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• 
ı a eT akki 
(Bahaeddin Şııkir Beyin BıraktıCı Vesikalara Göre) 

ittihat ve terakkinin hayatı siyasiye-
si umumi harp ile beraber nihayet 
buldu, bıı cemiye te tarihe l{arıştı 

Her yerde Alman sefiri
nin değiştirileceği ve yerine 
Vangenheim'in gönderileceği 
söyleniyordu. 

Rusya, Almanların Rus 
emellerine karşı müşkülat 

çıkarmakta olduklarını gö· 
rünce ve Türkiyenin en za
yıf ve buhranlı bir zama· 
nında Balkan ittifakını 

vücude getirdiler. Bu ittifak 
sayesinde Avusturya ve 
Almanyaya karşı vurmak 
istedikleri darbeyi vurmağa 
muvaffak oldular. ittihat ve 
Terakki bu işler olup biter
ken işten çekilmi~ bulunu· 
yordu. 

O ancak ikinci balkan 
muharebesi esnasında tekrar 
iktidar mevkiine geçmeğe 
muvaffak olmuş ve Edirne
nin istirdadiJe mevkiini kuv· 
vetlendirmişti. 

Ondan sonra bütün ittihat 
ve Terakki siyaseti~ Alman
yaya istinat etmeğe başla

mıştı. Çünkü Trablus har
binde boğazlar mes' elesini 
halJetmeğe çalışan Rusyanın 
Balkan hezimetlerinden son
ra boğazların açılmasında 

bundan sonra daha ziyade 
ısrar edeceğine şüphe yoktu 
Hususile lngiltere dahi, Irak 
mes'elesinin fogiltere lehine 
halline muvafakat edilmesine 
mukabil boğazların açılma

sına razı olacağını Rusyaya 
vadettikten sonra bu sefer 
Rusların daha fazla tazyikat 
yaparak emellerine nail ol
malarından çok korkuluyor 
idi. Umumi harpten sonra 
neşredilen diplomasi vesika
ları da bunun böyle oldu· 
ğunu teyit etmişti . 

Bu vaziyet karşısındaRus· 
yaya mukavemet edecek o
lan bir devlet varsa o da 
Almanya ve onunla beraber 
Avu!tturya idi. 

Meşrutiyetten sonra lstan
bula gelen ve Türk ordusu
nun ıslahile meşgul olan 
Golç Paşa Balkan muhare
besinin n~ticesi üzerine Al· 
man erkanı harbiyesi naza
rında çok gözden düŞmüştü. 

Onun için ordumuzla meşgul 
olmak üzere Liman paşanın 

riyaseti altında lstanbula bir 
askeri hey' et gönderildi. Bu 
hey'etin gelmesi ve Liman 
paşanın lstanbul ordusu ku
mandanlığına tayini Rusları 
fena balde kuşkulandırdı. 
Yeniden kıyametler koptu. 
Ruslar, Türk ordusunun ye-

niden kuvvetlendiğini görünce 
boğazlar mes'elesinin hallinin 
tekrar gecikeceğini anladılar. 
Gene Osmanlı devletinin 
nam ve hesabına ve zararı
na devletler birbirlerine gir
diler. 

Avrupadaki siyasi işler bu 
vaziyette iken umumi harb 
patlak verdi. Bilhassa son 
üç dört sene zarfındaki siyasi 
vaziyeti nazarı dikkate alan 
ittihat ve Terakki ricali, 
Osmanlı devleti için kurlu· 
luş yolunun Almanya ile 
beraber hareket etmekte 
olacağına kanaat getirdi. 
Baron Mareşalin lstanbuldan 

Londraya tayin edilmesi 
üzerine Istanbula gönderilen 
yeni sefir Vangenheim tara
fından yapılan ittifak teklifi 
kabul olundu. 

Türkiye bu ittifak yüzün· 
den umumi harbe sürüklen
di. İttihat ve Terakkinin 
bütün ümidi bu harbtn bit-
mesine bağlanmış oldu.Hat b 
Almanyanın ve Avusturya-
nın mağlfıbiyetile neticele· 
nince İttihnt ve Terakki de 
mağlup oldu ve çekildi.Fakat 
Türk milJeti bu mağlubiyete 
boyun eğmedi. 

Daha muktedir eller, daha 
büyük mefkureler taşıyan bir 
deha, onu çok yükseltti. 

Bitti 

1.) onıak ların hu 
güukii vaziyeti 

Bir Bulgaı· gazetesi 
bunun için ue diyor~ 

Bulgaristan' da Kırcaali' de 
çıkan "Belo More,, gazetesi, 
Pomakların bugünkü vazi
yetJerı hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Genel harbe kadar Po· 
maklar bilhassa çobanlıkla 
uğraşmışlardı. Yeni hudutun 
çizilmesi üzerine bu toprak
ların ökonomik şeraiti de
ğişti ve sürüler kışın Ege 
denizi kıyılarına inemedikle
rinden dolayı koyun ticareti 
gittikçe azaldı. Pomakların 

bugünkü sefil vaziyetlerinin 
ve bunun neHcesi olarak 
hicretlerinin sebebi budur. 
Buna rağmen Pomaklar 
Bulgar devletine bağlı kal· 
makta ve ecnebi tesirleri 
reddeylemektedir. Bu fakir 
halka yiyecek dağıtmak, 
ökonomik teşebbüslerini yeni 
şartlara uydurabilmeleri için 
krediler açmak, kendileiine 
tohum vermek, bazı vergi
leri kaldırmak, muallimlerin 
hayat seviyelerini yükselt
mek ve ecnebilerden para 
alan bazı tahrikçilerin faa
liyetini kırmak lazımdr. Bü
tün bunlar Pomakları Bulgar 
devletine bağlıyacak ve ulu
sal hislerini uyandıracaktır. 

Bu· mm takanın münevverle
rine düşen vazife budur. Ve 
bu yoldaki gayretleri mu
hakkak surette iyi neticeler 
verecektir. 

Ulusal 

Crındelik siyasal gazele 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası ----------------

(Ulu IBl_rl ..... lk..:..·) ________________________ ~ 

Roman yada 
idari ıslahat 

Bükreş'ten yazılıyor: IALAHA Ti~ . . . ~ 

EYYU81···· 
Romanyada dahili idare 

bakımından yapılacak ıslahata 
ait proje iç işleri bakanlığı 
tarafından tetkik edilmekte
dir. Yakında parlamentoya 

tevdi edilecek olan bu proje 

köylerden başlıyarak şehir

lere kadar bütün idari tak

simata birçok bakımdan ge
niş salahiyetler verilmesini 
gözetmektedir. Bu suretle 
merkezi makamJarm yükü 
hafifliyecek ve buna muka
bil ufak taksimatın kendi 
nıes'uliyetleri altında yapa
cakları faaliyet artacaktır. 

Bunların mali salahiyetleri 
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Tefrika No. 19 

Alman imparatoru haykırıyordu: 
~Iahvolduk, bittik, <liri diri yakalanacağız! f 

yan klııvuzlar istemişti. İm- Düşmanın ölU ..;eJd 

de arttırılacaktır. 

Fakat her iki imparator 
resmi ve nazikane bir şekilde 
muhabere etmişlerdi. Alman 
imparatoru, kain biraderin-
den, Anadolu yollarını, dağ
larını ve arazisinin hususiyet
lerini bilen, Anadoluda Türk 
kuvvetlerini, şehirlerini tanı-

~lir gazetesinin ınakalesi 

• g· ~ s 
··icade es· 

da 

Osıııanlı devletinin 18 inci asırdaki 

vaziyetini Btıl~ara üğrclr 1e i i niş!. 
Bulgaristanda son zoman- mes'eleleri iyice tetkikten 

tarda sık ı;ık kutlulanmakta geçirmek lazımdır. O zaman 
olan istiklal mücadeleleri ha· ki osnıanlı devletinin bütün 
tıralarını mevzu bahs eden vakayiini, Balkanlarda ecnebi 
(Mir) gazetesi, diyor ki: 

"Bazı mahafil, bir kaç za
mandanberi Bulgar intibahı 
ihtifafllerını ulus ve bilhassa 
gençlik arasında yaymağa 

çalışmaktadır. Bunlar lüzum· 
lu şeylerdir ve yapılması şa
yanı memnuniyettir. Yalnız 

bunu iyi surette yapabilmek 
için 18 inci asrın ortaların

dan itibaren Bulgristanın is
tiklali gününe kadar olan 

tesirlerini, diğer komşu ulus

ların istiklal miicadclelerini, 

Bulgarların bu miicadelelere 

iştiraklerini, büyük ve kü
çük şehir ve sinai merkez
lerdeki faaliyetini, Ayneros 
ve Rila manastırları ziyaret
lerini, Bükreş ve lstanbulda
ki Bulgar cemaetlerinin in
kişaflarını iyice bilmek ge
rektir.,, 

----~~~~--··-· ·-----~--~~~-

0 s ma n ıca -a ' ürkçe-
ye Dil Karşılığı 

Acayip - tansık, (fr) mer· Eksin bir adam olduiu belli!, 
veille Bu adam bu işi başarmak-

Ö rnek: acayibi sebai alem tan eksindir. 
acunun yedi tansığı, les sept Aciz kalmak - Eksinmek 
merveilles du monde (fr.) Demuerer dans l'impu-

Acayip - şaşılacak, (fr) issance de. 
etonnat Acz - eksinlik, örnek: 

Örnek: orada şaşılacak şey- onun eskinliği doğuştandır. 
ler gördük, naus avons vu Aceze - kimsesizler. ör-
deschoses etonnantes nek: darülaceze - kimsesiz-

Acele - Çaoukluk, evedi· ler yurdu. 
lik (fr.) hite. Örnek: bu ne Acuze - kocakarı. 
çabukluk! quelle bite!. Bu Adab (bak: edeb)-edev-

ler örnek: bu sözleriniz ko
iş evedilik götürmez, Cette 

nuşma edevlerine ( adabı 
affaire ne .souffre pas de mü~nazara) aykırı düşüyor. 
hate. Adabı muaşeret - yaşa-

Acele - Çabuk, evedi ma töreni (1), (fr.) savoir· 
(fr.) Vit! Rakidement . vivre 
Acele etmek, istical etmek- Adabı umumiye - utsal 
çabuk olmak, evemek, (fr.) törü, (fr.) bonnes moeurs. 
Se biter, s'empresser, se Örnek: Kanun açık saçık 
prersser . yazıları utsal törüye uygun-

Aceleye gelmek -- evediye suz sayar - La loi considere 
gelmek. les ecrite obıcenes comme 

Aceleye getirmek - eve- contraires au bonnes mo-
diye getirmek. eurs. 

Müstacel - evgin, Örnek: Adabü erkan - yol yön-
Müstacel telgraf, evgin tel· tem sıra saygı, (fr) etiquette, 
yaı:ı. regles du savoi-vivre 

Müstaceliyet - gecikmez- Örnek: Bu adam yöntem 
tik, evgin)ik. (sıra saygı) nedir bimez -

Acil - gecikmez. Cet homme ne connait pas 
Acilen, müstacelen - te- les regles du savoir·vivre 

zelden, gecikmeden, ( fr. ) Adale - kası, (fr) muscle 
D'urgence sans retard. Adali - kasıl, (fr) muscu· 

Acul - evecen laire 
Acemi - acamı ( T. Kö.) Adavet - yağılık, düşman· 
Acibel ( ucubet ) hilkat - tık (fr.) animoiste, hostilite 

danak, ( fr. ) Monstre. Adi, adalet - tüze (2), 
Aciz - eksin, ( fr. ) loca- (fr.) justice 

baple, impuissant. Örnek; ( Devum edecek ) 

"d' do parator da bunu kabul et- dağları ve gcçı ı şl•' 
· · t K" f ·· 1 hayl<ırı mıştı . u.. u ur er, ı~re 

"k" Fak:ıt bu klavuzlar haki· reler, iniltiler go 
katta; Alman ordusunun uçu- yordu. [l)I~ 
ı uma sürüklemek için emir Zırhlar, kılıçları ~o 
almışlardı. Onlar, orduyu en parıl parıl ışıldayor ~ 
çetln yerlerde Türklerin ku- kanlı bir boğuş(lla 
cağına ve luzağına atacak- ediyordu. (/~ 
lardı . Akşam olınuştcf. 1, ~ 

,1ı~ 
Alman ordusu, Tarsus tarken harbe ar. p•f' 

itikametindc ilerliyordu. mişti. Alman 1~,ş~ 
Bir sabah vakti idi .. Kon- manzaraya bakrnıŞı 

rat, zırhlarına bürünmüş, ça
dırının içinde oturuyordu. 

Bütün asılzadeler etrafını 

al:nışlardı. 

- Görünüşe nazaran yak
laşıyoruz! Katedeceğimiz me
safe epeyce azaldı! 

Dedi.. Alman asılzadele-

rinden biri; 
- Haşrnetpenah müsaade 

buyururlarsa, kılavuzlarımız
dan Jayiki ile malumat ala
lım. Nerelerde konakhyaca
ğımızı iaşeyi nasıl temin 
edeceğimizi sorabm ?. 

Dedi. İmparator bunu mu
vafık gördü ve Rum impa
ratorunun iki kılavuzunu ça
ğırttı: 

- Ne dersiniz, bugün yol
culuk yapacal· mıyız?. 

- Evet haşmetmeap, ar· 
tık yaklaşıyoruz. Bu akşam 

üzeri varacağımız yerde arazi 

müsaittir. Dağlar, kimilen 

meyveliktir. Su temiz ve 

boldur. Civarda ekilmiş arazi 

çoktur. Şehirler yakmdır. 

Düşman her han2i bir hare

ket te yapamaz . 

Alman ordusu, o gün ikindi 

vakti, Tarsus geçidinden gir
miş, eski Kapadokyanm sarp 
kayalık, taşlık, geçilmez yol
larına dalmıştı. Gece rast 
gele ordugah kuruldu. 

Şafak sökerken düşman 

ordusu çığlıklar içinde hay
kırıştı: 

- Mahvolduk, bittik. Türk
ler bizi çevirdi. 

Filhakika, Rum imparatoru 
Konya emirine haber verdi
ği için, düşmanın hareketle
ri Türkler tarafından takib 
ediliyordu. 

Casus klavuzlar, Ehlisalibi. 
bile bile bu dağlara atmış
lardı. Çünkü burada, gaflet
le bastırılan bir ordu için 
kurtuluş olamazdı .. 

Türkler, şiddetli bir taar
ruza başlamışlardı.Düşmanın 
bulunduğu arazi harekata 
hiç te müsait değildi.. 

Alman imparatoru, köpür
müş, kudurmuş bir vaziyet
teydi.. 

- Diri diri yakalanaca
ğız?. Bu, Ehlisalib için re
zalet olacaktır!. 

Diye bağırıyordu. Sağa, 
sola yıld1rım gibi koşuyordu. 
Etrafı bir hassa alayı tara· 
fından çevrilmişti. Bindiği 

atlardan birinin bacağı kı

rılmıştı. Derhal değiştirildi. 

İkinci at ta koşmaktan çat-
lamıştı. 

isle bükerek ; _de 
- İm kim yok fcf 

ı. 11e 
mahvolacağız. ie• 
ıiııyacak . oah• 

Ertesi gün ve ·~te 
kaç giin, ayni taıY' d 
ayni şiddetle harb 
etmişti. ,d 

Konrad, esir diişe it 
atları bekliyordu· J{ab 
çok yaklaşmıştı· ) 
Türkler; etrafında dı· 
hızı ile dolaşıyorJıır del 

Bir aralık asılt• 
biri: ~· HaşmetnıeaP• 
meap!. 

Diye bağırdı: 
- Ne var?. sr' 
- Şuradan, şu "İS" 

taliimizi deneye~et1s/ 
cud kuvvetin bı~ C' 
tarafa sevk edehlll· ~/ 
oradan yarabilirselc 

dd 
Yani k~çarııı 

ruz .. 

••••• • • • 5110 

- Neye susuY0
' 
o' nım? Hakikat olall ~ 

I" ıı!JJ Kaçmaklığımız a ,. 
1 
~ 

tık tutunmak ioık•" 
dı.. ~ 

Ve bundan s011'
9 

1' sol' 
ordusunun bir 

1 ıııl 
açık ve zayıf bıl etıe 
k v b" 5ut 
ısma, agır ı~ bİ' 

lendi.. Bir gedılcı ,, 
çılmıştı.. ,, 1 şıı· 

Asilzadeler b9 lt' 
- ileri!.. t1 

to' Alman impara ~ 

mıştı. Duruyo.r~ıJ· iıı'~ 
danlarından hırı, çı 
run atına bir ksıJ' 
ve bağırdı: J ~ 

HaşmetliiOJaıı" 
zaman değildir· tıi' 

·"e' dakika bir sao11 

1 ' re bedeldir. 
5 

çı~.l 
. se " Konrad, hiç .,,,o I 

dı ve etrafını 5
" ~ 

fızların arasıodll 
cereyana kaptırd1 '50o'; 

Bir buçuk sa•t ofV 

parator ve A!a:28~ort 
dan 10 bin kışı ~,çıb 
tu. Alabildiğine b'' 
dı. Fakat geride·ce•i' 

tıı..Tetl 
devamdaydı. l" bl· 
siz, kanlı bir b3

' ;ıı t 
Konrad darbe".,tİ· 

t ıJ'I; 

tinden serseıııl~ ete 
feci bir mağlüb•Y ı9ı9' 

b ur ı 
cağını hiç D ı>'' 
Yolda hiçbir arıı.5jo > 
mamışlardı. Get~eı4~ 
ta lznıka kadar 1 1 

,4rktıS 
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Der Zee 

KiYE 

llRt \~T 
BAN~ASI 

-

Olivier ve şüreka
sı Linıitet vapuı· 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor• 

d Tel. 2443 on. 
The Ellerman Lines..,Ltd. 

" OPORTO ,, vapuru 21 
martta Liverpool ve Svven

seadan gelecektir. 

"FLAMIAN,, vapuru 22 
martta Liverpool ve Svven· 

sendan gelecektir. 

'' DELOS ,, vapuru 21 
martta Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelecektir. 

"THURSO "vapuru halen 

limanımızda olup Londra ve 

Hull için yük alııcaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vupurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. , ...... , ............ ~ 
: atılı k l'iyauo 

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

tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BİRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. -Satılık l\lotör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı az kullanalmış 

bir motör satılıktır. Taliple-

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
RAl-lAT--bD~Q 

rin idarehancmize müraca-mzm= 
•ııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııımnııııım mıııımıımııımm ıııııım atları ilan olunur. - . .. -

Zffilf yun mensucatı ':'iıaplarını>.n Gilzel Bir 

ür A 1onim sirketi Cilt, Hatıralarmn.a Şık 
& Co. ·> = Bir Alhihıı, Ve sair 

DEUTSCHE LEVANTE LıNİE Hu mncs.. e, iki yfiz bin lira sermaye ifo ~ Cilt işleri Ynptır· 
.. AV OLA " vapuru 31 = tcşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ mak Jsterscniz : 

martta bekleniyor, 4 nisana fakçörers Limited (Şark lınh) şirketine ait § * YENı KAVAFLAN * 
kadar Anvers, Rotterdam, iznıir,lc Halkapmnrdal~i kuma, fabrika ım saım § Çarşısmda 34 Numarada 

Hamburg ve Bremen liman- almıştır. l<'nhrika butnn teşkilat Ye tcsisnt ve nıfis· §_ AJ • R - - ı ıza - -farına yükliyecektir. _ tahdimini ile e ki i gibi l kfinuuu .. ani 1935 ta· § 
u SAMOS ,, vapuru 15 - rihindcn itibaren yeni şirket tnrafmdan iRletil- § Mücellithanesine uğrayınız. 

' - . . . ,... . - . ' ,. ~ . , nisanda bekleniyor, 20 nisana = mckteclir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, halla· § 
kadar Anvers, Rotterdam, niye ve çorap imal cdil<'ccktir. Manıulfitm em a· § --------11!111-= (Jk fircnl,•r! lut
Hamburg ve Bremen liman- - linc fiiikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
larına yük alacaktır. - Ha mamulUt Pe teıııal<·ılar haşmda ,. ki Orozdihak § laka (Okumcııtol) 
ARMEMENT H. SCHULDT = itti nlindcki sergide tc, bir edilnwkıc ' 'c alış falı· § ök nrnk şekerle· ~ 

HAMBURG - rika içinde ynpılmnkt:uhr. § rini tecrüht· cdi- _..... 

28 Mart 99İ ..... ~~~:~~~_,.._...._......,.....,-..,_..,.....~-....... 
peı·co Vnptır Acentau~ 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yükiln& 

boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlan 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

"UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 

Rotterda'D, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Daotzıg, Gydnia, Gotcburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

" VIKINGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve 

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 

Garbi Akdeniz iç.in ayda bir muntazam sefer 

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

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

NATIONAL NAVIGA TION CO. OF GRECE 
iz mir Nevyork nr~ sın da ayda bir muntazam sefer 

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

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

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

Fazla tafsilat için &kinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
. - . . ' . . . .. . . . . 

•Taze temiz ııcuz 
ilac 

~ 

ller ti\ rlii tuvalet ç•~şitleri 

an1d i Nüzlıet 
Sıhlıat Eczanesi 

Raşturak o: ;37 

fotoğraflıane ve 
f(ltoğraf nıalzenıe mağazası 

Jfonı:.r.ı Rıist<'m beyirı (oıoğraflwn<~..si, /:mirde eıı 

fotofjra/ çekmekle şöhret buları bir san'aı ocagu,ır. 

nıüşhülpt.>senı olanlar dahi, burada çduirdiklcri fotokru.J· 
lmtlmı memuwı lwlımşlardır. 

J/cım:a lWst<>m /ıP.yin, foto[;rtıj m"ln>mc.si Atılan mil· 
ğuzası da mulıterenı nıii.şteriferi11i11 İtıC<' :.Pt./ı'lcrmc Böre 
/ıcr çeşiı mullctn, foınp-a,f mahirıelcrirıi bulurıdurmakta· ı 
dır. Bir :ıyaret lıer şl'yi ;~putu kli.fldh. 

(izınir • Bnşturak catlclcei, Uefik ht>y çar ısı) 

DE! Pi: ':~-""' ... · .. 
11 

TROYBURG " vapuru Posta kutusu: 127 § 
25 martta bekleniyor, Ham· T I f d · 1· = niz .. 

___ ,_ -!Bil: 
_ e gra a rcsı: zmir - Alsancak := 

burg ve Anversten yük = Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

çıkarı P An vers, Rotterda m • 11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllUi 
ve Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. nisanda !.>ekleniyor, doğru 1~ZBamnm-11aı••!---•ı 

.. NORBURG ,, vapuru 28 olarak Nevyork, Filadelfiya D O K T O R 
martta bekleniyor, Hamburg ve Bostan limanlarına yük Ali Agah 
ve Anversten yük çıkara- alacaktır • Çocuk Hastalıkları 
Caktlr. Mütehassısı 

" EXMOUTH ,, vapuru /hinci Beyler Sol:ağı l\ . 68 
JOHNSTON VARREN LI- 19 nisanda bekleniyor, Telefon 3452 

NES L TD - LIVERPUL Nevyork, Filadelfiya ve Bal- •·---••ı----• 
" DROMORE " vapuru 8 Aydın Demiryolu Umum 

nisanda bekleniyor, Anvers, timor limanlarına yük ala· 
k müdürlüğünden: 

v~ Liverpuldan yük çıkarıp ca tır. 
Burgas, Varna, Köstence, .. EKSELSIOR ,, vapuru 3 
Galaç ve Braila için yük mayısta bekleniyor, Ncvyork 
alacaktır. 

NEPTUN SEA NA VIGA-
TION COMPANY LTD

BUDAPEST 
11 

DUNA " vapuru 5 ni
sanda bekleniyor, doğru 
olarak Brail.:ı, Budapeşte, 
Bratislava \ e Viy~na için 
yük alaca·v..tır.. ~ 

limanına yük alacaklar. 

" EKSMINSTER ,, vapuru 

19 mayısa bekleniyor, Ncv

york limanına yük ala-

caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur-

laran isimleri üzerine mcs'u· 

ıiyct kabul edilmez. 

1100 numarala hususi zım-

para madeni tarifesidir 

§ 14-4-1935 tarihinden 

iş'an ahire kadar nıuteber 

olmak üzere Tire, Cellat ve 

Aziziyeden iz.mire vagon do

lusu olarak nakledilecek 

zımpara madenlerinin tabi 

olacağı tarifeler berveçhi

zirdir. 

Tireden lzmire beher tonu430 k THE E:PORT STEAMSHIP 
CORPORATION telefon Ctllattan ,, ,, ,, 380 ,, 

VePorjcn Şahapın ~ 

en nstfhı bir mil • Q.) 
lıil .

1
ckcri olduğu- >OJJ 

nıı unutmayınız.:_ -iS 
K u" etli nı nshil ....-( 

isti) eııler Sıhhat 

sO.rgiln haplarım 

ara ınlar. 

-------
laruf cc7..aoelcr-

~ 
~ en 

stanbul ve · .·ra kya 
Şeker I• hri kaları Türk Auoninı Şirket. 

Serınayes· 3,00 ,OOOl'iiı·k ı: ~ _ı ı 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

... ,/4:. '.· .. , ·_,,,./ .. '.:" f:_, ·- ,\ " .Ş::"I • 
s-Sümer Banli--

Ji ahrikaları nıaııınlatı 

Yerli nıalların en iyisi, en sağla-

ını, en ucuzu eıı güzeli 
Hereke kuınaşları 

F esaııe kuıııaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Süuıer Baıık yerli nıallar pazar .. 
lzmir subesinde llulursunuz • 

.. EXILONA " vapuru 2 

Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 Aziziyeden ,, il 

den ara yımz. 
" 400,,,._ _________ --------------·---· 
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B<~rlin ıııilzakereleriııden bir netice elde edilemedi nıi'! 
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Londra 27 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Deyli Telgraf gazetesine göre, Bay Hitler; Sir Con Si

mon ve bay Eden ile görüştüğü sırada Almanyaya uluslar 
kurumuna avdet etmesini hnvai, bahri ve arzi bir metaliba
tın isafı ile meşrut kılmış ve bilhassa Lehistan koridorunun 
ortadan kaldırılmasını, Çekoslovak hududunun tashihini ve 
Avusturya ile iktisaden birleşmeği taleb etmiştir. 

Londra, 27 (A.A) - Sir Con Siman hava yolu ile saat 
15,35 te buraya gelmiş ve söyliyeceği bir şey olmadığım 
beyan etmiştir. 

Berlin 27 (A.A)- Alman - İngiliz mükalemeleri esna
~~~~----mc::::::::iiiiiiii,...~~-t-

• e 
~ et Zahit eri 
Şehrimizde bulunan mül

teci adalar genel jandarma 
kumandanı ve arkadaşları, 
Atinaya avdet etmek üzer~ 
iken Yunanistandaki malla
rının müsadere edildiğini ha
ber almışlar ve tekrar şeh
rimize dönmüşlerdir. Mülte
ciler, Fransaya gitmek üzere 
Fransız konsoloshanesinden 
müsaade istemişlerdir. 

Bay Titülesko . 
Benes'le görüşecek 

Pra{: 27 (A. )- Bay Ti

tüleıko Belgrad da bay Y cv

tiç ile görüştükten sonra bay 

Benes ile de görüşmek üzre 

Brntislava gelmiştir. 

ay ikmet 
lstaııbul nıüddeiuınu

nıisi ıni oluyo ·? 
Istaobul - lzmir avukatla

rmdan bay Süleyman Hik

metin şehrimiz müddeiumu

miliğine tayin edileceği söy
leniyor . 

Ziraat 
Bakanhğıııda yeni 

nıüclürlükler 
lstanbul - Ziraat bakan

hğında biri bu-day satışı, 

diğeri de silo lar için iki mü

dürlük ihdas olunacaktır. 

lngi tere 
Alınan yanın teklifini 

kabul etmenıiş 
Istanbul - Son gelen ha

berlere göre; Berlin müza
kerelerinden hiçbir netice 

elde edilememiş; Almanyanın 

Sovyet Ruıya aleyhine bir 
ittifak teklifi de ıngiltere ta
rafından kabul edilmemiştir. 

tına 

l\feclisi mebusanı 
toplanıyor 

Istanbul - Atinadan ha
ber verildiğine göre, Yunun 
hükümcti bazı fevkalade ka
rarların tasdiki için meclisi 
mebuiam yarın toplantıya 
davet etmiştir. 

o kara müzake-
re eri etrafında 

-IJ~ıara(ı birinci sahifedf'-

Dışarı işler bakanlığıTürk 
ırkından olan sekenesi hu
susi bir statuya tabi olma
ları itibarile Iskenderun mın
takasının idari bakımdan 

hususi bir rejime sahih ol
duğunu hatırlatması üzerine 
Kont Dö Martel, Fransanın 
lskenderun sancağının muh
tariyetini muhafaza etmek 
ve bu husus hakkında iki 
hükümet arasında mevcud 
olan itilafları riayeti temin 
eylmek azminde olduğu 

hakkınd? teminat vermiştir. 
Fevkalade komiser ile dı

şarı işleri bakanı iki mem
leket arasındaki hududun 
dokunulmaz ve ihlal edile
mez olan mahiyetini yeniden 
teyirl hususunda mütabık 
kalmışlardır. 

Daimi hudut komisyonu
nun önümüzdeki içtima dev
resini 17 haziran 1935 tari
hinden itibaren Şam'da ak
detmesi tekarrür etmiştir. ' 

Hudut mıntakalarınm asa
yiş ve huMurunu alakadar 
eden diye kararlar arasında 
bu mıntakalarda işlenen cü
rümlerin failleri olub bu 
mınt&kaların haricinde işle
nen cürümlerin faiHeri olub 
bu mıntakalara iltica etmiş 
olan kimselerin iadei müc· 
rimin merasimi yapılmasızın 
mütekabilen iki hükümet 
memurlarına teslimi karar 
altına alınmıştır. 

Bu görüşmelerin mevzuu
nu teşkil eden bütün mese
lelerde tam bir noktai na
zar ayniyeti mevcud olduğu 
anlaşılmışltr. 

Ankara, 27 (A.A) - Rei
sicümhur Kamil Atatürk 
bugün Fransa'nın Suriye ve 
Lübnan fevkalade komiseri 
Kont Dö MarteJ'i ve Fran
sa'mn büyük elçisi Dö 

Kammeri kabul buyurmuş

lardır. 

Dış işleri bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Aras'ın da 
hazır bulunduğu miilakat bir 
saatten fazla sürmüştür. 

Ankara, 27 (A.A) - Fran
sa'nın Suriye ve Lübnan 
fevkaHide komiseri Bay Dö 
Martel'in yarın 10,40 da 
Adana trcnile şehrimizden 
hareket edeceği haber alın
mıştır. 

Bay Pavlof 
ltinıalnaınesini tak

dim etti 
Ankara 27 (A.A) - Bul

gar elçisi Bay Pavlof bugün 
Reisicümhur Kamal Atatürk 
tarafından kabul edilmiş ve 
mutad merasimle itimatna
mesini takdim dmiştir. ----·----
Yarınki maçlar 
Uaşıarafi 1 i11ci sahifede 

kuvvetli ve tehlikeli olanla
rıdır. Buna mukabil Altay 
merkezinin idaresi ve küçük 
iki insaydın -iyi oynıyabilme
leri sayesinde ancak müessir 
olabilmektedir. 

Haf hattında Şükrü, de
fansta Ali ve Hilmi de 
siyah - beyazlıların kuvvetli 
unsurlarıdır. Kaleci nokta
sından Altınordu, müdafi
lerde müsavata yakın bir 
kuvvet, haf hatları ise ayni 
ayardedir. Bu itibarla takım
ların müsavi vaziyette olması 
oyunu çok ehemmiyet ve 
heyecanını artıracaktır. 

Bu maçlaJı2alib çıkacak 
takım lik şampiyonluğundaki 
mevkiini kuvvetlendirmiş ve 
rakiblcrine tefevvuk etmiş 
olacaktır. Bu noktadan oyu
nun kıymeti büyüktür, Altay 
oyunu kazanırsa bir puvan, 
Altınordu kazanırsa iki pu
van yükselmiş olacaktır. 

Bu maçtan sonra Göztepe-
lzmirspor ve sabahleyin saat 
onda da Şarkspor - Türkspor 
12 da K. S. K - Buca takım· 
ları karşılaşacaklardır. 

Halk aha ında : 
Saat 9 da Türkspor - K. 

S. K. B takımları. 
S at 11 de Altay - izmir 

spor B takımları. 

Saat 13 de Hilal - Kahra
manlar A takımları, saat 14 
buçukta Parkspor - Dokuz 
Eylül, 16 da Demiryolu - Te· 
pecik takımları arşılaşa
caklardır. 

Halkcvi liklerine gelecek 
hafta başlanmesı çok muh
temeldir. Gayrifedore takım
lar bu haftaki husuıi maç
larla takımlarını çalıştırmış 
olacaklardır. 

Bugün mektepler !ikinden 
San'atlar - Muallim mektebi 
maçı Alsancaktadır. Bu oyu• 
nu futbol hey'eti başkanı 
bay Mustafa idare edecektir. 

Halk sahasında da Lise -
Karşıyaka orta mektebi ta
kımları karşılaşacaklardır. 

1-laheş 
Jtalyan münasehatı 

gergindir 
Istanbul - Habeş - ltal

yan müoasebatı son günlerde 
çok gerginleşmiştir. Kanlı 
bir harb beklenmektedir. 
Almanlar, Italya Habeşiı-· 

tanla harb ederse, biz Ha
beşlere yardımdan çekinme
yiz demektedirler. 

Hindistan' da 
Müslnmanlarla Bo· 

disler ihtilafı 
Lonra - Hindistan'ın Ka

rasi ayaletinde Müslüman
larla Bodisler arasında çı

kan ihtilaf, kanlı müsade
melere sebebiyet vermiştir. 
Geçen haftaki müsademe
lerde yaralanan ve ölenler
den maada 200 kişi daha 
yaralanmıştır. Bunların bir 
kısmı, aldıkları yaraların le
sirile hastahanelerde öl
müşlerdir. 

ltalya 
"' 

Deyli Ekspresi ya· 
sak etti 

Istanbul 28 ( Hususi ) -
Italya hükü:neti; Elen ihtila
linin Italya tarafından himaye 
gördüğünü yazan Deyli Ek
spres gazetesinin ltalya'ya 
girmesini menetmiştir. 

l\liilakatlar kra· 
liçesi 

ıUis Betti Ros şeb-
ı·imizde 

Mülakatlar kraliçesi Mis 
Betti Ros, dün sabah An
kara vapurile lstanbul'dan 
şehrimize gelmiştir. Mülakat
lar kraliçesi şehrimizde bir 
hafta kadar kalacak ve sonra 
Atina yolu ile memleketine 
dönecektir. 

Mis Betti Ros, tanınmış 
bir kadın meslektaştır. Şim
diye kadar pek çok kimse
lerle görüşmeğe muvaffak 
olduğundan kendisine (Mü
lakatlar kraliçesi) unvanı 
verilmiştir. 

Deniz 
Nakliyesinde tecziJat 

lstanbul - Deniz nakliye 
tarifesinde mühim tenzilat 
yapılacaktır. Bu arada on 
beş günlük ticaret biletleri 
de çıkarılacaktır. 

Silah lan ına ) arı!:iı 

• J 

s A 

a fJI 

Dey 1 i eralcl gazetesi, 
lıii ôm~te şiddetle lıüc 

ı asyrı1 

d. l 
ıı e ı) 

Deyli Herald ve DeyJi 
Meyli, gazeteleri, lngiltere 
hükümeti tarafından neşre
dilen beyaz kitabın avam 
kamarasındaki münkaşası 
hakkında şu mütnleaları ile
ri sürüyorlar. Deyli Meyi 
diyor ki: 

"Hava kuvvetlerimizi der
hal arttırmak lüzumu aşi

kardır. Sir Austen Cham
berlain bava hücumlarına 
İngiltere kadar maruz hiç 
bir memleketin bulunmadı
ğını kaydediyor. Filhakika 
logiltcre süslü sözlerle veya 
sosyalistlerimizin tercih et-

U ll 3 fl Zab· leri 
Ceza gi>ı·ıuezlerse Ati· 
.uaya döneceklel'miş 

Istanbul - Elen divanı 
harbı, mahakeme etmekte 
olduğ'u maznunlara ağır ce· 
zalar vermezse, şehrimizdeki 
mülteciYunao zabitleri mem
leketlerine dönecekleıdır. 

lstanbul rumları, mUltecir 
lere yardım için iane lopla
mışlardir. 

Petrol 
Kaynağı bulundu 
Istanbul - Boyabat'ta zen

gin bir petrol kaynağı bu
lunmuştur. Hükümet tetkikat 
yaptıracaktır. 

Menemen icra memurlu
ğundan: 

Menemenin Gaybi mahal
lesinden Halil oğlu Eminin 
Kara Ahmet oğlu Mehmet
t.en ödünç aldığı 325 liraya 
mukabil ipotek eylediği ve 
71 No. lu zirai kredi kooıle
ratifinin 419 lira alacağı için 
hacız konulan Menemenin 
Gaybi mahallesinde Yahya 
sokağında kfiin ve Menemen 
Tapu dairesinin 5-8-934 tarih 
ve 25 No. lu sicillinde ka
yıtlı yemini Kulalı Halil usta 
yesarı berber Riza arkaı Ku
lalı Halil usta haneleri ceb
hesi yol ile mahdut ve ka
pıdan içeriye girildikte sağ 
tarafında tahmini olarak 12 
metre murabbaı genişliğinde 
ve içi dışı yağlı boyalı bir 
oda ve solunda 9 metre mu
rabbaında bir ahır ve 16 met
re marabbamda ev altı taş
lığı ve oradan içeriye küçük 
bir kapı ile girildikte 32 
metre mur .. bbaında bir havlı 
ve içinde acı suyu havi ka
bili iıtinıal bir tulumba ve av
lının iç cephesinde 14 metre 
murabbaında bir mutbah ve 
yanında bir hali ve sol ta
rafında camekanlı kapılı 14 
metre murubbaıoda koridor 
ve bu koridorun cephesinde 
kapıları ayrı ve muttasıl biri 
9 diğeri 4 metre murabbaın
da 2 oda ve bu kısmın üzeri 
kiremitli olduğu ve fevkani 
kısmına on basamaklı mer
div~nle çıkılarak onalh metre 
murabbamda iki oda bulun
duğu ve birisinde yüklük ve 
dolap ve bu odaların önünde 
bir miktar kotidoru havi olan 
haneye 70Ô lira kıymet tak
dir edilmiş ve müştemilatile 

tikleri gibi hiı1111, 
başka uluslara bır~e 
suretile müdafaa ed 

1 • e 
İşte kollektif eınoı) 

'd 5 Uluslar derneğine aı . 
nen tantanalı söılerı 
doğru tefsiri budur. 

En sağlam siynsel 
"bh . L d ' o (t şu esız on ra 111 

yurdun emniyetini g ] 
edecek miktarda ba\1' 
vetlerine sahib oJınakt.r 

(Deyli Herald)ın ileI
1 

düğü fikir: 
" Dü k At1nlll n a şam 

5 
marasıoda bakanlarıı:ı 

dikleri nutuklar, 0
115 

hükumetin emniyeti ıı5 
derneğinin kuvvetlePllled 
ve kollektif sistemde J 
silablAların arttırılıııB5111 

• 

d ·ııı• silah yarışında ara ıg ·ı 
~I 

beslenen ve beyaz t 

neşrile kat'iyet kesb. 
1 
r 

şüpheyi zail edeme1111şl• 
lngilterenin silabs1~ 

işinde tek başına ·• 
?a~anesi tamamile , b0~, 
ıddıadır. Bu idare ıŞ .. dı 
geçtiğinden beri ııı 11

1 
bütçeleri her yıl arttı' 
tır. f 

Emniyete ve barıŞll II~ 
cek yegane yol k~! 
emniyet sistemini ku\1 

1 
dirmek ve her işi bOıj 

J''ll 
lara karşı bütün °0

• 
• J 

koUektif kuvvetierıı:ı 
teşkilata bağlamaktır~ 

Asıl tenkit edilece p6 
ta şudur, ki nasyon81d, 
met bu gaye uğruı:ı 
bir şey yapmamış ve b 

~~ttiği beyn.z kitııb~s~ 
ıtımadını sılnha bag ot 
ilan etmiş ve uluslar ·;! 
ğine arkasını çevirıı>1 

oı~ 
cirlikte hanenin ıll ! 

·ıe s• açık artırma suretı 11 
ç karılmıştır. Birinci ıır 
28-4-935 tarihine /'0, 
Pazar günü saat l 'b 
pılacaktır. Mezkur tıı~' e' 

tı' pılacak artırma ne eti 
artırma bedeli kıyıl' >' 
hammenesinin yüıde ~~ 
beşini bulmadığı tB~ı' 
'k' . bırB 1 ı ıncı artırmaya 

işbu borcun 2280 N°'1e 
''"e nunun mevkii mer 11 o 

ından sonra doğınuŞb'~ 
itibarile kıymetine , 
yarak ikinci artıt~ .. e 

'blv 
olan 13-5-935 tarı .,

11
6 

sadif Pazartesi gu 1ıı 
15 te en çok artırıı", 
rinde bırakılma ııı:~ıı 
yapılacaktır. Satış P ~ 
iledir; yüzde iki bıJÇ~~ 
deJlaliye ve müter~ttif 
gileri müşteriye ~1 ~e 
gayrimenkul uzer1;,~ 
hangi bir: şekilde ~t1' ' 
binde bulunanlar ~1 ~ 
gün zarfında eft'\e>e 
tel erile birlikte ci01 ,_~~ 
racaatları lazımdır·. illi 

sıC J 
de hakları tapu Jııf 
bit olmıyanlar P'j.93' 
hariç kalırlar. 28· ,,rt 

'I li 
hinden itibaren 'fıılİP 

1 herkese açıktır. 11~ l 

lar yüzde yedi . bll!iı ~ v 
nat akçesilc daıre ıı' ' 
759 No. lu dosY651 

c atları. 


