olunan beton ar- Türk Anonim şirke ti o~ z~e ~ç~:·~~·tı:~.:.c;::.:. Burgas, v arna ve Köstence limanları 
me Gediz köprüsünün inşaatı - - .. CERES 25 28 k d A R t = Hu mOe e e, iki )'Oz bin lira sermaye ile - DEUTSCHE LEVANTE LıNIE " vapuru marttan marta a ar nvers, o • bitmiştir. Köprüden büyük terdam, Amsterdam ve Hamhurg limanlara için yük alacaktır. 
foseye kadar oJan yolunda = te~wkknl etmiş \'C Di Oryeııtal Karpet Manu-- il ALAYA " vapuru 19 11 ULYSSE., vapuru 8 nisandan tt nisana kadar Anvers, 

taıları atılmış ve silindirle - f::ıkçörer l.Jimited (Şark hah) şirketine ait -- martta bekleniyor. 21 marta Rotterdar.n, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
ezilmeğe başlanmıştır. Diğer kadar Anvers, Rotterdam, alacaktır. 
cihetten Bergama şosesile = izmirdc Hnlknpınardaki kumaş fnhrikasım satın Hamburg ve Bremen ıçm SVENSKA ORIENT LINIEN 
birleıecek olan yolunda tes· nlmı lır. Fabrika hütnn tcşkilut ve tc i at \'C mOs- _ yük alacakhr. " ROLAND t•· - 20 ,, mo oru martta Rotterdam, Hamburg, 
viyei tilrabiyesi ikmal olun- = tnhdimini ile eski i gibi 1 kanunu ani l 935 ta- - 11 AKKA ., vapuru 31 Copenbage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg Oslo ve ıskandi-
muş ve taşlar atılmağa = rilıiııdcn itibaren yeni irkct tarafından işletil- _ marta bekleniyor, 4 nisana na•ya limanları için yük alacaktır. ' 
başlanmıştır. Bu yolunda =. mcktcdir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, hatta- - kadar Anvers, Rotterdam, " VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 
inşası bittikten sonra köprü = niye ve çorap imal edilecektir. MamulUtm cmsa- Hamburg ve Bremen için burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
merasimle açılacak ve Ber- yük alacaktır. f skandinavya limanları için yük alacaktır. 

, - line fiiikiyeti her tarafla takdir ~·c kabul edilmi~tir. = ARMEMENT H. SCHULDT SERViCE MARITIM ROUMANi gama ya gidecek kamyonlar 
buradan geçecektir. - Bu nıumulut Pc .. tcmalcılur başında c ki Orozdibak = HAMBURG Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

- ittisnliııdeki ·ergide te~hir edilmekte ve satış fab- = 11 TROYBURG ,, vapuru " PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Belediyenin rikn içinde· yaınlnıakrndır. 23 martta bekleniyor, Ham- Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

azarı dikkntiue = Posta kutusu: 127 - burg ve Anverslen yük " ALBA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta = Telgraf adresi: İzmir _ Alsancak -- çıkarıp Anvers, Rotterdam Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edeçelrtir. 
Karşayaka'Jı okuyucuları- - NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE d I E: Telefon oumarasa 2432 ve 3564 = ve Hamburg için yük 

mız an a dığımaz mektub- illllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı'• alacaktır. lzmir Nevyork ar~sında ayda bir muntazam sefer 
farda, bazı sokak ve cadde- t\ " TAMESIS ,, vrpuru 19 Martta dog· ru Nevyork irin yük 
1 d ,_. ....-- •ı . .. " NORBURG ,, vapuru 28 ~ 
er CKı elektiriklerin uzun ır ~ S l } k M l alacaktır. 

d S t 1 1 I.>• 1 a 1 J 0 Or ~martta bekleniyor, Hamburg 
zaman an beri yanmamakta 3 1 J { J yan o ve Anversten yük çıkara- "RINO ., vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
olduğundan şikAyet edilmek- 12 beygir kuvvetinde (Di- caktır. alacaktır. 
tedir. Belediyenin nazarı Alman marka her şeyi H Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
~katini celbederiz. sağlam kuyruklu bir pi- zel) markalı az kullanılmış DEN,NORSKE MIDDEL AV- Acente mes'uliyet kabul etmez. 

yano ehven fiatla satılık- bir motör satılıktır. Taliple- SLINJE D S A·S SPANSKE- Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

Olivier ve şil rek :'. tır. rin idarehanemizc müraca- LIJNEN - OSLO şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
lmak arzu edenler her atları ilan olunur. 

11 

BANADEROS '' vapuru edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
Si Linıi tel vapur gün snbahdan akşama im- 23 martta bekleniyor, Dieppe ---= 

dar ULÜSAL BİRLiK v - Norveç lim&nlarma yük 1 İ h l , ı· k 
ac ıta ı gazetesi idarehanesine mü- alacaktır. s an u ve ra ya 

C d 
caat etmelidirler. Kitnplnrını?.u Gilzcl Bir "NEPTUN,, SEA NAVIGA-

en eli Han. Birinci kor- TION COMPANY Ltd. Şeker Fbrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 
d ~ııM11:.::r.:ız:::lr:I.llllillllll111.ülllllllB~ Ci it • H n tır a 1 a rm ı?.a Şık BUDA PES T 

~~·e EIJerman Li~:~· Zt~~3 ortasında Londra, Hull ve Bir Alln1m, Ve nir " TISZA " vapuru 18 Sermayesi 3,000,000'rork lirası 
Anversten gelip tahliyede f f 

" MARONIAN ,, vapuru Cilt .)eri Yaptır- martta bekleniyor. Doğru stanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
2 bulunacak ve ayni zamanda B d B · ı • 1 şubatta Londra, Hull L d H mak l•terseııiz, ·. Braila, u apest, ratıs ava 

on ra ve ull için yük o v· . . "k 1 
ve Anversten gelip tahliyedel alRcakhr. vcaektır.ıyana ıçın yu a a- ··---su·· mer Bank·----· 
bulunacak ve ayni zamanda * l'ENı KAV AFLAR * •' • 
L °FLAMIAN,, vapuru mart HE EXPORT STEAMSHf P ondra ve Hull için yük Çarşı ·mr/a 34 Numaradu T ' 
alacaktır. ortasında.Liverpool ve Svven- CORPORATION 

seadan beklenmektedir. AJ R 
" EGYPSIAN "vapuru ay Not: Vurut tarihleri ve - • İ ıza . . " EXILONA " vapuru 2 

sonunda Liverpool ve Svven- nisanda bekleniyor, Nevyork, 
vapurların isimleri üzerine 

seadan beklenmektedir. Mücellithanesine uğrayınız. Filndelfiya ve Boston liman-
değişikliklerdcn mes'uliyet ı k 

.. THURSO "vapuru mart kabul edilmez. larına yük a aca tır. 
• Geliş tarihleri ve vapur-

Tl:.:J R K iYE 

llRJ ı~T 
BAN~A51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~Q 

ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısa 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
1'c1Pf01l 3452 

, ...... lllllli .. •&~!.'.mlELW-llııiİ 

Öksnrenlcr! l\lut

laka-(Okmmnt~I) 

öksnrn k ş~k;rıe- ~ 
rini tecrübe edi- ----4 

niz.. ~ 
CtS 

:Q 
~ 
> 
Q 
Ct1 
>~ 
~ 

CQ 
VePorjcn Şahapm ~ 

en nstfln bir m n • ~ 
hil şekeri olduğu- >Q.r 
mı unutmayınız.:._ ~ 
Ku\'Yetli mOslıil flllllC 

istiyenler Sıhha 

sOrgOo haplarını 

arasınlar. 

l\laruf l eczaneler-

den arayınız. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli ınalların en iyisi, e11 sağla
ın ı, eıı ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli n1allar pa;ısı 
Izn1ir şubesinde b11lursunuz 

Sıhhat halık~ yagı 
Noı·veç balık yağlarının 

en iıalisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
JJamza Rwıcm beyin fotoğro.flıan~i. /~mirde e11 

fowgraf çekmekle şlJhret bulan bir satı'at ocagıdır. En 
müıkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foı'1/ıraJ· 

Zardan memnun kalmışlardır. 
llam:.a Rüstem bPyin, JoıograJ rrıafremc•si satmı '7f.(J· 

gaz.Q$1 "• muhterem milştcrilerinin ince ıevklerine s1Jre 
her çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir ııycıreı lıer şeyi ispaırı kafidir. 

(lzmir • Batturak ca~eei, Refik 



20 Martt 9J5 (Uluıal Birlik) --------

Italya-Habeşistan ihtilafının son saf hası 

Habeşistan, uluslar derneğine yeni bir 
nota verereli müdahale istedi 

Yeni notada, Roma müzakerelerinin akim kaldığından ve Italyaıı 
ordusunun seferber edildiğinden hahs olunuy(lır 

Cenevre 19 (A.A)- Habeşistan hükumeti henüz neşre· IS inci madde bir inkıtaı intaç edebilecek ihtilaf halle-
dilmemiş olan yeni notasında, Roma ile müzakerelerin akim rini ve uzlaşma safhasını derpiş etmektedir. 
kaJdığını ve Italyan kuvvetlerinin seferber ediJdiğioi tesbit Bu safhada konsey ihtilaf hakkında olan tarafları an· 
ve müşahede ederek misakın 10 ve 15 inci maddelerini laştırmıya teşebbüs eder. Bu teşebbüs akim kaldığı takdir 
ileri sürmekte ve muayyen usule tevessül edilmesini iste- de ikinci safha mevcutturki bundan konsey acambJeye ra-
mektedir. porunu vermektedir. 

10 uncu madde UJuslar demeginde iza bulunan devlet- Habeşistan hükumeti asamblenin fevkalade olarak der-
Jerin türlü tecavüz ve taahhütler karşısında toprak bütün- hal toplanmasını istemektedir. Mesele gayri melhuz bir hal 
lüğünü riayet hakkındaki taabhütJerini mutazammındır. :zuhur etmedikçe Mayıs devresinde müzakere ediJecektir. .......... 

logiltere Bay Laval 1 Katanrlaris 
Dış bakanı Fransız el· lngiliz masalahatgüza- Meydana çıktı 

Atina 19 (A.A) - lsya· 
nın başındanberi ortadan 

çi ile görüştü rı ile konuştu 
Londra 19 ( A.A ) - Sir Paris 19 ( A.A ) - Bay 

kaybolan muhalefet lideri 
Con Simon lngilterenin Pa- Lava). İngiliz maslahatgüza- bay Kafandaris hasta oldu· 

ğunu ve hükumetin emrine 
amade bulunduğunu bildir-

ris büyük elçisini ve sonra· rı bay Kampbelli kabul et-
da Fransanın Londra büyük mittir. 
elçisini kabul etmiştir. 

Belediyeler 
Bankası umum mQ-

dilril öldü 
Ankara, 20 ( Hususi ) -

Belediyeler bankası umum 
müdürü eski Adana valisi 
Bay Mümtaz Savut ölmüş

tür. Merhumun cenaze me
rasiminde iç işleri bakanı, 

Kültür bakam, Moskova 
büyük elçisi Bay Vasıf ve 
dostları bulunmuşlardır. Jan
darma ve polis müfrezeleri 
son ihtira'm resmini ifa ey
lemiştir. 

~------·--------~~ Sof yada 
Tevkitat yapıldı 

lstanbul - Sofyadan bil
diriliyor : 

Bulgariıtanda yeniden bazı 
karışıklıklar olmasından kor· 
kuluyor. Muhtelif yerlerde 
Komünist teşkilitları mey
dana çıkarılmış, 68 Komü
nist tevkif edilmiştir. 

~~------------~----Işık 
Lisesi talebesi Selçuğa 

gittiler 
Bir kaç gündenberi şeh

rimizde bulunmakta olan 

Istan bul Işık lisesi talebesi 

dün bazı ziyaretler yapmış· 

lar, Göztepe Cümhuriyet kız 

san'at enstitüsünü, Buca 

orta mektebini, inhisarlar 
sigara fa brikasrnı, Karşıya
ka' daki Sağır, kör ve dil

sizler müessesini gezmit· 
}erdir. 

Talebeler bu sabah Sel
çuğ'a gitmişlerdir. Orada 
Efes harabelerini gezecek· ' 
ler ve bu akşam şehrimize 
dönerek yarın lstanbul'a ha
reket edeceklerdir. 

Vilayet 
ınumi meclisi hugOn 

toplunıyol' 
Vilayet umumi meclisi bu 

gün öğleden sonra saat 14 
te ikinci toplanbsını yapa
caktır. 

lUahmud Muhtar öldü 
Napoli 19 (A.A) - Tür-

kiyenin sabık BerJin büyük 

elçisi General Mahmud Muh· 
tarın cenazesi bugün Napo· 
liye çıkarılmıştır. İskenderi
yeden vapura binen sabık 
elçi yolda ölmGştür. 

Kazım Dirik 
MiUettiş mi olu yor 

Ankara - Vali General 
Kazım Dirik'in birinci umumi 
müfettişliğe tayin edileceği 
ıöyleniyor. 

miştir. 

Pehlivan güreşleri 
Uaştaraji 1 İnci .~alıifede 

fakat cevabı verilmiştir. 

Ayrıca Rifat pehlivan da 
baş için güreşmek istiye
cektir. Bize kahrsa bu güre
şte Mülayimin Hüseyine kar-
şı iyi bir netice almasında 
hiçbir sebep yoktur. Çünkü 
Amerikaya kadar giderek 
orada iyi güreşler yapan ve 
bugün için güreşin bütün 
inceJiğini kavrayan Mülayi· 
min tamamile iyileştiğinden 
kendisinden iyi neticeler 
beklenebilir. Bu hususta edi-
neceğimiz malümatı 
tekrar yazacağız. 

yarın 

~~~~-----._.~·~---, .. ----~~----
urla cinayeti 

Hilliim Ihsan Ziya
yı kinı ôldürmüş? 
Avukat hay Fehmi ve sekiz ar

kadaşı dttn tevkif edildiler 
Bundan beş sene evvel 

Urla hakimi bey Ihsan Ziya, 
Türkocağından çıkarak evine 
giderken, meçhul bir şahıs 
tarafından kafasına indirilen 
ağır bir sopa darbeıile ya
ralanmış ve lzmir hastaha
nesine kaldırılmış ise de 

aldığı yaranın tesirile bir 
kaç gün içinde ölmüştü. 

Bu vak'enın mub11kemeai çok 
uzun eilrmOt ve suçla olduklara 
zanoedllen beş kiti yedlter 
ıenc bahse mahkum olmntlar 
dı. Fakat temyiz mabkemtst 
bu kararı bozmııt ve yeoldtn 
yapılan muhakeme of'tlceslnde 
evvelce yrdlter sene bobae 
mahkum edilenlerin beraetle. 
rlne karar verUmlotl. Bir ay ka· 
dar evcel de, btraet kararı 
temylzce tnedlk olonmutto. 

Yıllarca eQren ve artık ka 
paoauı.ı olduğuna hftkmedllen 
bo clnaytte alt dava yeniden 
taıelenmiı bulunmaktadır. Bu 
hoeueta aldığımız malOmatı 

yazıyoruz: 

Urla hAktml bay lhean Zl 
ya'oın OldDrOlmeei hldhtelnde 

euçlo görOlenlerln heraet etme· 
!erinden 11oura1 Urla Müddei· 
umumiliği cinayete ait evrakı 
yeni battan tetkik elmlt ve 
neticede dokuz kişi tnklf edil· 

mittir. Mevkuf Jar nnkat bay 

Sabri He avukat bay Fehmi, 
kardeşi bay Balız Ahmet. ke· 
reettci bay Sallh, Urla f'Bkl 
nQfue memuru bay Basan, Yoz· 
gatlı bay Sadık çavuş, Arnavut 
bay Abdurrahman, Urla ieke 
lesinde bay Lıiz B üaeyin ve 

arkadatı bay lb Hasan'dır. 

Yapılan tahkikat neticesinde, 
clnay~tlo uukat Bay Fehmi 
tarafından ftleulrildiği kaoaıatl 

hıbıl olmuştur. Vak'anın delil· 
teri tesbit edildi~i söylenmekte 
is . de tahkikat derlnlettlrllmek· 
tf'dir. Dava, azmlr Ağırceza 

mahlremeıılnde' görülecektir. Ad· . 
lerıoı yukarda yazdığımız dokuz 
mevkuf tın bazılara bondan 
evelki muhakeme sıralarında 
yalnız tahld olarak dfoleoml~ 

indir. Mevkuf lar arasında, 

evelce mahkum olub da bflAbare 
mHum oldukları ınlıtılarak 

beraet edenlerden hiçbiri yoktur. 

logiliz notası büyük 
tesirler uyandırdı 

-Baştarafi 1 inci sulıifede -
amili teşkil etmekte bulun. 
duğunu ilave eylemektedir.,, 

"Avrupaurn sukununu ih· 
Jal eden müsaJJah Almanya 
değil silahlarından tecrit 
edilmiş olan Almanyadır. 
Mecburi askerlik hizmetinin 
yeniden tesis edilmesi cihan 
siyasetinin büyük meselele
rini semereli bir surette mü
zakere için zaruri olan mu· 
vazeneyi vücuda getirmek
tedir. Almanya gerek ken
disi •e gerekse diier 
milletler için lazım oJan sul
hu temin için teşriki mesa
iyi arzu etmektedir ... 

Berlin 19 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan : 

İngiliz notası ile Alman 

cevabı hakkında mütalea yü· 

rüten gazeteler; Alaıanyanın 

lngiliz bakanlarile müzake
relere istiyerek giriıecekle-

rini yazmaktadır. Müttefikler 
ıilihları bırakma üzerindeki 

taahhütleri ihlal ettiklerinden 
Almanya bundan icabeden 
neticeleri istihraç etmiıtir. 
Şimdi vaziyet sarihtir. Bü
yük devletler hukuk müsa • 

vatı daireıinde müzakerelere 
girişeceklerdir. 

Volkiıer Beobahter, Al
manya'nın hareketi üzerinde 
yapılacak müzakereJerin ve 

diplomasi gayretlerin boşuna 
sarfedilmiı olacağım yazıyor. 
Çünkü bu hareket Avrupa
nın sulha kavuşması için 

yapılacak müzakereler için 
iptidai vaziyetleri tesbit et· 
miıtir. 

Berliner Tegablat gazete· 
sine göre, şimdi hareket 
noktasının bütün devletler 
için ayni ve müsavi olduiunu 
yazıyor. Almanya sulh ar
zusundan ileri gelmemiştir. 
Müzakerelerin milsbet neti
celere ulaşması için elinden 
g-eJeni yapmaktadır. 

Vaşington 19 (A.A) - İn· 
giltere Almanyanın son ka
rarı hakkında henüz Ame
rika Hariciye bakanlığının 
noktai nazarını sormamıştır. 
Zannedildiiine göre, Sir Con 
Simon ile B. Hitler arasındaki 
görüşmenin neticesine inti
zaren şimdiJik logiltere ta
rafından resmen bir teşeb
büste bulunulamıyarak yalı
nız ıifaht görütmeler yapı
lacaktır. 

isyan t\1acerası -------1-
4~ -------

Tr--· k.ya i\sileri 11~ 
sıl dağıldılar 

Venizelos tarafından ter· 
tib olunan isyan macerası 
ne derece garib ise, bu ha
reketin tecelliyatı da o nis· 
bette gülünç ve iğrençtir. 

Atina gazetelerinden ter· 
cüme ederek bir kaç maka
le ile tafsilatını yazacağımız 
bu macera, takib ediJmeğe 
değer bir mahiyettedir. Bu 
tafsilatı bugünden itibaren 
aşağıya yazmağa başlıyoruz: 

fi 

• • 
Serez - Birkaç günden· 

beri devam eden harb. ar
tık nihayet bulmuş gibidir. 

1 -
rez kasabası bir,-• 11 

istirdat olunacaktı· 
Piyade alaylar1, goıt 

pan bir sür'atle Strıı~ 
tarihi köprilsünden ! 
mütemadiyen asiler• 
ediyordu. 

Kondilis, cepheoiıı ~ 
lif yerlerinden asilerııı~ 
gunluğu hakkında d•,. 
dakikasına:aJdığı tel~~ 
dan biitün kumaod•~ı~ 
berdar ediyor ve : 
diye haykırıyordu. ~ 

~~~---(-1:1~ 
Serezin geniş ovasından ge- Nikah . ., 
len top sesleri, samialarda 1 ,,,. 
korkunç akisler (yapan mit· Anadolu Mürettip e ;/' 

Bay Niyazinin beOI ralyöz mermilerinin vızıltı la· 
rı kesildi. Zifiri karanlık, fe- merhum Eşme post•!/ 
ci harb sahnesini ve bu telgraf müdürü BaY &' 
sahnede yatan kurbanları Hakkının kerimesi 1 b' \ 
örtüyor. Niluferle Göztepede0 

Serez, Drama, Kavala ve ' B H- · · 'kabl•" ay useyrnın nı 

lskeçe 'yi günlerden beri kap· k~d.aşları ve dost.Ia~ıP1~ 
lıyan o:ıatem tülleri, büku- rakıle belediye nıkab 
met kuvvetlerinin galebe sinde icra ediJmiştir· 
çalmasile yırtılıyor. Tarafeyne saadetle' 
Şu Venizelos, ne kadar menni ederiz. 

haris. ne insafsız bir cana- -~ 
varmış? iktidar mevkiini c s. oJJ 
elcfgeçirmek hırsile Yuna- OD Jlll ·J 
nistan topraklarını Yunan Pazar giinll (Jel'lı F 

kanile boyayan bu tilki, bulunacak 
emeline muvaffak olamıya- k•ııı 
cağrnı anlayınca asi kuman- Londra - Dış ba nııO 
danlarını kendi hallerine Con Simon, Pazar g pe 
terketmiş, onlarda üç gün yare ile LondradaP 
evvelisine kadar ordularına gidecektir· 'I 
okudukları:zafer:teranelerini Metaksas çe~1 ~ 
unutarak çil yavrusu gibi b' 

Atina - Devlet 1, 'f 
dağılmağa ve kaçacak yer f e 

bay Metaksas isti • 
aramağa koyulmuşlardır. 

tir. ./ ı 
10 saat devam eden ~.,._ 

kanı. ve şiddetli bir mn- Güzel vafıd9 
cadeleden sonra: rical eden ., · 

1
o 

asi ordunun harekih, Se- Bir çocuk aı:ıtı8 
rez'e 6 kilometre mesafede vurdu 
bulunan istihkimlardan ta- J' 

D" G 1 ı ra11ut ediliyor. Baıkumandan un gece oıe 11• 
general Kondilis, Selanik ile Halimağa tarlasında ı;e / 
Serez arasındaki 70 kilo· kağında kanlı bir vak• f 
metrede küçük bir bağ tur. Onalh yaşlarıod• o 
kulesine karargahını kurmuş, tafa adında birisi:Je; 
maiyetine buradan emirler Bayan Fatmayı aı ~I• 

mesele dolayisile bıÇ• t veriyordu. tı · 
Kondilis, bütün gece omuzundan yaralao>•f bf 

uyumadan erkim harbiyesile ralı derhal memleket ~I 
hanesine kaldırıloııŞ birlikte çizmiş olduğu plan-

ların verdiği neticelerden fa da yakalanmıştır· r' 
Bayan Fatma 34 'f' t' layikile istifade edebilmek e 

dadır. Yarası aö-ır f için telefon başrndan ayrıl- 6 

kelidir. 
mıyor, cüıitam kumandanla- ___.....--: 
rına asilerin sür'atle takip B • ıl j( 
edilmesi lüzumunu biJdiriyor· ay Nı il il 84 
du. Şehrimiz iskin b~il~ y 

Üç ğün evvel istihkamla- Bay Münir, iki ay t.e ti t 

ra yerleştirilen ağır toplar, almıştır. Bay MüP•'1 o• ~ 
büyük gayretler sarfile ileri· havasını geçiroıe~ t•l t 
ye doğru sevk edilmekte, Perşembe gün 15 

piyadeyi himaye eden sahra gidecektir. 
topları da sür•atıe iJeri hat- -~et 
lara nakl olunmakta idi. Hay Mu a tJJ V' 

General Kondilisin verdi- rJıJ'ıt' 
ği kafi emre göre, asilerin Ankara.- Bay 

1 
o' 

bir yerde toplanmalarına esaJeten iş banks5 ·ıııı' 
meydan •erilmiyecek ve Se- müdürlüğüne tayin ed' ( 

1 . E ı· h . ,e . zmır şre paşa astanesı "' 
tababet inden: lı' 
Eşre~paşa ~asta~esinde mevcut 6 adet mUstaıl'~~,f 

termosıfonlar ıle kobne bakır kaplar vesair eşya ıl'd f' 
suretile satılması için bir hafta müddetle müz•Ye ~J~ 
karılmış isede alıcılar müracaat etmediğinden s• tl'J 
eşyanın tarihi iJindan itibaren bir hafta milddetle tt'ıJ 
edilmiştir. Alıcıların müzayede günü olan 27-3-935 ç'1ti

1 iilnft saat okJldan OD ikiye kadar hastane J:ıef• sJ 
resine müracaatları. 


