
F.ransızların hazırladıkları 

protesto notası bugün öğle
den sonra Fransız sefiri tara
fından Almanya dış bakanı 
Fon Nörabta verilecektir. 

- ... 
~: • • ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Memleketimize ilıica etmiş 
olan asilerden Zizilos don Pi
re'ye gitmiştir.Aspradakis de 
bugün J\t idilliye haı·eket ede· 
cektir. 

--------------------------....... ~~--------------------------------~-----------------------------------------------------------------Yıl : 2 - No : 390 Telefon : 2776 - Perşembe - 21 Mart 1935 Fiatı (lOO_)_P_a_r_a_ 

V enizelos Italyadcl Mı oturacak? 
~~~~====A~v=ru=p=a=,d=a~~ba=ş==g=ö=s~te=r~e=n==y=e~n=i ~d~u~r~u~m:z::::~~~2:::::;~:;==z==~~~a=-~\l~~a==ı~~,~~::=..~---"-_,::___ı~Ş~.k~li=se=s7i =ta~l~e~b=es~i.;:::::;.~.~.~,;meq~~~z< 

ransız notası, bugün Alman Yakmda Mosko- l\onuk~ gençler Is
ya dış hakanına veriliyor p::;:o <~~:ec~~n.. tanhııla dönüyor 

ak politikası kuvvet politikasile değiştirilecek olursa, 
Sovyet hükumeti tarafından 

bay Lavalın Moskovaya gel
mesi için yapılan daveti ka· 
bule karar vermiıtir. Şimdi· 

Jik bu ziyaret hakkında bir 
tarih tesbit edilmiş değildir . 

zayıt ıııilletlerin mevcudiyeti tehlikeye düşer 
Paris 20 {H.R.) - Fran· --..--~·"' 

ra11ıa Baıbakanı],Bay Flanden 

Paris 20 (A.A) - Royter 
Ajansı " mubabirinden: Bu sa· 
hah ki kabine içtimaında 
alınan karara ıöre; Alman· 
Janın ~ aillblanmaaıadan do
lan meaelelerle meııul ol· 
mak Dzere Fran11z - laaiJiz 
Ye ltalyan mllme11illerinden 
mllrekkep bir hey' et hafta 
•onunda Pariıte toplanacak
br. 

Kabine, Almanya'da mec· 
huri aıkerlik hizmetinin te· 
ıiıini protesto makamında 
hazırlanan notayı tanib et
nıiıtir. Bu nota buglln 6ğle· 
elen ıanra · Berlin'de Fon 
Narahta verilecektir. 

sız Başbakanı bay Flanden 
ayan meclisinde askeri me

seleler hakkındaki müzakere
ler esnasında irat ettiği bir 
nutukta demiştir ki: 

" - Hükumet, Fransa as
keri hizmet müddetini kat'i 
surette uzatıyor denmesini 
hiçbir zaman arzu etmediği 
içindir ki 15 Mart tarihli 
beyannamesile 1928 s~oesi· 
nin bir senelik hizmet kanu· 

nu çerçevesi içinde ve o ka
nunu 1935 ili 1940 seneleri 

arasındaki az miktarla sınıf· 
lar iç.inde nazara dikkate 
aldığı esaslar dahilinde mu· 
vakkat bir zaman için asli 
hizmet müddetini uıatmııtır. 
Ve bu beyanname ancak 
son hadiıeler üzerine ebem· 
miyet keabeylemiştir. 

Franıa yalnız olarak ve 
lüzumu takdirinde müttefik
lerile birlikte lı endiıini mü
dafaa edecek kadar kuvvet· 
lidir. Fakat Avrupada birçok 
zayıf uluslar vardır ki, ej'er 
biz hak politikasını kuvvet 
politikasile değiıtiriraek bun
ların mevcudiyetleri tehlikeye 
düıer. Bunun için mes'elenin 
uluılar arası mahkemesinde 
fasledilmeai lizım gelmekte· 
dir. Biz bir senelik hizmet __________ ..... _.~·~·-... ~-~----~ 

Sosyalistlerin talebi 

Dış hakanından 
izahat istendi --------lmanya-Lehistan ticaret anlaşması 

beklenen neticeyi vermemiş 
V arıova 20 (A.A) - Di

Jet meclisi Lebiıtan-Alman 
ticaret anlaımaıını tA1dik 
•tmittir. Mazbata muharriri 
beyanatında; iki memleket 
ticaretinin Lehiıtan lehine 6 
mit yon Zloti fazlalık göıter-
diiini ve fakat Almanyadaki 

clBriz tabdidatı yllzllnden •· 
lacaklan11 tahıilindeki gecik-
meler mlltklHlt doj'urduğu· 
nu ve bu meıelenin halli hu· 
kOmetin m&bim vazifelerin· 
den birini tetkil etmekte ol· 
dutunu bildirmiıtir. Muha· 
lefet mllme11ili, anlatmanın 
beklenilen neticeyi vemedi
iini ı6ylemiıtir .Soıyaliıt .. ha
tipler ıiya1al deliler ileri 
•llrerek harp doturabilecek 
••lai71ttı olan ıon Alman 

.Mareıal Pib.ude$ki 

bidiseleri iiıerine nazarıdik
kati celb etmiılerdir. 

Soıyalistler hariciye baka· 
nıadan bu bldiaeler hakkın· 
da bir beyanat neıretmeaini 
iıtımiflırcllr. 

Almany a clı ş bakanı Fon 1\ öralıt 

kanunu çerçevesinde kal· 
makla Fransanın gayretini 
- Devamı 4ıinciı solı ifedc -----------

Vilayet 

-----------Orman 
Genel çevi rnıeni Şilede 

Şile 20 (A.A) - Orman 
genel çevirmeni bay Fehmi 
bugün buraya gelerek orma 
işlerile yakından uiraıtı. Bu 
işlerle alakadar memurları 
ve orman uhiplerioi uzun 

uzadıya dinlendikten ıonra 
stanbula döndü. Ekin bakan 
lığımızın bu işe verdij'i e-
hemmiyet köylümüzü çok 
ıevindirmiıtir. 

Genel 1 urultay 
dün toplandı 

Kurultayın ıoplandıgı hı'ikıimet konagı 
VH4yet umumi meclisi dOn rak gösteriliyordu. Yol bedeııf 

ıaat ondörıte Vali General mükellef lyetlnln 1935 yılında 
KAzım Dlrlk'in baıkanlığında eylôl, birinci tetrln, ikinci tef· 
vllAyet aalonunda toplandı. 

Geçen zabıt Utib bay 
Mebmed Aldemlr tarafından 

okundu Ye onaylındı. Meclll 
bıtbnı vll4yetln 1933 yılı 

İZlbnımeslle, dılmf encOmenln 
mGtıleaııının okunıcağıDI, vill 
yetin 1935 yılı adi ve fevka· 
IAde bO,çelerl (izeriode görO· 
tl\leceğiol ııöyledl. Bıy Mebmed 
Aldemlr lzaboameyl okudu. 
Buodı vllAyetler ldareıl klna· 
nunun l 28 t11cl mıddeıılnt .§Öre 
933 yıh içinde verilen blltçe 
tutarı ııtırılmımık prtlle ya· 
pılın 1,1.,.r meclisin tınlbloe 

arıedlllyor u mOtaleanımede 

de l 934 mali yıh bCllçeslle 
bışaralın itler blldlrlllyordu. 

935 yıla Hrfında yol bedeni 
mOkellef iyeli ıekb ıllo ve yol 

par111 dı mılnaıa 1111 Hrı ola· 

rin, mart ve olun aylarında 

ifa ettJrllmesl, yol parasımn dı 
temmuz ve birinci teşrin ayla· 
rındı olmak ftzere iki tıksltte 
tahsili muvafık görOIOyordu. 

Bundan , onra fevk.ilde bOt· 
çeoln mftZ1keresioe l eçlldi ve 
bu bıptakl kararname oknndu. 

FevkalAde bOtçe oizamna 
mesinde 1936 yılından itibaren 
imha taksitleri dalmt encOmence 
ı:eablt edilmek ve yalnıı yol 
ve maarif itlerine aarfolunmak 
ilıere l 935 seneıl ıarf1Dd1 
100,000 liralık Jıtlkraz akdine 
Teya taahbade glrltmiye fımlr 
valisinin meıon bulunduğu ya 
ıılı idi. luboımenln mecllııce 
l1&vlbl reye kondu. 

Avukat bay Kemıl (Mene· 
men) bunun Gıerlnde ııöı söy· 
-Det•amı dlrflDncD ıahifada -

.. __ 
Gençler, lzınirde gördükleri sami

miyetten çok memnuu kalmışlar 

Bura orta mektebi tarafındun konuk talebe şerefine 
ı erilen z.iyafctten bir inıiba 

Bayramın birinci günü sesatta büyük alAka görmDt· 
muallimleri bay Şükrünün ida· ler ve uzun uzadıya izahat 
resinde ve Anafarta vapu· almıılardır. Misafirler geldik
rile şehrimize gelmiı olan lerinin birinci günü Cümbu
lstanbul Feyziye ( Işık ) Li· riyet meydanına giderek 
sesi talebeaioden 15 kitilik Atatürk'ün heykeline bllyDk 
bir grup ıebrimizde bulun· bir çelenk koydukları 11ibi 
dukları müddetçe mekteple· lzmirin iatirdadında ıebit 
ri ve müessesatı ziyaret et- düşenlerin halka pınardaki 
mişler ve tetkiklerde bulun· abideıine de çelenk koymuı· 

l d F . 1•1 (I k lardır. 
muı ar ır. eyzıye ı er şı • K ti' 1 b 
1 ki ) dü b h A d 

ıyme ı genç er uırlln 
1 ar n .. a y ın k.. 1 d . 

t ·1 S 1 • 'd k A oy er en gelen vah General 
renı e .e çuga gı ere ~·: Kiıım Dirik'i makamında 
ı~luktakı E~ez harabeklerını ziyaret etmiılerdir. 
zıyaret etmııler ve a şam Gen ı b ü .. • ı d .. . çer, ug o og e en 
donmilşlerdır. sonra saat 17 de Ankara 

lşıklılara lımir palas'ta, vapurile şel:ırimizden ayrıla· 
Şükran'da, San'atlar mek· rak Istanbula döneceklerdir. 
tebinde, Kız san'at Enistitü· Işıklılar, idarehanemize 
sünde, Buca orta mektebin· irÖnderdikleri bir tezkerede, 
de yemek ve çay ziyafetleri lzmir'de gördükleri samimi· 
verilmiıtir. yelten dolayı memnuniyet· 

Talebe mekteplerle mües· lerini bildiriyorlar. 
--.--~~--~~~~ 

1'0rk-Bulgar müoasebatı 

Yeni setir Sofyadan 
hareket etmistir 

' ----------~-----·~-491~-~-----~-
Y arı. resmi (Novidni) gazetesi, yaz-

~dığı~hir.haş makalede ne diyor? 

Bulgar Kralı Borü 
Sofya 20 (A.A) - Bulgar 

Ajanıı bildiriyor: 
Bulgariıtanın yeni Anka

ra orta elçiıi ve bayan Pav· 
lof burna 11at 16 da Aa· 

karaya hareket etmiılerdir. 
Elçi istasyonda Kralın 

huıusi kalem mOdllrll bay 
Ayvanof ile Hariciye baka
nı bay Batalof, hariciye u· 
mu mi kitibi bay Kriıtof, 
Tilrkiye orta elçiıi bay Ali 
Şevki Beker ve elçilik me
murJarı ve bütün elçiler hey
eti, hariciye bakanlığı yllk-
sek memurları ıiya1a, öko· 
nomi kültür ve matbuat ale-
mine menıup mllmtaı ıah
siyetler ve bir çok doıtları 
tarafından teıyi edilmittir. 

Yarı resmi Novidni gaze
tesi bay Teod(?r Pavlof'un 
Ankaraya tayini mUnasebe· 

· D.ııamı 4 ncü sahi.[ ede· 
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n giliz e 
Lirasının düşme-

(Bahaeddi.n Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) .. • d h J 
Ça .. lık; harh gemiJerinin boğazlı1r- ~ıu en . ası olan 
dan serbest geçmeJerine o~ınanlı netıceler 

lngiliz lirasmın son gün
d ev Je i . n mUsaa esini istiyordu ıerde gösterdiği sukut yü-

hükumetine de açılmıştı. O 
zamanki Hariciye Nazırı da 
Selves kat'i olmamakla be-

rioisanide hariciye nazırı 

Asım beye verilen bir nota
da, Rus harp gemilerinin 
boğazlard "ı serbest bir su
rette geçm · lerine Osmanlı 

devleti tarafından müsaade 
edilmesine mul:abil aşağıda
ki tavizlerm verileceği ya-

zünden acunun her tarafında 

21 Mart-1 935 •. Y 
f efrika No. 14 

:ök~;cm ik a l;sakl;kı;;rgörül:~ 
müş ve bütün piyasalarda 
bir durgunluk başlamıştır. 
Şehtoimizden Maltaya yapılan 
mevaşi sevkiyah da bu yüz
den durmuştur. Ora hayvan 
tüccarlarından gelen haber
ler, lngiliz lirasının düşme
sinden büyük zararlar kay
dedildiğini bildirmektedir. 

Güzel hristiyaıı 
yanından 

kızı, harbed~n nışaoJısı 
, ' 

raber Rusya sefirine mem
nuniyet verici bir cevab 
vermişti. Rusya'mn Londra 
sefiri olan Benkendorf da 
lngiliz Hariciye Nazırile 
temas etmiş, fakat Sir Grey 
f ransızlardan daha ihtiyatlı 

Şövalyeler tereddüd için
deydi; 

hıç ayrılmıyordu 
Yanındaydı, diyorsu-

- Evet efendimiz, geç 

. .zıh bulunuyordu. 
kaldık.. 1 

__. Nişaniısi dilber Florin ( 
de yanında ıııı?~ 

nuz. Bundan maksadınız ne
dir?.. , Şimdi yamnd8t de
ğil mi.~, . 

- Beiki mezarda da ya-

bir cevab vermişti. 
- Ev' , yanındaydı ... 

nındadır, fakat bendeniz 
orasını bilmiyor um .. Sir Grey boğazl r mes'e

lesine dair Rusya tarafından 
Babuiliye verilecek bir no· 
tayı lstanbulda himaye et
meğe hazır olduğunu, fakat 
Rusya tarafından çok ileriye 
giden talepler ortaya atıla
cak olursa bunların bir ka
rar verilmeden evvel tetkiki 
lôzımgeleceğini söylemişti. 
Rus sefiri Benkendorf, Pet
resburga gönderdiği raporun
da bu cevaptan bahsederken 
itilafı müsellesin nihayet 
lngiltereyi Rusyanın emelle
rine hizmet et:neğe mecbur 
edeceğini yazıyordu. Filha
kika laıgilizlerin mütereddit 
görünmeleri, o esnada f ngil
tere iie Rusya arasında Iran 
hakkında mevcut olan bazı 

Diplomatlar kendi arala
rında bu suretle anlaştıktan 
sonra Rusyanın Istanbul se
firi Çarikof büyük teşebbü
sünü icraya koyulmuştu. Pet
resburg hükümeti namına 
hareket eden efir Çarikof 
gözleri önünde tecessüm e-

1 n -.A -- ~ey apar 
Yapılacak l\façlar ., 

Bu sözler, mecliste bir 
bomba gibi patladı. Hepsi de 
ani bir hiddetle kılıçlarının 
knb:zesini tutarak ayağa kalk
tılar. ltalyan prensl Boen ü 

şdval}'~re yaklaştı : .. 

ihtilafların halledilmemesinden 
ileri geliyordu. O ihtilaflar 
ortadan kalktıktan sonra 
boğazların da Rusların istek
lerine göre halledileceğine 
şüphe yoktu. 

edilmemesinin sebebi malüm
du. Boğazlar hakkında Ba
bıaliden imtiyazlar kopar
mak için Rusya Italyaya kar
şı bir harekette bulunmak 
İdemiyordu. 

Ancak aradan bir kaç 
hafta geçtikten ve sefir Ça· 
rikof ile Petresburg arasın· 
da cereyan eden müzakere
ler neticelendikten sonra, 
ahval ve şerait müsait gö· 
ründüğü takdirde Babıali 
nezdinde Boğazlar mesele
sini takip etmesi için safire 
talimat gönderilmişti. Fakat 
bu talimata bakıhcak olur
sa sefir Çarikof Rusya hü
kumeti namına değil, kendi 
nam ve hesabına teşebbüs
te bulunacaktı ki şayet iş 
muvaffakiyetsizlikle netice
Jecek olursa, mağlübiyet 
Rusya hükumetine değil, 
sefir Ç rikofo ait bulunsun. 

Rusya sefiri Boğazlar me

selesini ortaya atmak için 

müsait ahval ve şeraiti bul
mak hususunda çok bekle
medi. Çünkü teşrinisani or
tasında İtalya, harp sahasını 
Şarki Akdenizc ve Boğaz
lara doğru uzatacağını bil
dirdi. Hunun üzerine te.rafı
mızdan Boğazların kapatıl
ması için Jazımgelen tedbir-
ler ahnmağa başlandı. Bızim 
boğazları kapatacağımız an
Jaşıhr aoJaşılmaz, Rusya bü-

den gaye bir za anlar Hün-

Yarınki Cuma günü , Jik l\'lab~uJata biiyOk 
maçlarına devam edilecek v~ zarar)aı· veı·tJi 
4 A. ile 2 B. maçı yapıl kar iskelesi muahedesile ih

das ıedilmiş olan vaziyetin 

yeniden yaratılması, yani Os

manlı devletinin Ruı him -

yesi altına alınmasaydı. O 
devre ait neırohınan vesika· 

lara bal:oln~alc olursa~ Çari

kof bu gayeye va~I ~lmak 
içitı her türJil va11ta.ya baş
vurmaktan çekimiyor, bütün 
~eka ve dirayetini bu ~şe has 

rediyor, ath ekseriya amir

lerinin, Petresburg hariciye 

nazırının emirleri ve kararla· 
rı hilafına hareket etmekten 
bil çekinmiyordu. Bir mnd
det sonra boğazlar ıneselesi 

cqktır. Futbol heyetinin ba
zırladığl progr~m şayledir! 

Saat 10 da Tiirksf>or-Altay 
hakem EiıÜ ~ K.S.K ), saat 
lZ de Atınordu - Şa~kspor 
hakem Ferit (Göıtepe) saat 
14 te Gihtepe:.Bnca hakem 
Gazi Kemal ( Altay ~. saat 
16 da lzmirspor-K.S.K llake 

Merkezi Avrüpanıiı birçok 
nie~İ'eketİerinde ve b.lhassa 
Yugoslavyn'da bu sene \.u
kubulan •t>ylapl~r yüzünden 
kışlı~ ffiabsUlat büyük za
rarlar görmüştür. 

Fehmi (Altay~. 
! • 

n tnkimları halk sahasında: 

Scylaplara . marui Ralan 
meôlleketlt::f l:caret odaları
nın tahminleri, muhtelif 
mahsuller rekoltelerinin bu 
yıl çok noksan olacağı mer
kezindedir. 

Çarikofun bu çabalamas be .. 
ticesiude büsbütün }'eni bir 

şekilde ortnya çıkmışh. Ça
rikofun çizdiği planda, bir 
balkan ittifakı vücude geti-

rilmesi ve bıt ittifak, Rusya 

tarafından göderilen bir J6tuf 

olmak üzere Türkiyenin de 
o ittifaka girmesine müsaade 
(!) olunma ı yazılı bulunuyor
du. 

O esnada bu projenin sa
mimiyetine (!) inanacak tek 
bir Türk siyasisi bile yoktu. 
Rabıali ricali Çarikof'a ver
dikleri cevapta, şayet Rusya 
Türkiyeye yardım etmek is-

tiyorsa, bunu Trablusta Türk 

hukuku hükünıranisinin mu· 

hafazasmı kabul ettirmek 
suretile ya psm!,, diyor) ardı. 
Hatta Babıali bu arzusunu 
Londra vasıtasile de Ruslara 
bildirmişti • 

- Arlmsı rmr-

U!usaJ 

Guodelik si yasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 

Saat 9da Şarkspor-Buca 
hakem Reşad, saat 11 de 
Altınordu - Göztepe hakem 
Baha Konoraİp (Altay), ful
bol heyeti sona ~ren B. ta· 
kımları birinci devre meçla~ 
rının puan.t~ın_ı yepri:uş ve 
bu puan~e.]n göre, Altay kli 
çUlderi 20 puanla başta, Al
tınordu 18 puanla ikinci, 
Buca 17 puanla üçüncüdür. 

Diğer takımlardan lz:nir
spor 14, K.S.K 12, Türkspor 
l 1, Göztt:pe 9, Şarkspur 5 
puan almışhr. 

Bu haf ta B. takımların•n 
ikinci d~vresine halk saba· 
sına başlanacak ve şidilik 
her haft: iki maç yapılacak
tır. 

lngiltere'de 
öJnm ce~ası aleyh· 

tarlığı 
Londra - fngiJtere'nin her 

tarafında, öJüm cezasına 
karşı şiddetli bir aleyhtar· 
Jık başlamıştır. Bu münase
betle logiJtere'oin muhtelif 
şehirlerinde mitingler yapıl
makta, idamm fenahklal'ın· 
dan bahsedilmektedir. Şim
diye kadar yapılan miting-
lerin en büyüğü, Londra'da 
Pentonvil hapishanesi civa
rında olmuştur. 

Geçenlerde Corc Harvey 
isminde birisi katil suçun
dan idama mahküm olmuş 
ve hüküm infaz edilmiştir. 

Bunun üzerine ölüm ceza· 
sı aleyhtarları derhal bir 

Hamdi Nüzlıeı 

r eJefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

BeyJer sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilımlar için : 

! miting yapmışlar ve bütün 
Londra sokaklarını dolaş
mışlardır. Mitingciler, bo
yunlarında (ölüm cezası ar
tık kalkmnh) ( öldürmek 
vahşett:r ) Yazılı levhalar 
olduğu heide matem hava· 
ları terennüm eden bir mu-

Maarif cerı:ıiycti ilinat 
bürosuna muracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-

zika tak mının arkasından 
yürümüşler ve Pentonvil 
hapishanesi önüne kadar 

Casus 
Kadının muhakeme 

sine başlandı 
Fransanın harp limanı olan 

Brest şehrinde Lydia Osvald 
isminde bir Ald1An kadan ca
f;fümnun Fransız zabıtası ta
rafından yakalandığını ge
çenlerd yazmıştık. Bu casus 
kadmm muhakeme~ine Brest 
oehrinde başlanmıştır. Lydia, 
ilk duruşmada casus oldu-
ğunu itiraf etmiş fakat Breste 
geldi geleli henüz . hiç birşey 
ôğrenmeğe muvaffak olama
dığını söylemiıtir~ easus ka
dın liapishanede \;aktini oku· 
mak, yazmak ve jimnastik 
yapmakla geçirmektedir. 

28 Martta ikinci duruşma 
yapılacak ve bu duruşmada 
casus kadının kendisine met
reslik ettiği deniz mülazimi 
de dinlenecektir. Fransız ga
zetelerinin yazdıklarına göre, 
deniz mülazimi tamamen 
masunı imiş. 

Asi mülteciler 
MenıJekelleriue dö· 

nüyorlar 
Elen diyarındaki isyanın 

bashrılmasmı müteakib Ba
bakalesine iltica eden ve bir 
kaç gün evvel şehrimize ge· 
len Venizelistlerden bahriye 
zabiti ZiziJas, dün deniz yol
ları işletmesinin vapurile Pi
reye müteveccihen hareket 
t:tmiştir. 

Venizelosun jandarma ku
mandanı Aspradaki de bu 
güa Midilliye gidecektir. 

Açık muhabere: 

K. S. K. dan 
Bay Haydar Ergine 

- Söyle, ÇaBuk söyle, ne 
dldu ? r 1 

- Ne Ôlacak efendileri.. 
Mahvolduk. bittik. kılıçtan 
geçirildik . 

Ve bunu müteakip anlat-
mağa başJadi . . 

< r ' \' ' ' - Biran evvel, ıize ye· 
tişmek istiyorduk. Eıkişehir 
ovasına gelmişlik. Bir iki 
gün dinlcnecektik. Burada 
ansızın muhauta edildik?. 

- Kimin tarafından? .. 
- Kim olacak, Türkler 

larafındi5 .. 
Şövalyenin göıİefi yaşar

mıştı: 

- O harbı hiç unutmaya· 
cağım. Prensimiz kahraman
ca döğüşme~e ~a$İamışti. 
0 dakikada nişanlısını gör
meliydiniz!. 

Güzel FJorin, sanki bir 
Melek gibi kanatlarını a,mış 

bütün şefkati, bütün aşki ile 

sevgili nişanhsanın yanında 
bulunuyordu. Başına Tolga-

smı geçirmişti. Göğsüne bir 

zırh geçirmiş ve kılıca sarı

larak Türk safları arasına 
ahİmışti . 

Fakat ne çare, hepsi de 

yabana ritti. Harbın sonla
rına doiru prensim beni ça· 
iırdı : 

- Git haber · ver! 
Dedi. Ve ben de gelelim. 
- Ya onlar ne oldu ?. 
- Onlar timdi artık ya-

ııyanların ~rii§ınclan çekil
mlı olsalar gerek .. 

Prens Boemon ; 
- Yaman - diye mırıldan

d' - bu f urkler çok dehşetli 
insanİar. Eğer biz bunlar 
kadar harp kabiliyetinde ve 
cesur olsak neler yapardık? 

Godf ruva cevap verdi : 
- Ne çıareki, degiHz Ye 

olam yız. 

Elile Şövalyelere çıkmaJa
nnı işaret ettikten sonra 

kendi kendine söylenir gibi 
oldu: 

- İşte, Antak;-a kapıla
rında in hlandık kaldık. Bir 
'ey yapamıyoruz. 

Prens Boemon; 

- Kont hazretleri ·dedi
bu kararınızda iıti~al e\g>ç· 
yiniz.. 8q aciı prenı, belkl 
bir çare bulur. 

kArane ve maoİ 
)üş titrecH: 

- Müsterih d 

esaletmeap siliİi 
Prensı bu ıll 

çadırdakileri ıe 
çıktı. Sür'atle k• 
doğru yürüyord• 

tık meşa'leler f' 
Janmışh.. d ,. 

Onun. da §• .• t 
şağı mükelleftı· 

sedirinin üst tar~ 
bir Presnlik arlll 
yordu. 

Ortada maı• 

nıl n hjr saodıı
altın yaldızla itl 
aldı ve bir aı "~_.ti, 
içti. So~ıra dı,.-~ ' 
seslendi: 

- Mornio f •• 
içeriye iri yari 

ver girdi: 
....... Bekledijibl 

niiz geimecU ı0lf 
- Hayır efe~ 
- Gelirse l:Uf 

den yanıma aj• 

kat et, kimıeY~8' 
- Emredersı 

efendimiz!. 
Prens, uşıJI 

kinca pelerioiaiı 
askılı kıhcını çık 
tin yumuşak 1 
zeltti, saçlarını t 
bardak şarab el• 
sonrı bir sedir' 
ayak ayak u,t .... 
çalmağa baılad~ 
duramadı, elle,..,. 
vurarak ayağa 
rın içinde b~ill 
hem de söy)eoı1 

.... Antakya b' 
Un .. ~·kbel Ant '"'-•h ... _ 
darı Prens Booll 
sında herke• ... 
Italyan preaıl 

tün alakadar devletleri top
lıyarak Roma hükumeti nez
dinde müşterek bir teşeb
büste bulundu, ayni zaman
da Rusya sefiri Çarikof ta 
bir zamandanberi kesilmiş 
gibi görünen boğazlar me
selesi müzakeresini Babıali 
ile tekrar konuşmağa başla
dı. Seirf tarafından 27 _ teı-

hanede kararlaştırılır 
Basddığı yer: ANADULU 
matbaası 

, gelerek ölüm cezalarının fe
nalıklarından bahseden ve 
protestolarda bulunan hatip
leri dinlemişlerdir. Mitingci
ler gece geç vakit dağıl ' 

Mektubunuzu aldık. Sarih 
adresiniz olmadığı için neş
ıedemiyeceğiz. Bu mes'ele 
hakkında görüşmek üzere 
matbaamıza gelmenizi bek· 
Jer ve bilahare mektubunu-
zun neşredileceğini bildiririz. 

Ehli salip kumandanı, ü
mitsiz ümitsiz, başını saUa· 
dı ve içini çekti; 

- Çok zor .. Hatta iıaana
mıyorua tlerıem mazur ıö
rünüz benim asil prensia .. 

kMtları kimbilİI• 
kıılııre· caklarf. 

mışlardır. 
ULUSAL BiRLiK Pre 



Sahife 3 

Mektuhlar 
Pari nıilze inde teş· 

lıir ediliyor 
Paris - Fransa hUkümeti 

tarafından satın alına l Na-
polyon Bunapartıo, zevcesi 
Mari Luiie ;azmış olduğu 
tne~tublar, Paris müıesinde 
teıbir edilmektedir. 

Prauia Reisicdimhuru Bay 
Lebrun evvelki gtHı müzeyi 
ziyaret etmiş ve Napolyonun 
mektublarını saatlerce tetkik 
etmiıtir. 

OJivieı· ve şüreka-
1 Liıııitet vapuı· 

aceııtası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 
Tbe Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN .. vapuru 
21 ıubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
~ulunatak ~e ayni zamanda 
Londra \fe Hull için yük 
alacaktır. 

" EGYPSIAN .. vapuru ay 
sC>nunda Liverpool YC Svven· 
seadan beklenmektedir. 

'
1 THURSO " vapuru mart 

ortaaında Londra, Hull ve 
Atıversten .. ı gelip tahliyede 
buluoacak ve pyni ZıJmandp 
Londra ve Hull için yük 
alRcaktır. 

"FLAMJAN,, vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven· 
seadan beklenmektedir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

(Uluui Birlik) 21 Mart 935. 
:t -v-.-~-ıı-ı111-nı11-ıı11-ıııı-ııııı-ıııı-ıı111-ıııı--::11111~111ıiiiiiiiiı=1111=1111=1111~1111=1111=1111=11111=-1111=1111~ıı ıı~ıııı==•~F-ra-t-el-Ji-S-p-e-r-co-V-a-p-u; A cen tası 

V. f, h. Van ~lzmif yün mensucatı~ ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

1) z =r k A ' . k . - "UL YSSES,, vapuru 20 mlll'tta beklenmekte olup yükGaii 
e&r Co~. c ür nonım (.i}f etı== boşalthkt&n sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 

~ için yük alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Bu nınesscsc. iki yoz bin lira sermaye ile --- .. CERES 2 " vapuru 5 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot· 

" ALA y A " vapuru 21 1 teşckknl etmiş \'C Di Ory en tal Karpet 1\1anu-- terdam, Amsterdam Ye Hacııburg limanlar1 için yük alacaktır. 
martta ekleniyor. Anvers1 fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait - "UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve E fzmir(le Halkapınardaki kunınş fabrika ım satan - Rotterdat.D, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

remen limanlarına hareket almıştır. Fabrika hiltno teşkilat \'e tesisat ve mOs- _ alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINlEN edecektir. tnlıdimini ile e kisi gibi ] kuımnu.,ani l 935 ta· 

" AKKA ,, vapuru 31 :riltitıden itibaren yeni şirket tarnfmdan i lctil-
marta bekleniyor, 4 nisana mcktcdir. Her nevi y:On ipHkleri. kumaş, hatta· - -
kadar Anvers, Rotterdam, niye Ye çorap imal cdilcc·ckıir. Mnnrnlfitm cm n- -

Hamburg ve Bremen liman

larına yuk alacaktfr. 
" SAMOS ,, vapura 15 

nisanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar Anvers, Rottcrdam, 
Hamburg ve Bremen Jiman

lin<' faikiyeti her taraft.n takdir , .c kaimi <>dilmiştir. _ 

Uu rıınmulat Pc, tcrnalcılar ha~ındn c ki Orozdibak -

= ittisulindeki sergide teşhir· edilmcklt' ve nhş fuh. = 
rika içiııd~ yapılmaktadır. -

_ Posta kutusu: 127 _ 

Jarına yük alacaktır. - Telgraf adresi: İzmir - Alsancak = 
ARMEMENTH. SCHULDT 

= Telefon oumarası 2432 ve 3564 -

HAMBURG 
•llll l il l l il l l il l l l l l il l l l l l il l lll• il il 111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111 U• 

.. TROYBURG ,, vapuru yük alacaktır. "--------•'\ 
THE E/'PORT STEAMSlıliP Satılık Pivaııo ı 23 martta be\.:leniyor, Ham

burg ve Anversten yük CORPORA TION .1 

çıkarıp Anvers, Rotterdam " EXILONA " vapuru 2 
e Hamburg Jimanlarına yük nisanda bekleniyor, Nevyork, 

alacaktır. Filndelfiya ve Bos~on liman-
.. NORBURG ,, vapuru 28 larına yük alacaktır. 

martta bekleniyor, Hamb'1rg 
0 

ExMOUTH " vapuru 19 
e Anver ten yük çık ra- nisana doğru bekleniyor, 

Nevyork, Fıladelfiya ve Bal
çaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV - timor limanlarma yük ala· 
C""'kbr 

SLINJE D S A S SPANSKE-1 " EKSELSIOR,, vapuru 3 

LIJNE - OSLO mayısa doğru bekleniyor, 
" BANADEROS " vapuru Nevyork limanına yük ala-

23 m2rtta bekle-niyor, Dicppe caktır. 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık· 

tır. 

Almak arzu edenler her 

__ ır=:! ___ _ 

• 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

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

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham· 

burg, C'.>penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 

lskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANi 

Garbi Akdeniz içjn ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta 

Malta, Cenova, Marsilya ve Barselonalhareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
Izmir Nevyork arasında ~yda bir muntazam sefer 

• •• T AMESIS .. vrpuru 19 Martta doğru Ncvyork için yilk 
alacaktır. 

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

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etme%. 

Fazla tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fra'telli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S 

e 'lrakya 
kabul edilmez. 

v _ Norveç limımlarına yük " EKSMINSTER ,, vapuru 

..---•sı alacaktır. 19 mayısa doğru bekleniyor, . 
O O K T O R "NEPTUN,, SEA NAVIGA- Nevyork limanına yük ala-

Kitnplnrım7.u Gazel Hir 

Cilt, Hntıralurımzn Şık 

Hir Alhflm, Ve snir 

Cilt l~lcri Yaptır· 

mnk isterseniz : 

Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 

Serınaycsi 3,000,000'fnrk lirası 
] TION COMPANY Ltd. caktır. 

A j Agah BUDAPEST Geliş tarihleri ve vapur· 
Çocuk Hastalıkları " TISZA ,, vapuru 20 1 • • ı · · ' ann ısım erı üzerıne mes u· 

Mütehassısı 
/kincı .Hevler Sokugı ı'"W. 68 martta bekleniyor, doğrudan liyet kabul edilme%. 

Teh'fon 3 1 >2 doğruya Braila, Budapest, Birinci Kordon, telefon 
____ .__ Bratislava ve Viyana için No. 2007 • 2008 
......................................... IEllllİmı ........................... ı 

Tl:.J Q K iYE 

Z:IRl\~T 
BAN~ASI 

~ , 

/ 

* YE/\'ı KAVAFl .. AR * 
Çarşısuırlrı 34 •umarada 

- - A 1 i R 1 za - -
M ücel!itbanesine uğrayınız. 

• 
Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı aı kullanılmış 

bir motör satılıktır. Taliple-

rin idarehanemize 

atları ilin olunur. 

müraca-

-------~-Ôksilrcnler! 1\1 ut· 

laka (Oknmcntol) 

ôksnril k ~ckcrlc

rin i te<·rnbe edi· 

niz .. 

VcPorjcn Şahapm ~ 

en üstnn bir mns- Q.J 
lıil şekeri olduAu- >OJ: 
nu unutmayınız.:_~ 
Ku,•vctli rnnshiJ ııı-C 

istiycnler Sıhhat 

sQrgOn haplarmı 

arasınlar. 

Maruf eczaneler 

den arayınız. 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
.... : . : . . . . 

--Sümer Bank--
Fabrikaları ınamulatı 

Yeı·li nıalların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu eiı guzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Be,1koz kııuduraları 
Ol 

Bakıı·köy bezleri 
Sümer Bank yerii mallar pa~! -
lzınir şubesinde huluı·suııuz 

Taze teıniz ııcuz 
ilac; 

Her türlu tuvalet çeşitleri 

IIaındi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzt~me mağazası 

Ham::.• Rıiştem beyin foıoğraj1ıane11i, /:mirde t>ıı 
fotopaf çekmP.kfo ~6hret buları bir san' aı ocağıdır. 

mrl~külpesenı olanlar dalıi, bumdcı çektirdikleri foıokraJ· 
lnrdan memnun kalmı.şlardır. 

Hamza RıiJtcm beyin, f oıoğraJ malremcsi &t.:ian ma· 
gaza6ı da muhterem müşterile1inin ince :P.Vklerine &lJre 
her çeşit malları, f oıograf makinelerini hulundunnalaa· 
dır, Bir :ıyareı lıcr ıeyi İ$pata kafidir. 

(İzmir · Başturak cadde3i, Refik 



21 Martt 9J5 (Ulusal Birlik) 
~.:---------------------------------------

isyanını çıkaranların nerede oturacakları henüz belli değil 

V enizelos, k~arısı ve refakatındaki 
123 zabitle Mililno'ya vardı . 

Girid'li diplomatın, 
muhtemeldir. 

~itmiyerek ltalya'da Fransa'ya 
Venizelos'ıın 

oturması 

ağzını bıçak açmıyor 

lstanbul 21 (Hususi) - Uoıııadan haber veriliyor : nizelos, son ·hadiselerden fevkalildc milleessir gôrlln· 
Venizelos, karısı ( Elenn) ile amiral ( Dômestikas ) nwktc ve hiç bir.şey sôylenıek isteme mektedir. 

"'' maiyetindeki 123 zabitle Milanoya \'asıl olmuştur. Gazetelerin verdikleri malOmala göre, Giritli diplo· 
Gazeteciler , Venizelos~un etrafını ihaın ederek beyanat nıatın Fraıısaya gidip gitmiyeccği hcrınz malum değil· 
almak istemişlerse de muvaffak olamamışlardır. Ve· dir. l\Iuuıaileyhin ltalyada oturması muhtemeldir. ............. -

Vilayet işleı·i Berlin'den dönüşte iş Bıı11kası 
Başıarafı 1 inci sahifede 

lenecek kısımlar bulonduğunu 

söyllyer ek tosvlbln gelecek cel· 

aeye bırakılmasım teklif etti. 
Avukat bay Murat Çınfr 

(İzmir) de ayni mütaleada hu· 
lundu . Meclis başkanı : 

- Bazı yıllar böyle olmuş 

tur. Tasvibi istenen kmm 9 33 

yılı hee:ıbıdır. i sterseniz ştmdi, 

isterseniz gele;cek celsede reye 
koya hm. 

Dedi. Avukat Bay Ahmed 

ŞükrO (fzmlr) ; fzabnamenln 

meclisce tasvip edilmezse nl· 
zamnameye göre yapılacak bir 

iş olup ol madığını başkandan 

sordu. Meclis başkanı : 

- Hiç! Cevabını verdi . Bay 
Ahmed Şükril : 

- Şu halde hemen rey• 
konsun! Dedi. 

Neticede yalınız fzaboamenln 
reye konulması ve mfitaleana· 

menin üzerinde mftoakaşa edil · 

m eei muvafı k görOldü, lzahna· 
mc onaylandı . Vali G eneral : 

- Arkadaşlarım. Viliyet da· 
fu l encOmeof sizin mesainiz· 
den derı ve Oroek alacaktır. 

Dedi. 
Bundan sonra Meclisin tazı . 

anat te l ırrafma başbakan Ge· o 
n eral ismet lnöoO ile C.H .. F. 
genel k4ti0l Bay R eceb Peker· 

den gelen cevaplar okundu. 

Avukat Bay Ekrem (Ôdemlo) 
sahlmıo olan muhaeebel husu· 

eiye akaratından 3000 liranın 

Eşref paşa ve m~mleket hasta· 
hanelerinin yetmlyen llAç mas · 
rafına münakale suretile daimi 

encümen tarafında..ı geçf rllmlş 
olmasıom sebebllli sordu ve 

encümence meclise izahat ve · 

rllmeslnl istedi. Bay Hasan 
(B •rgama;: 

- Gelecek içtimada, dedi, 

avukat Hay Ekrem: 

- Şimdi h esab verilemez 
mi? Diye sordu. Eoc6men ilye 
sinden Bay .Mebmed Aldemfr 

izahat verdi, sığlık encftmenl· 
nln hastaneler büdcelerfne gayet 

az ilAç m1Brafı koymesı yftziln· 

den hastanelerin kapanacak va · 

ılyete geldilderlof, m emleketin 

hasta evlAdlorının sokaklard" 

kalmalarına mAnl olmak için 

er.cümenin mes'uliyetl üzerine 

alarak btidcedc münakale yap· 

tığını söyledi ve: 

- Bunda mes'uliyet varsa 

bize alddlr arkadaşlar. 

Dedi. Vali General; bu vaziyet 

karşısında bu yıl b6dceslnde 
baetanalcr için geçen yıla na· 

zaran 23,0 00 lira fazla il4ç 

masrafı konmuş olduğunu bil· 
dlrdi. Başka eOz alan olmadı. 
Vali General: 

- Arkıdaılar; dedi, gelecek 

ltalyanın şimalnide bir 
toplan~ı yapılacak -------.·--

Bu toplantıya Ital)7a Başbakanının 
da iştirak ermesi muhtenıeldiı· 

Roma, 20 (A.A) - 24 Martta Sir Con Simonun Berline 
hareketinden evvel, Pariste yapılacak olan toplantı ikinci 
bir toplantı için ihzarh mahiyette olacaktır. Sir Con Simo· 
nun avdetinden sonra yapılacak olan ikinci toplantının yeri 
henüz tesbit edilmemişse de Duçenin huzurile ltalyada bir 
yerde olması muhtemeldir. ----------· ----------
Büyük 
Güreş müsaba

kaları 
Dün yazdığımız gibi ya

rın Halkevi sahasında büyük 
pehlivan güreşleri yapıla· 
cakhr. Son karşılaşmalardan 
halkımızan memnuniyeti bu 
güreşlerin heyecanlı bir şe
kil almasına yardım etmiş 
ve güreşciler arasmdaki re· 
kabeti ziyadeleştirmiştir. Ba· 
şa güreşmek için dört kuv
vetli pehlivandan hangileri
nin karşılaşacakları daha 
şimdiden öğrenilmek isteni
yor. Küçük bir rahatsızlık 
geçiren Mülayim acaba bu 
g6reşte Tekirdağlı Hüseyini 
yenemiyecek mi? Rifat ki
minle karşılaşacak? işte bu 
sualler güreş meraklıları 
arasında daima tekrar edi
len suallerdir ki buna şimdi
den müsbet veya menfi bir 
cevap vermek imkansızdır. 

Bu yarışların başaltında Gö· 
nanlı Hamdi, Somalı Abdüs
selam ve daha bir takım 
tanınmış pehlivanlar vardır. 

Güreşler öğleden sonra 
saat tam 14 te başlıyacak 

ve akşama kadar devam e
decektir. Geçen yarışa na· 
zaran bu pehlivan güreşleri
nin daha büyük bir alaka 
uyandırması çok muhtemel
dir. Pehlivan güreşine me
raklı olan muhitlerde şimdi
den tahminler yürütülüyor. 

Güreşlerin intizamı için a
Jikadarların hazırlıkları de
vam etmektedir . 

toplantıda varidat bndcesinl gô 

rOşeceğlz. G6nlerlmlz sayılıdır. 
Toplantıları uzatmak gibi bir 
harekete IOzum yok.tor. Toplım 
tılarıo daha dOzgOn yapılmasını 
beklerim. 

Pazar güoa ııaıt ondörtıe 
nridat bQdceıi mftzakerc edile· 
cektlr. 

Türk - Bulgar 

mnnasebatı 
-Başıarafı 1 inci sahif ede -
tile başmakalesinde diyor ki: 

" Bay Pavlof Ankaradaki 
bu mes'uliyetli • büyük mev
kii ilk defa . olarak işgal et· 
memektedir . O, devletimizi 
Aokarada 6 sene temsiJ ey· 
lemiştir. Ankaradaki siyasal 
faaliyetlerinin neticeleri, iki 
tarafın gayret ve hüsnü ni· 
yetleri ve bay Pavlof'la o 

~zaman Sofyada bulunan mes· 
lektaşının şahsi dirayetleri 
sayesinde müsait ve müsbet 
olmuştur. Türk • Bulgar mü
nasebetleri o devrede hakiki 
bir dostluk istikametinde in· 
kişaf etmiştir. 

Bu dostane münasebat; 
1929 da Türkiye: ile Bulga· 
ristan arasında bitaraflık, 
uzlaşma, adli sureti tesfiye 
ve ... ademi~tecavüz misakları 
hasıl olmuştur. Bütün bun
lar Bay Pavlof'un bizimle 
şark komşumuz arasında iki 
komşu memleketin huzur 
içinde ·kültürel .._inkişafı veJ 

alelumum Balkanlarda barış 
' iÇi; bu- kadar elzem olan 
samimi dostluk eserine bü· 
yük bir muvaffakiyetle baş
lıyacağı hakkında bizi temin 
ediyor. 

Türk • Bulgar iyi komıu
luk münaaebetleri yolunda 
hakikt hiç bir engel yoktur. 
iki uluı biribirlerini iyi tanır 
ve biribirlerine karşılıklı 
hürmet ederler. Bütün kuv
vetlerini kendi ökonomik ve 
kültürel inkişaflarına hasret· 
meğe ayni derecede ikisi
nin de ihtiyaçları vardır. 
Buna binaen Türk • Bulgar 
dostluğu ufkunun en küçük 
bir bulutla dahi kararmaması 
tabiidir. 

En iyi dostlar arasında 
bile vuku bulabilen ıeçici 
ıuitefehbUmler arizi olarak 
badiı olmuı iH iki bükOme· 

Hariçte yeni şubeler 
açacak 

İstanbul - İş Bankası 
hariçte yeni şubeler açacak· 
tır. Bunun için tetkikat ya· 
pılmaktadır. ____ .. _____ _ 
Avrupa 'da baş göste· 

ren yeni durum 
- Başturafı birinci sahifede -
karşılıklı emniyet garantileri 
kaydı ihtiraziyJe bir silAhsız· 
lanmaya doğru sevk niye
tinde olduğunu gösterdik. 

Alman ordusuna gelince, 
bu 36 farkalık 12 kolordu 
15 Mart beyannamesinden 
evvelce de mevcuttu. Demek 
oluyorki bütün bir siyasanın 
neticesi önünde bulunuyoruz. 
Almanyanın beyannamesi öy· 
le bir zihniyete tekabül et
mektedir ki eğer dünya ta
rafından kabul olunursa bu 

uluslar kurumu üzerine mü
esse bulunan barış eserının 
mahvolması demek olacak
tır. 

Fransa Almanya'nın tezini 
kabul edemez. Alman ulu· 
sunun arzu etmediği dört 
buçuk senelik harptan sonra 

silahlarını bıraktıiı doğru 
değildir. Harbın mesuliyet
leri hakkında dünya çok
tanberi kararını vermiştir. 
Bu kararı ben mururu za
mana uğratmak istemem. iki 
ulus arasında hepimizin arzu 
ettiğimiz itimatlı iş birliğini, 
bu mes'uliyetlerin unutul
ması temin edemez.,, 

Bundan sonra bay Flan
den Roma ve Londra görüş-
melerinden bahsetmiş, bu 

müzakerelerin Avrupa barışı 
için temin ettiği faydaları 
anlatmıştır. 

Elen hükumeti 
Vapuru aldırıyor 

lstanbul - Venizelosun oğ· 
luna ait olan ve Haliçte bu
lunan şilebi almak üzere Yu
nan hükumetinin iÖnderdiği 
bir kaptanla yirmi üç tayfa 
bugün geldiler . 

tin sarsılmaz azim ve irade
si geçici ve tali olan şeyi 
değil, daima iki ulusun de
vamlı ve esaslı menfaatleri· 
ni kaydetmeye matuf ola
caktır. 

işte bugün yeni Bulıar 
müme11illinin hareketini bu 
temennilerle ıelimlıyor ve 
bütün Hulıar milletinin ayni 
hissiyatla muttaııf olduiun· 
da şüphe etmiyoruz . ., 

Trak.ya .Lt\sileri 
sıl dağıldılar 

Asilerin hicap veren ric'
atlarından bizzat General 
Kondilis bile bir nefret du
yuyordu. Venizelos ordula· 
rının hezimeti tamamen ta
hakkuk etmişti. Tam bu es
nada Stur~mcanın şimalinde 
isi topçuların ateş açtıkları 
haberi alındı . Hükümet or· 
duları, bir müddet için ileri 
hareketlerini durdurarak 
mukabil ateşe başladılar. Asi 
topçular, birkaç saat içinde 
tarümar edildi. 

Venizelist zabitlerden bir 
yüzbaşı, bizzat kullandığı 
topla kendi başına uzun 
müdafaada bulundu. Fakat 
bu yüzbaşı da, bir saat son· 
ra topunu terekederek kaç· 
mağa mecbur oldu. 

Martın 11 inci günü sa
bahı ikinci taarruz için Ja
zımgelen bütün emirler ve· 
rilmiş bulunuyordu. 

Mermiler toplara yerleş
tirilmışti. Asi ordunun tesis 
etmiş olduğu son müdafaa 
hattına ( Ateş ):kumandası 
veriliyordu. 

Bu esnada, büyük şose· 
den beyaz bir bayrak çek· 
miş olan bir otomobilin, son 
sür'atle hü}cümet ordularınınl 
bulunduğu cepheye doğru 
ilerlemekte olduğu görüldü. 
Birkaç dakika sonra cepheye 
yaklaşan otomobilinj içinden 

\ 
üç kişilik bir hey' et çıktı 

ve isi ordunun geceleyin bü· 
tün ağırlıklarile beraber Se

rezden çekilerek kasabayı 

tahliye ettiğini ve Drama • 
lskeçe istikametine doğru 
yol aldığını bildirdi. General 
Kondiliı, hemen keyfiyetten 
haberdar edildi. 

Bu haber, herkesi hayret
lere diiıürdü. Zira asi 
ordunun, son bir müdafaa 
daha yapmak istiyeceği zan· 
nedilmekte, bu derece kor· 
kaklık göstereceği asi• 
tahmin olunmamakla idi! 

General Kondilis, ikincil 
taarruz için vermiı olduğu 

emri geri alarak, ordunun 
Serez' e doğru yoluna devam 
etmesini bildirdi. 

Telefon durmıyor ve sık 
ıık yeni haberler veriyordu. 

Drama'dan: Asiler dağıldı. 
Zabitler, kıtalarını bırakarak 
kaçıyorlar." 
Beş on dakika sonra Is· 

keçe'den diğer bir tc:lefon: 
Asilerden tek nefer kalmadı. 
Bütün efrad ve zabitan kasa
bayı tahliye ederek kaçtılar ... 

Bu haberi, Kavala'dan ge
len şu telefon takib etti: Asi 
ordular kumandanı general 
"K "V t• • "B amenos.,, en ırıs,,, a-
kırcı,, ve diğer yüksek rüt
beli zabitler kararıihı bıra
karak kaçtılar. ,, 

Yalnız Gümtılcine taraf
larından gelen haberler, asi 
kıtaatıo, o taraflarda toplan 
dıklarını bildiriyordu. İhtimal 
ki, en son hattı mildafaa, bu
ralarda tesis olunacak ve bir 
meydan harbı daha vukua 
gelecekti. 

HükOmet ordularının Trak· 
ya kumandanı General (Ya
lııtraa) ın aı•iıdaki mllıta· 
cel telılafı, vaziyeti bUıbll· 
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tün aydınlattı: 
"Fırkanın ' başıa• 

ve kumandayı al:A 
Az ıonra; her ta~ 

bilhassa Trakyaaıa 
kasabalarından Gea 
dilise itaat telgraflatl 
mağa baıladı. 

_ _ <,.D.e:;::A 
lzmir 

GfimrQk hamalı.' 
• 

hir)eştirifıııetl .J 
Ankara - tzaıira· 

ğündeki hamaJJarın k 
rilmesi hakkında yap b 
lif kabul olunmaaıııbt· 

Irak'ta 
isyan çıktı 

Istanbul B•i 
bildirildiğine göre, lr 
ccnub aşiretleri bil 
karşı isyan etmişlerdit• 
lerle hilkumet kU 
araaında tiddetU 
meler olmuştur. 14 
fevkalade tedbirler 
Bugün aailerin bıfl 
mahaller tayyareJerl• 
bardıman edilecektir· 

Buğdayları 
Almanyada beğ 

Istanbul - Buğd• 
Almanyada çok bej 
tir. Almanya gelecek 
buiday ihtiyacını 1 
temin eyleyecektir. 

Dun akşB 
~iddetli fırtına 

Dlln ıehrimizde 
bir fırtına ol:nuı, uf ık -
bazı haaarat yıp111ıfll" 

Dnn akşam nzeri . 
fırtına, gece birden 
detlenmiı, evlerin k. 
rini uçurmuş, birçok 
devirmiştir. Fırtınad•0 

mahallelerde bir k•~ 
bacası yıkılmııtır. D 
fırtına şiddetli: 0J1110fr 
avlamağa riden k• 
kıyılara ıokulmağ• 
kalmıştır. Bir iki ufak 
kayığının parçaland•I' 
lenmektedir. Fırtını 1 
rııına doiru bir p•'" 
net bulmuıtur. 

Takvimlere bak•~ 
sak, dün ~ akıanıki 
( Koz kavuran ) fırtı 

Akhisar hukuk 
ğinden: 

Akbisarın ıelçikli 
den lsmail tarafıo~ 
köyden Salih karıll 
der aleyhine ikaoı• t 
hakkı viliyetten ıık• 
sırasında davalı JO 

iııal esnasında 
ederek ikametgib• 
kalmakla ilinen yı 
liiata rağmen nıe• 
lunamamıı ve bu 
mahkemece gıy•P 
ittihaz olunarak ıo• 
13-4-935 tarihine dl 

martesi giinll saat 
talik kılındığındıo_,. 
mezkOrde mezbur•..,.... 
kemeye gelmesi • 
dirde rıyabında ,, 
muamelelerin mut• 
cajı illaen tıblii' o 
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