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• ltalya, Afrika'ya asker evki

ne de,1am eylemektedir. Bu 
gnu Napoli'den bir piyade ta
buı·u ile beş hafif topçu ba
tnry ası hareket edecektir. clmcktedir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Maca Kabinesi Dün istifa Etti 
Elen divarında baş göst~re.; ·k~rku:;ri;;;; ->C?Z ... ==-- - 1 Sir Con Simon Berlinde 

~ J 

:(yan harek~etinin hastırılmasi muhak- lngiliz dış hakanı-
it kdır. Hük.ftmet vaziyete hakimdir. na gösterilen iltifat 

enizelos'un Hanyadaki evi atılan 
bombalarla tahrih edilmistir 

' ruııa gazeteleri, isyan etrafinda uzun makaleler yazınaktadır. övr 
~azetesi;)\:ıralııı getirilmesi ihtimalinden )Jahsediyor. Teslim ol- . 
ııiak isteyeıı 225 balıriyeli, asiler tarafından kurşuna dizildi. 

tina 4 (A.A) - Royter 
mm muhabiri bildiriyor: 
met bütün hava ve de· 

kuvvetlerini eğer bilakay
rt :teslim~ ol~azima-GT:"' 
aileri üzerine sevketme· 
hazırlanmaktadır. 

. ayyareler Girid suların

-1J asi gemileri bir çok 
rll alar bombardıman etmiş-

ei/.lr. Hükumete sadık iki 
ftito muhribi keşif kolu 

Se/Unik't('. bcya:. imle 
ak Giride hareket et

ti erdir. Venizelosun Han-

~ daki evi hava bombardı
Dı ile tahrib edilmiştir. 
Aıilere karşı mukavemete 
ebbüs etmiş olan bir ge
al ile sabık Girid valisi 
er tarafından öldürillmüş
ir. Tipoı i•zetesinin is-

[ eUmil(te ) apılmı nıimayişler 
• tihbarına göre Averof mü
rettebatından isyana nihayet; 
vermek istiyen 225 kişi kur
şuna dizildikten sonra ce
sedJeri denize atılmıştır. 

Ayni gazete Milos adasile 
Girid adasından alevler içer
sinde bir harb sefinesi görün
düğünü yazmaktadır. Divanı 
harpler yarın faaliyete baş
lıyacaklardır. Asilerle müna-
sebettar görülen bir çok 
şahsiyetler muhakeme edile
ceklerdir. Makedonya asile
rinin hükumet kuvvetleri 
karşısında ricat ettikleri bil
dirilmektedir. 

Averof yanıyor; 
Atina 4 (A.A) - Royter 

ajansının muhabiri bildiri
yor: 

Girid adasındaki gemileri 
bombardıman etmiş olan 
tayyareler bu akşam avdet 
etmişlerdir. Pilotlar Averof 
kruvazörüne iki dane 112 
kiloluk bomba isabet etti
ğini ve geminin arka tara
fında yangm çıkhğını bil
dirmişlerdir. Bu bombalar 
kruvazörü batırmaktan zi
yade biraz hasar vermek 
suretile mürettebatı korkut-
mak için at lmıştır. 

Kavala garnizonu asi-
lerin eline geçti: 

Belgrad 4 (A.A) - Avala 
ajansı muhabirinin verdiği 
malumata göre doğu Make
donyasındaki Gerez ve Ka
vala garnizonları hükumet 
kıtaatile şiddetli bir muba-

rebeden sonra asiltrin eline: 
geçmiştir. 

Selanik 4 (A.A) - Ten-· 
kil hareketinin bizzat başına 
geçmek üzere harbiye baka
nı General Kondilisin muva
salatı beklenmektedir. 
Bnyiik haya taarruzu 

Atina 4 ( A.A)- Asi ge
milere karşı büyük hava ta
arruzu bu sabah tekrar baş
lamıştır. Bu gemiler Girid 
adasına sığınmışlardır. Kısmi 

bütün gemilere kapalı kal
mıştır . 
lugiliz harb genıileri 
karışmıyacak: 
• Malta 4 ( A.A ) - De-
niz makamah, lngiliz harb 
gemilerinin isyanla alikadar 
olarak Yunanistana gitmek
te olduğu hakkındaki haber· 
leri tekıib ediyor. 

Kondilis Selanik'te: 
Selanik 4 (A.A) - Ge

neral Kondilis geldi. Neşret
tiği bir beyannamede, sefer
ber edilen kara kıtaatınm 

Selinik'te tahşidini müteakip 
kati büyük taarruzun başla-
yacağını bildirmiştir. 

PJastiras gazeteciler-
den kaçıyor: 

Kan 4 (A.A) - General 
,.pJastiras otele henüz dön-
memiştir. Nerede olduğu bel
li . .. değildir. Gazetecilerden 
k~;tulmak için dağlara kaç· 
tığı zannedilmektedir. 

Doğu Makedonyasın· 

da muharebeler: 
Belgrad 4 (A.A) - Avala 

:ajansının:Atina muhabirine 

bastıran topçular Efsorı isynnuıı 

seferberlik normal bir şekilde 
devam etmekt~dir. Birçok 
gönüllüler ask~rlik şnbelerire 
müraca'• !tmelctedirler. 

Asileri şaşırtmak içic 
Selinik 4 (A.A)- Röyter 

ajansından: 

Makedonya sahillerindeki 
bütün fenerler ieçen gece 
asilerin muhtemel hareketle
rini şaşırtmak için ıöudürül
müttür. Selinik limanı i•ce 

göre; isyan hareketinin mer
kezi şimdi doğu Makedon-
yasıdır. Ve orada muhare
beler <'lmaktadır. 

Sere:ı ve Drama'da 
vaziyet: 

Atina 4 (A.A) - Havas 
ajansının hususi muhabiri 
hükumet kıtaatının Serez 
ve Dramada asileri muha
sara ettiği ve bu ıehirlerin 

buiÜD iıtirdadı ümid edilmekte 
- Deııamı 4ıincü $ahifede -

Con Sinıon, Hindenburgun sarayın
da kalmak istemiyerek otele indi 
Berlin 4 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Sir Con Simon, kendisine 

Mareşal Hindenburg'un dai-
resini tahsis etmiş olan 
Alman hükumetine teşekkür 
etmiş ve fakat bu teklitten 
istifade edemiyerek adeti 
olduğu veçhile bir otele 
ineceğini bildirmiştir. 

Istanbul 5 ( Hususi ) -
lngiliz dış bakanı Con Si
monun, bugün Alman Reisi 
cümburu Bay Hitleri ziyaret 
edeceği ve müteakiben siya
sal müzakerelere başlayaca- l11giltcrc dı~ bnkanı Con Simon 

ğı Berlinden haber Yeriliyor. Simon hakkında aenakirane 
Alman gazeteleri, Sir Con makaleler yazıyorlar. 

--~----~--------·-·------------------------

l tal ya, ask.er sevki-
ne devam ediyor 

-------------------------Bugnn de NapoJiden beş hafif topçtı 

bataryası, bir piyade taburu gidiyor 
Roma 4 (A.A)- içinde bir piyade taburu bet hafif topçu 

bataryası ve ağır topçu levazımı bulunan üç iemi bugün 
şarki Afrikaya gitmek üzere Napoliden kalkacaktır. Afri
kaya ilk kuvvetleri götürmüş olan Ganj gemisi dönmüştür. 
Yarın 700 piyade mitralyözcüsü ile yeniden Af rikaya doğru 
kalkacaktır. 

Çaylar Taştı 
Uşak 4 ( A.A ) - Dört 

gündenberi silrekli yağan 

yağmurlar, Uşak çayını ta
şırdı. Şehir bahçeleri ıu al
tında kaldı. Çay kenarında
ki köylerden haber beklen
mektedir. 

ltalya 
Kralının teftişi 

Florans, 4 (A.A) - Kral 
Afrika'ya hareket edecek 
olan Gavinona fırkasını 

gözden geçirdikten sonra, 
topçu kıtaahnın re11mi 2eçi
dinde hazır bulunmuştur. 

Salaheddini Eyyubi 
Ehlisalip Karşısında Çelik 
Kılıçlı Arslan Türkler 

Bu e rr, e aslı hir tetkikin mnh ulüdiir \e ıamamile ınrihiılir. 
.Netekinı , i ıinaJ ı•dilım mclııızlar da gösterilecektir. e~rinc haşladı· 
ğınıız hu tefrikayı , dlinkıi hiilı'.i a ı ile Lerahf'r jı; alıifclcrimizıle 
u1'u),ınuıd. 

Salaheddini Eyyubi 
En selftlıivctli bir kalem sahibinin . aylardanberi 

hazırladığt bir eserdir. 

Kılıç arslanın nikahlandığı kızı, 

gelin girerken kaçırıyorlar •• 
1 Kahiri', Kudiis ktıpılarıııda pnrlıyaıı 'l'iirL:: kılıçları... AHup.ulan 

inen Ehli alip dulgo ı parçnlanı) or.. Korkuılan İ s itim olan .t( rollnr .. 
Arslan yiirckli Hioar korku İf;İnılr! .. ] 

En genio, en ~ nalı izalını nnı·nk gueteruizde ~ıL.acaktJr .. 
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lf t h İ T J 1 • B .C ı • Ehlisalih karşısında: } 3 ve era {. {} . il aıfa iarsılaS3• Çelik kılıçlı Türk arslanları 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Osıııanlı devletinin ihtilal çıkabile-
cek mıntakalarındaki bütün yollar 

lııgilizlerin eline geçmişti 
münhasıran Kamil paşa tem- -tinde. isyan çıkabilecek olan 
sil ediyordu. Bir de f ugiliz- sahalara giden askeri nak
lerin 31 Mart hadisesini mü- liyata mahsus yollardı. Ayni 
teakip Abdülhamid tarafını zamanlarda İngilizler Fırat 
iltizam etmeleri İttihad ve ve Dicle nehirlerinde de 
Terakki erkanını fngilizlerden vapur işletme imtiyazının 
tamamile uzaklaştırmıştı. in- kendilerine verilmesini teh
gilizlere karşı hasıl olan şüp- ditler yaparak istiyorlardı .. 
he o kadar ileri vardırılmıştıki; Esasen bütün İngiliz pro-
31 Mart hadisesine iştirak jcleri Irakta temerküz edi
eden asilerin üzerinde bulu- yordu. Ortaya mühendis 
nan paraların lngiliz hüku· VVillcocks çıkarak bir takım 
meti tarafından verildiği bile yanlış tetkik edilmiş hatlar 
iddia olunmuştu. Çünkü de- inşası ve lrakın irva ve is
niliyordu ki; Hindistanda ve kasını üzerine almak isti
sair müstemlekelerinde hlam yordu. lraka Hindistandan 
tebaaya malik olan logiliz, muhacir getirilmesi arzu olu
Abdülhamidi Halife olarak nuyordu. 
nüfuzu altında bulundurmak logilizler tarafmdan sarfe-
istiyor . dilen bu mesai herşeyden 

ittihat ve Terakki lagiliz- evvel Almanlarm Bağdat 
ler hakkında böyle düşünür- hattı imtiyazına karşı alın

ken diplomatları da genç mak istenilen tedbirlerden 
Türkleri baıka bir surette ibaretti. Fakat Türkiye ricali 
tahlil ediyorlardı. lnğilizler bu noktayı ikinci derecede 
i'enç Türklük hakkmdaki telakki ederek Ingilizlerin, 
düşüncelerinde yanıldıklarını evvelce Mısırda, Adende ve 
söylllyorlardı. Meşrutiyetin Küviyt'te takip ettikleri ga
ilinını takip eden günlerde yeleri şimdi Irakta da tat-
lngilizler ittihat ve Terakki bika kalkıştıklarını kabul 
ricali tarafından neşredilen ediyorlardı. 

hürriyet beyannamelerine, de-
Doğru veya yanhş olan 

mokrasi fikirlerine hayran bu telakki yüzünden gaze
kalmışlardı. 

ittihat ve Terakki bütün teler şiddetli n~şriyat yapı· 
kelimelerinin Osmanlı un- yorlar, Fırat ve Dicle vapur
surlarma şamil · olduğunu, larında çalışan İngiliz gemi
hepsinin ittihadma, hepsi- cilerinin Arap kabilelerini 
nin terakkisine birden çalı- isyana teşvik ettiklerini ilan 
şılacağını, genç Türklerin ediyorlar ve İstanbul meclisi 
nasyonalizm ve Panislamizm meb'usanında bazı meb'us-
fikirlerinden azade oldukla- lar hep lngilizlerin fasit ni-
rını zannetmişlerdi. Mıs1rda yetlerine karşı kıyamet ko-
ve Hindistanda milyonlarca parıyorlardı. 

islim tebaaya malik olduk- Fırat ve Dicle imtiyazları 
tarından, Abdülhamit tara· hakkında Babıali tarafından 
fından takip edilen Panisla-
mizm fikrinin ortadan halk
mış olmasına sevinmişlerdi. 

Halbuki İttihat ve Terak
kinin Abdülhamitten ziyade 
islim ittihadı taraftarları ol· 
duğu ve üstelik bir de fazla 
milliyetperverlik gördüğü gö
rülünce lngilizler guya çok 
fena bir inkisarı hayale uğ
ramışlardı. Böyle bir iddia
nın doğru olduğunu kabul 
etmek için lngilizlerin, meş
rutiyeti müteakip Türkiyeyi 

taksim etmek fikrinden tama
mile vazgeçmiş olduklarına 

inanmak lazımdır! 
Fakat her ne hal ise Türk 

lngiliz dostluğu 31 Mart ha
diselerini müteakip suya düş
tükten sonra lngiJiz politika
sı da İttihad ve Terakkinin 
başına bela kesilmiş ti. lngi
lizler siyasi maksatlardan 
ziyade Türkiyede iktisadi 
gayeler takip ediyor gibi gö
rünüyorlardı. 

Halbuki bu iktısadi ga
yeler de Türkiyede İngiliz 
politikasma karşı hissedilen 
itimatsızlığı gittikçe artırı
yordu. lngiliz inşaatı bahri
ye tezgahları hiç bir kir 
getirmiyen Marmara havza
sında vapur işletme imtiya
zını alıyorlar, bu imtiyazları 
Surye ve Kızıldeniz sularına 
kadar uzatıyorlar, Makedon
yaya, Arnavutluğa ve lraka 
giden deniz yollarını elleri-
ne geçirmeğe çalışıyorlardı. 

Bu yollar Osmanlı devle· 

mutedil bir lisanda hazırla

nan cevap bu kıyameti tes• 

kin etmeğe kifi değildi. 

Bununla beraber lngiliz 
dostluğu zail olduğu halde 
Istanbuldaki lngiliz nüfuzu 
azalmamıştı. Umumi harpten 
sonra ueşredilen diplomasi 
vesikalarından birinde bu 
nüfuzun korkudan ileri gel
diği iddia olunarak denili
yordu ki: "Türkiye bugün 
İngilizlerden korktuğu kadar 
Rusyadan bile hiç bir zaman 
korkmamıştı. ,, 

- Arkası 1·ar-

Ulusal 

Birlik 
Cündelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Riişdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
llamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası --------

' ' cak olan takımlar • Salaheddini Eyyu 
··~~===========~~==== 

ikinci 
ta 

devre 
içinde 

maçları, yedi haf. 
bitmiş olacaktır 

Lik maçları birinci devre
nin geçen cuma sona erdiği 
malumdur.~Puantaj vaziyetin-

de hale 19 puala birinciliği 

Altınordu. 17 puanlada ikin
ciliği Göztepe takımları mu
muhafoza etmektedirler. 

ikinci devrenin başlama
sına karar veren futbol 

ca hakem Hüseyin Altınor
du, 12 de K.S.K-Türkspor, 
hakem Mustafa Altınordu, 

14 de Göztepe - Altınordu 

hakem Esad K.S.K, 16 da 

Altay-İzmirspor hakem 
rid Göztepe. 

llalkevi Suhmmula: 

Fe-

Saat 9 lzmirspor-Türkspor 
hey'eti Pazar toplantısında B. lik, saat 11 de Buca-Şark 
ikinci devre programını ha- spor B. lik. 
zırlamış ve bu devrede, her Saat l 2,30 da Türkyurdu
hafta dört maç yapılmak HiJal, saat 14 de Kahraman-
suretile maçların yedi haf· lar- Gençlik, 15,30 da Park 
tada ikmali tensip edilmiştir. spor-Hacıhüseyinler, 16,30 da 

Fikistür, birinci devrenin Eşrefpaşa-Demiryolu. 
aynidir. Bu devrede de her Bu maçların ilk ikisi Jik 

Cuma 8 takım karşılaşacal<tır. diğerleri hususi mahiyette· 
Bu haftaki [maçların prog- dir. 16,30 daki Eşrefpaşa 
ramı ve hakemleri şöylece Demiryolu maçı gayri fede
tesbit edilmiştir. relerin en ehemmiyetli kar-

Saat 10 da Şarkspor-Bu- şılaşmasıdır. 

-------·- •-•49111---~ 
Türkofis'in raporu 

Zeytinyağı muaı ıe 
leleri hararetlidir 

-·--Yunanistana mevaşi hayvanatı ihra
catımız günden güne azalıyor 

Türkofis Atina şubesinden 
gelen bir raporda, muhtelif 
mahsullerle mevaşi hayvanatı 
hakkında şu malumat var
dır: 

Zeytinyağı: 

Geçen hafta gene ıç ve 
dış piyasalarda rafine yağ
lar üzerine hararetli mua
meleler olmuştur. Bu nevi 
yağların 100 kilosu, dışarda 
cif ltalya ve Fransa itibarile 
370 franga ve içerde okka 
hesabile 36.50-37 drahmiye 

satılmıştır. 5 asitli yağların 

iç ülkede okkası 33-33.50 
drahmi ve dışarda 100 ki

losu 215 franktır. 

Pamuk: 
Pireye gelen son duyum

lara göre dış piyasalardaki 
durumda değişiklik yoktur. 
Pamuk fiatlarının dalgalı bir 
devreye gireceği tahmin olu
nuyor. 

Amerika Birleşik devlet
leri, pamuk yetiştiren diğer 

ülkelerin çalışma beraberliği 
olmaksızın pamuk fiatmın 

yükselmesi güç olacağını göz 
önüne alarak bütün alakalı 
ülkeler murahhaslarmın işti
rakile Vaşingtonda bir kon
gre akdedilmesine karar ver
miştir. 

Yunan piyasasında yerli 
pamuk fiatı 55 drahmi üze
rindedir. 5,000 balya Yunan 
pamuğunun Almanyaya ih
raç olunacağı söylenmekte
dir. 

Maden kömürü: 
Yunan piyasına ülkemizden 

az kömür gelmektedir. Ge
çen ay, lngiltereden 18,057 
ve Ru!iyedan 24,416 ton gel
diği halde memleketimizden 
yalnız 4,069 ton gelmiştir. 

Geçen 1934 yılmda Yuna 
nistana girend Türk kömürü 

mikdarı yalnız 123,990 ton
dan ibaret olmuştur. Halbuki 
1933 yılındaki ihracatımız 
128, 111 ton idi. Fiatlarda 
değişiklik olmamış gibidir. 

Bahk: 
Mevsim balığı olan us· 

kumru, geçen hafta ülke
mizden pek az gelmiştir. 

Buna rağmen fiatlarda bir 

yükselme kaydedilmemiş, is· 

tek olmamak dolayııile 
bilikiı düşüklük görül-
müştür. 

Bundan bir kaç gün önce 
tanesi 1.90-1.70 ten satılan 
uskumru 1.30 drahmiye düş
müştür. 

Kaaaplık hayvan : 
Bu madde dahi ülkemizden 

az gelmektedir. Romanya 
hayvanlarının Yunanistana 

ihracatı artmıştır. Son fiatlar 
şunlardır : 

Türkiye sığırları canlı ola

rak okkası 16 drahmi, Tür
kiye danaları canlı olarak ok
kası 19 drahmi, yerli süt ku
zuları canlı olarak okkası 36· 
46 drahmi, Polonya sığırları 
canlı olarak okkası 16 drah
mı, Yugoslavya koyunları 
canlı olarak okkası 18 - 20 
drahmi, Romanya koyunları 
canlı olarak okkası 18 - 20 
drahmidir. 

~--------------~ lngiltere 
ithalat ve ihracatı 
1935 Son kanun ayında it

halit geçen yılın ayni ayın
daki 64.571.000 lngiliz lira
sına karşı 61.931.000 Ingiliz 
lirası, ihracat ise 31,609.000 a 
karşı 35.481.000 tutmuştur. 
Buğday ihraç eden ülke-

5 Martta Londrada toplana
caklar ve komitenin Buda
peşte konferansının temdi-

5-Mart-1935 - 2- Yazan: ftf. 

üç yal'alı Türk sordular; 
(;aJiba - dediler, sen de 
hizdeıısin ve Türksün?. 
Diinkıi krsmrn lıii.lıisası: 1 

Bir cunııı giinii, lıt·yaz :ıta bin· 
mi~, gı•nı; Lir ıiirnri Baj;ıl111I şiııııı· 

linıle ~aııırn ~"hrindPn ,\lurnla doğ

ru ilı•rliyordu. Bu, )akı~ıklı. ılinç, 

giirlıii1. bir siivarİ) ıli. Yolda lıir 

kıngap rast geldi: 

Sultanlarınızdan 
Abdullah Kiife de •1 

bir eve gizlenmişti· 

) irmi otuz Anıp, iiı; )llralı 'fiirk 
a-.kniui ıliiğii) orlardı. Derhal mız· 
rağma nrıldı , •• mızrağın ucunu 
Arnplnrdaıı lıiriuin kapşma ınka· 

rak onu lınHılanılırdı \C }f'rt• sılk

ti. Arap, bir l~nrhıı~a gihi yere 
dii,tu. 

Orılaru ,·aknııın ıwhcLini Snl'flıı. 
\ c anlıulı ki, hu kalabalık Arap 

kııfil 5j ilr. iiç Türk kınga ctmişlı·r. 
Araplar, 'l'iirldnı-, kölP, u~ak, ıle· 

ıııi~lı•r. O ıla lıir l.:alıkukıı a tlı 

- Hu ıloıısuz Araplar ha? Bu 
ı;•·rtPnkı·l c yi) en çiil lıırsızlun hn? 

Uiz ıııi Lıınlara köleyiz, )Okı:;a on
lar mı lıi7.iııı iılarcmizdc?. 

* . "' 
Süvari, onlardan uzun sa-

kallı, başı sarıkh birisine 
yaklnştı : 

- Sen nesin be adam ? .. 
- Ben şeyhim. Sen de 

bana hürmet etmeğe mec· 
bursun!.. 

- Biz Türkler, ancak 
hürmete layik olana hürmet 
ederiz,. Otuz kişilik bir ka
file ile üç yaralı askere 

hücum edenin bizden göre
ceği şey ise, ya kafasına bir 
kılıç, yahutta yüzüne bir 
tokat olur. Söyle bakalım 
bana: 

Eba Müslim Horasani kim
dir? .. 
Şeyh cevab vermedi.. Sü

vari, şeyhe doğru bir adım 

daha attı: 
- Söylesene!.. 
- Bir Müslüman kahra-

manı .. 
- Müslüman değil, doğru 

söyle, Türk kahramanıdır o!.. 
Sizin Abbasi saltanatınız ve 
Halifeliğiniz bu Türk oğlu
nun kılıncının getirdiği bir 
nimet; bir ganimet değil mi-

dir? Türk milleti, gök Tan
rının verdiği kanı, dünya ku-

rulalıdan beri damarlarında 
taşıyor. Siz Asya ortasına ka
dar gittinizse bunu kendi 
cengiverliğinize vermeyin ! .. 
Siz oraya hırsızlık için, yağ
ma için gittiniz. Bizim soyu
muz, o sıralarda fitne içinde 
idi. Parçalanmıştı. Kabileler 
dağılmıştı.. Kılıncımızın kar
şısında kuyruk kısan millet
ler, bundan istifade ettiler. 

Çinlilerin dalaveresi de, 
sizin entirikanıza yağ sürdü. 
Çok değil, bir Eba müslim 
Horasani çıktı . Hem de bir 
köyden, Horasan'da Sefideç 
köyünden bayrak kaldırdı. 
Sizin meşhur valiniz Nasır 
lbni Seyyar, o diyara getir
diğiniz tazılar gibi panik 
yaptı, kaçtı, Eba Müslim, 
Asya yaylalarından kopan 
bir fırtına gibi ortalığı sa
vurdu, İran ülkesini çiğniye
rek bu topraklara kadar 
geldi. Yalan mı? .. 

O sırada sizin meşhur 

dinden evvel hazırlanmış ol
duğu raporları tetkik ede
ceklerdir. 

Elcezirede korku, 
ovaları bekliyordu. 
ya şeyh, yalan JJJI 1 

Ah o Eba MüsliOI 
kıp ta Hakanlığını i. 
ceğine. Ebül'abbasifl 
çıkardı da onu Hali 
işte buna Türküo 
ğı Halife derler. fı 
nankörler, kara uşalı 
iyiliğe karşı, onu öld 
mukabele ettiniz. 

Sonra; gene o t 
Abbasiler tahta 
Emeviler de pılıpırtı t 
lardı. Son Eme9İ 
Mervanı ta Mısır bu 
Buşir mabedinde 
yıp ta memleketi 
temizlemek istiyeo 
ler değil miyiz?. 

Genç süvarinin et 
Arab halkası, ai1' 
hayretle onu dinli 
İçlerinden mırıldaoı 

- Bu bir ceugif 
bir alim, bir hatip, 
ka türlü adam .. 

Suvari devam etti: 
- Sizi, tanrmın 

valarmda sürünen Y 
bir millet olmaktan 
kurtardık. 

Genç süvari gözle 
lara dikti, biraz diif 
oldu. Sonra elindeki 

ile kumlara birkaç 
vurdu: 
· - Haydi - dedi" 
Daha fazla söyJe111i1 

A ı b. 'b' . . it' rap ar, ırı ırını 

yürüdüler. O da atıoJ 
Jedi. Üç yaralıya; 

~
.,. 

- Yürüyün - deO: 
deki konakta ben ~ 
tedaıik ederim. ool 
riye dönersiniz ! 

Üç Türk askeri O 

ran hayran bakıyor, 
- Sen de bizden 

sün galiba!. 
- Evet, Türkülll 

k .. 1 ur .. 
Neferler cesaret e 

soramadılar .. iki sa• 
bir yerde konakl• 
Meçhul süvari onl• 
buldu. Artık ayrılı 
Neferlerin gözleri Y 
uıuştu: 

- Bir gün belki 
şmz. Söyle, seni n• 
hm?. 

Beyaz atlı güldii: 
- Tikrit mubah" 

middini Eyyubinin 
gelirseniz orada so • 

Salaheddin 
Deyiniz .. 

* • • 
Filhakika bu gell~ ~ 

muhafızı N ecmed~İll f'Y. 
nin henüz on yed• ı• 
da bulunan oğlu s~ 
di. babası Necmed ,_, 
cası Şirkuh Musul 
İmadettin Zenginin 
da Azerbaycand&O 
lmişlerdi .. 

-Devam 
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'l'ayyare Piy ngosu 
OJivier ve şüreka N. V. Fratelli Sperco Vapur , .. eu ası 

v. F. h. van ROYAL NEERLANDAtS KUMPANY ASJ 

5 inci keşide 11 Mart 1935 
ADET 

] Mükafat 
1 ikramiye 
1 

" ] 
" 1 
" 2 ,, (2000) 

4 
" (1000) 

30 il (500) 
50 

il (150) 
100 

il (100) 
300 ,, (50) 
510 .. (30) 

1000 
500 (20) 

1500 

LiRA 

20000 
30000 
10000 

4000 
3000 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

137800 
10000 

147800 
• 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

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

" EGYPSIAN ,, vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

"THURSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alRcaktır. 

"FLAMIAN 11 vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven-

• E:_ı1ıım 1111111111111!11111111!11111111~1!111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111111• seadan beklenmektedir. zm Not: Vurut tarihleri ve 
• E§ ır yun ll1 e uca t vapurların isimleri üzerine 

:~~T k • = değişikliklerden mes'uliyet 

"1§ ür Anonın1 şirketi ~bul edilmez. 

Hu nıflcsscsc, iki yfiz bin lirn t•rmuyc ile _ 

tcşckknl etmiş ' ' t' ))j Oryeııtal Karpet IUaııu-
f:ıkçörer l .. inıited (Şnrk lıulı) şirl etine uit 

İzmirtlc Hulkupırmrduki kumu fohrilrn mı sntm = 
alnuşlJr. Fabrika bütilrı t ' kilut 'e tc~i ut ve mil - -
tnlıdinıini ile c ki i gibi l kanunu ani 935 ta- _ 

rilıindcn itibaren yeni şirket tarafmdan i letil- -
ıncktedir. Her nc\İ yfin iplikleri, kumru;, butta- = 
niye ve çorup imal edilecektir. I\laıııultitıu cm a· 

Kiıuplarmıza Gnzcl Hir 

Cilt, Hntaralnrmızn Şık 
Bir Alhüm, Ve suir 

Cilt işleri Yuphr· 

nınk isterseniz : 

* >'E 'ı KAV AFLA U * 
Çarşısrndll 31 .l\unıurudu 

- - A 1 i Rıza - -
liuc ftlikiycti her tarnftu takdir ve kabul <'<lilmi, tir. = Mücellitbanesine uğrayınız. 
Ha manıulilt Pc•ştemnlcılnr huşmdu c ki Oro:t.dibak = • 
itti nliıulcki sergide tc lıir edilmekte ve atı .. fob- = Satıhk l\'lotör 
rikn içind ' yapılmaktadır. _ 

Posta kutusu: 127 -Telgraf adresi: lzmir~- Alsancak = 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullamlmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. 

Telefon oumarası 2432 ve 3564 -

ı ıı 1111ıııı1111111111111111 ıı ı ı ı• 11111111111111111111111111ı11111111111111111ııı111111111111111 ui 

. ...... ~ .. 
HULU.it 

YV 
U~u1. 

Tt:J R K iYE 

ltRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ-tAT--bD~Q 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
" THESSALIA 11 vapuru 

5 martta bekleniyort 7 marta 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liman· 
larma yük alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG 11 vapuru 

27 şubatta bekleniyor, Ham

burg ve Anvcrsten yük çıka

rıp Anvers, Rotterdam ve 

Hamburg Jimanlarına yük 

alacaktır. 
" TROYBURG .. vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham

burg ve Anversten yük 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ve Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. 

THE E:XPORT STEAMSHİP 
CORPORATION 

" EXARCH 11 vapuru 3 
Martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXECUTIVE11 vapuru 19 
martta bekleniyor, Ncvyork 

için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 ----------· D () K 'I' On 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
lki11ri Beyler Solwğı .l\'. 6H 

1'cl<f on 3452 ...................... .............. ~--
Ö k sil r c n le r ! l\lut· 

laka (Okumcntol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
• . Oh d' ~ rını tccr c e ı- ~ 

. 
nız .• ~ 

~ 
:Q 

Ve Porjen . uhnpm 

en üstnn bir mfls· 

bil şekeri olduğu· 

nu uouımayıu"::_ -5 
Kuvvetli mnslıil ....-

isti) cnlt•r ıhlıat 

sfirgiln haplarını 

ara rnlur. 

:Maruf cczaoelcr

den aruymız. 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satahk
tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akıama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

" CERES 11 vapuru 10 martta gelip yükünü boıalt-
tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yülc 
alacaktır. 

"ORESTEStt vapuru 10 martta gelip J4 matta Anverst Rot
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

" CERES •t vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
" HEDRUN ,, vapuru elyevm limanızda olup 4 mah.t& 

Roterdam, Hamburg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gotc
burg, Oslo ve lskandinnvya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlara için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork ar. smda ayda bir muntazam sefer 

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

" RINO 11 vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
alacak tar. 

SERViCE MARıTlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 
Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
Cenova, Mar ... ilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

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

Fazla tafsilat için .kinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasmda Fratelli Sperco acentnlığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

·-Sümer Bank~--
ı~ ahrikaları ıııaıııulatı 

Yerli ıııalların en İ)risi~ eu ağla

ını, en ucuzu en glizeli 
llereke kumaşları 

J~'esanc knnıaşları 

Be)1koz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank )1erJi n1allar pazarı 
lzmir şubesinde bulur.sunuz 

Sıhhat halık. yağı 
1 orveç balık yağlarının 

en balisidi r 

iki def süz''lınüştür 
y .... a .ıe deposıı 

f a ndi Nüzhet 
. ıbhal ~:czaııesi 

.... ... -- ~· 

~· --~~ .... 

fotoğrafhane 

fotoğraf malzeme nıaö-aza ı 
llamza Rılstem bcyiu fotogrnflıwıcsi, l::minle erı 

foto!;raf çekmekle şlJlırct buhın l1ir snn'at ocngıdır . 
mii.şkii./p,'se11t ola11/ar dahi, burada çe/.·ıirdikleri fotokrnJ· 

lnrdan 11u•mrırm kcılnıışlurdır. 
/Jam:u llilstenı IH•.yitı, foto~raj nwlıwrıesi suıu11 mn-

gaznsı da mulııerem mü~terileri11i1~ in~e. :etıklerine göre 
her çeşit mallurı, fotogrcıf makınelerını bulundurmukıa-

dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(izmir - Başturuk caddesi, Refik 

ve Irakya 
Şeker Fabrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördündı Vakıf ban 30-40 
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l\1acaris tanda siyasal buJu·an baş gösterdi 

Macaristan hashak.anı General Gönı-
' hüs kabinenin istifasını verdi 

' Aıııiral Horti: yeni kabinenin teşkiline tekrar (;eneral Gömhüşü memur 
eylemiştir. Mumaileyh siyasal dostlarile temaslara haşlamıştır 

Bµdape'I te 4 (A.A) - l\lacar T elgraf ajansı resmen mcs'clelerin halline amaclarıAa daima müdrik olması 

icabeden siyasal idarede memleketin ııef'i namma çok 
lnzumlu olan sükunu temin edt•bilmc~ i istt•niyor. 

bildir i) or : 

Budapcştc 4 ( A.A ) - Bay Gönıhilıf yeni hilkômet 
siyasasını izah ederek demiştir ki : 
•' -Hnkumet ulusal iş programını tatbik ziraat borç
ları mc 'efesini halledecek naibin salahiyt'llerinin ge
nişlt·m•·sini, intihab ~İ!'lemi ile tedris ve mathuat saha-
larında ıslahat istiyecektir. 'rerekkipervcr muhafaza· 
karhk ve teşkilatı esmıiyeye hOrmet siyasal ingilimin 

Hükumet azası hu sabah saat J O bu~ukta başbakan 
bay Gömhöşün haşkanlığmda hakanlar meelisi halinde 
toplanarak lıOkômetin müşterek istifa-.ına. karar ver
miştir. Bay Gömhüş bu kararı derhal naibe bildirmi11 
ve ııaib d e istifayı kabul ederek ayni zamanda yeni ka
binenin teşkiline Bay GômbO~ü memur eylemiştir. Bay 
Gönıbilş derhal isti~arelerine lm~lamışhr. Hnkômetin 
i tifa ı sebebi on aylar zarfında sun' i olarak tevlit 
edilen siya~al endi~e ile bu durumun neticesi olan 
\C yurdun dahili Ye harici menfaatlerini muzir bir su- esa~ıdır .,, 
rette nıütces~ir eden eiya al kararsızhğa nihayet ver- Budap(''le 11· (A.A) - Yeni Göıııbilf kahineıi cskisi-
mek arzusudur. Keza hOkumel teşckknl edecek yeni nin aynidir. Yalınız Dahiliyeye Bay Kozma, Ticarete 
devlet reisinin itimadına malik olarak harici ve dahili Bay Bornemizzt• ve Maliyeye Bay Fahinyi geçmiştir. ........ 
lngiltere Elen Diyarında baş gös- Bunıı~a:::!~~rkçe 

teren korkunç isy·an Anka;.a:·~a~::.; ı _ Ordu bütçesi ~es
bit edilrli 

Londra 4 (A.A) - Ordu· 
ya ait bütçe tahminatı 43 
milyon 500 bin lngiliz lira· 
sıdır. Yani geçen seneye 
nazaran 3,950,000 lira faz
ladır. 

Ordu mevcudu da 152,200 
dir. Geçen sene 149,500 idi. 
Bu tezayütlere rağmen, büt
çe tahminleri on sene evvel
ki tahminlere nispeten bir 
milyon noksandır. Bu sene
ki ordu mevcudunun 1925 
senesi mevcuduna nazaran 
4,400 kişi eksik olduiunu 
beyan etmiştir. ------

Aydın 
rrreni işliyemiyor 
Bir kaç gündenberi yağan 

şiddetli yağmurlardan husule 
ielen seller, Kuyucak ile 

Nazilli ve Karapınar, Ger
mencik istasyonları arasın

daki demiryol köprülerini 

bozmuş ve yıkmıştır. Bu 
yüzden Denizli ve Aydın 

posta t renleri işliyememek

tedir. Aydın treni Reşadiye 
istasyonuna gitmekte ve bu-
radan geri dönmektedir. 

Derhal gönderilen tamirat 
postaları faaliyete geçmişler 
Aydın ile Denizli arasındaki 
yolu düzeltmişlerdir. Deniz
li'de kalmış olan tren bugün 
Aydın'a gelecektir. Nafıa 
başmüfettişi Bay Ilmi bugün 
tetkikatta bulunmak üzere 

hatta çıkacaktır.Aydın treninin 
aktarma suretile işletilmesi 
temine çalışılmaktadır. ---------llaytaı" müdürü 

Bugün Kıbr,sa gidiyor 
Vilayet baytar müdürü bay 

Adil bugün Mersine gidecek 
ve oradan Kıbrısa geçecek
tir. Bay Adil Kıbrıstan vila
yet köyleri için on dokuz 
damızlık eşek alacaktır. Ö
nümüzdeki: yıllar içinde ka
tır yetiştirilmesine çok ebem· 
miyet verilecektir. 

Baştcırafi 1 inci .~ahifede 

1 

leket pek ziyade muhtaç ol- Yeni meclisten geçecek ka-
oJduğunu bildiriyor. Bundan duğu normal siyasi hayata nunJar bundan sonra Türkçe 
başka bir bava filosu istik- bir an önce girmelidir. olarak yazılacaktır. 
şafta bulunmak üzere Gi- Atina, 4 Mart 1935 p OSla 
ride hareket etmiştir. ZAIMİS 

Platiras Yunanistan'a Fransız gazetelerinin 
gitti~ nıütalcaları: 

Kan 4 ( A.A) - İyi bir Paris 4 (A.A) - Gazete-
menbadan alınan malumata ler Yunaniıtan hadiselerin
göre Plistiras Fransa'dan den uzun uzun bahsetmek
Yunanistan'a hareket et- tedirJer. Bazıları dahili 
miştir. buhranın dış siyasaya tesiri 
.Maksimosun istifası ehem· olacağını yazmakta Bay Ve-
miyetli de~ildir: nizelos'un katiyetle müdafii 

olduğu Balkan anlatmasına 
Atina 4 (A.A) - Havas şiddetli hücumlar yaptığını 

Ajansının hususi muhabiri: aatırlatmaktadırlar. 
B9y Maksimosun istifasına 

hiçbir siyasal mahiyet atfe
diJmemektedir. Zira Bay 
Maksimos sıhhi sebebler 
dolayısile istif asını bir kaç ' 
hafta evvel vermiştir. 

Zaimis'in beyanna-. 
mesı: . 

Atina 4 ( A.A ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Reisicümhur Bay Zaimis 
ulusa hitaben aşağıdaki be
yannameyi neşretmiştir. 

Dört gündenberi Yunanis
tan çetin bir zıddiyetin netice
si olarak vukuu oldukça na
dir bir mücadele sahasına 
dönmüştür. Bu vaziyetten 
dolayı, yurdun az vakit 
içerisinde müşterek vatanı
mızın nihayet kurban gide
ceği dahili bir cerihaya 
sahne olması müstebat de
ğildir. 

Önümüzde cereyan eden 
hadiseleri gerek reisicümhur 
sıfatile tefriksiz bütün Elen
lerin dikkatini önümüzde 
beliren tehlikeye celbetme
yi ve gayri kanuni fiillere 
sürüklenmiş olan kimseleri 
vatan severliğin sesini din
lemeğl!., bütün .şahsi ve si
yasal ihtirasları unutmağa, 

vatanın kanunlarına itaata 
ve bu suretle yurdu tehdid 
eden müthiş felaketin önü
ne geçmeğe davet etmeği 

vazife addediyorum. Siyasal 
rejimimiz için hiçbir tehlike 
mevcud dei'ildir. Ve mem-

Pöti Parizien gazeteıi di
yor ki: 

"Vaziyet çok ağırdır ve 
gittikçe d~ ağırlaşmaktadır. 
Fakat bükümet hareketi 
bastırmağa kat'i surette az· 
metmiştir. Hükümet orduda 
üç bahriyede iki sınıf askeri 
seferber etmiştir.,, 

Maten 2azetesi isyanın dış 
manzarası üzerinde israr edi
yor ve diyor ki: 

"Uluslar arası bakımından 
Yunan hadiseleri bütün ulus
lar tarafından dikkatle ta
kib edilmektedir. Çünkü di
şarda bu arada balkan anlaş
ması üzerinde akisleri ola
bilir. Bay Venizelosun bu 
anlaşmaya karşı şiddetli ha
reketlerde bulunduğunu u
nut~ a:nahdır.,. 

Övr gazetesi bu isyanın 
herhangi uluslar arası bir 
mesele çıkaracacağını zan· 
netmektedir. Bugün için ta-. 
bakkukuna imkan olmamak
la beraber krallığın tekrar 
ihya edileceği farzediJse bi
le lngiliz kral ailesile akra
balığı bulunan Yugoslavya 
naibi prens Polun ve Ro
manya kraliçesi Marinin ye
ğeni olan Konstantin gibi 
genç bir kralın idaresi ile 
Yunanistan dış siyasasının 
değişmiyeceği muhakkaktır. 
Uluslar arası ye2ane akis 
coğrafi vaziyeti çok mühim 
olan bu ulusun tamamen za
yıflaması olacaktır. 

Figaro gazetesi de şun-

Uınuın nıüdürOniln 

muhakemesi 
Ankara 5 (Hususi )- Sabık 

posta umum müdürü ile mu-
aYınıoın uhakemelerine dün 
de devam edilmiştir. Bazı 
tetkikat için mahakeme 23 
Marta talik olunmuştur. 

Rüşvet verenler 
mahkftm oldu 

Ankara 5 (Hususi ) - An
kara Asliye ceza mahkemesi 
rüıvet vermek suçundan Me
tr Salemi yirmi ve Leon 
F araciyi de on iki lira para 
cezasına mahkiim eylemiştir. 

lan yazıyor: 

"Bay Venizelos büyük bir 
adamdır. Fransanın şahsında 
bir dost bulunduğunu unut-
mıyacağız. Fakat Yunanista· 
nın hayatını derin bir şekil
de karıştıracak gibi olan bu 
isyanı yapmakla iyi mi etti? 
Yunanistanın dış siyasasına 
karışmak istemiyoruz. Fakat 
Yunanistanı seven bütün 
Fransızlar bütün Yunanista • 
nın sür'atle sükuna dönme
sini şiddetle istemektedirler.,, 

Selaoik limanı 
kapatıldı 

Mevsuk ve resmi bir men
badan aldığımız bir habere 
göre; .Selanik limanı hüku
met tarafından verilen emir 
üzerine dün geceden itiba
ren Main döşenmek suretile 
kapatılmış ve geceleri liman 
fenerlerinin sönftk bulundurul
ması temin edilmiştir. 

Selanik limamna iirecek 
olan posta vaporlarını, lima
na isal için Karaburun ö
nünde bir romörkör bulun
durulmaktadır. Selanik liman 
başkanlığı, Selaniğe gelecek 
olan vapurların, kula•uz ro· 

mökörünü beklemeleri lüıumu
nu ecnebilere bildirmiştir. 

* • • 
Selinik'te asiler aleyhine 

Romanya 
l~uğday satışını 

iııhisar altına 

alıyor 
Romanya hükumeti bir 

buğday inhisarının ihdası 
projesile meşgul olmaktadır. 
Bu inhisar bütün ülkenin 
buğday rekoltesini vagon 
başına 30,000 leye satın 
alacak ve şeker, kahve ve 
madeni yağlar inbiıarların
dan vaz geçecektir. Hükii· 
metin, diğer taraftan petrol 
sanayii varidatını bir Fransız 
mali a-rubuna 4 sene müd-
detle 120 milyon franga 
terkedeceği umulmaktadır. 

Romanya 10-1-1935 den 
evvel satılmış olan arpa ve 
yulafın ihracına müsaade 
vermektedir. 

Holanda Romanya ile bir 
ticaret ve kleridg anlaıması 
yapmıştır. Bu anlaşma mu
cibince Holandaya yapılan 
Romen ihracatının yüzde 
35 i Romanyaya yapılacak 
Holanda ihracatını ödemeğe 
kullanılacaktır . 
~-~---------~~~ 

Çekoslovakya 
Konsoloshanesinde 
merasim yapılacak 
Çekoslovakya Reisicümhuru 

bay Mazariğin doğumunun 
seksen beşinci yıldönümü 
müoasebeti)e şehrimiz Çekos
lovak Konsoloshanesinde Per-
ıem be günü merasim yapt· 
lacaktır. 

Merasime; vali, hükumet 
erkanı, konsoloslar ve gaze
teciler davetlidir . 

Bay Asım 
Aokara'ya gitti 

lzmir müddeiumumisi Bay 
Asım, Adliye bakanlığının 
daveti üzerine dünkü Afyon 
trenile Ankara'ya gitmiştir. 

Bay Asım' ın bu seyahati
nin Istanbul müddeiumumi· 
liğine tayin mes'eleaile 
alakadar olduğu zannedil
mektedir. 

lzmir müddeiumumisi, An
kara' da bazı temaslarda bu
lunacak, lzmir'de yapılacak 
olan (Asri mıntaka hapiıha
nesi) nin ve bu yapılıncaya 
kadar şimdiki hapishanenin 
tamiri için alakadarlarla ko
nuşacaktır. 

TramvayJar 
Bir müddet işleyemedi 

Istanbul 5 ( Hususi ) -
Kablolar bozulduğundan, Is
tanbul cihetindeki tramvay
lar bir müddet işleyememiş
tir. 

büyük bir miting yapılmış 
ve müteakiben hararetli nü· 
mayişler olmuştur. 

Üçüncü Kolordu kuman
danı general (Panayotakos) 
Sü Bakanı general KondiHs 
ile uzun bir konuşma yapmış, 
asilerin tenkili için bütün 
kolordunun harekete mü
heyya olduğunu, asilerin se
vabile yapmaları muhtemel 
olan taarruzu def için Ati
na ya iki bahriye topu gön
dermeğe amade olduğunu 
söylemiş ve iki vapur batır
mak suretile Selanik limanı
nı kapattığını bildirmiştir. 

Sü Bakanı, toplara ihtiyaç 
olmadığını Kolordu kuman
danına söylemiş ve ordunun 
hükumete olan itamadından 
teıekkür eylemiıtir. 

J_L\lm aıı~1 

" r. Pamuk sana~Y 
Almanya'nın 1934 it 

4,451 milyon rayhsnıar~ 
racatı ise 4, 167milyoıı • 
mark'tır. ~ 

Almanya 1934 de 

ton kuzu postu ithal.•~ 
tir. Bu miktar 1933 ıt • .ı 
tından yüzde 11 fasJl""ı 

1934 de ithal edilen k1~ 
derisi ise 1933 deki V· 

tona karşı 8,594 tondıst· 
Bir Alman mütebassı 

man pamuk sanayii "e ~ 
sanayiin ökonomik ve 
sal ehemmiyeti hakkıııdt 
neticeye varmıştır: ~ 

Alman sanayiide talı J 
1 milyon kişi çalışmakt 

İmalat her yıl takriben JA 
milyar marka, yani lJ 
yukarı 1 milyon aoıe 

yevmiyesin mal olmaktl 
3 pamuk balyası 2 aı:ll 

1 sene geçindirmekted!, A 
Kap' dan Londraya bıl ~ 

len ve şbıdiJik ihtiyati• Is 
şılanması lazım gelen. ı1ti 
habere göre cunubi .A~ri 
ittihadı ile Almanya ar"'Jta 
sanayi eşyasına :karşı Y'tf 
yapak vermek üzere e'lf-. 
yapılmış olan anlaşaıa ra 
bozulmuştur. .J:..•.k'. 

Buna sebep cenubi .Attrf"1 

firmalarının AlmanyanıO 1 

çen yıldan kalma 60 ~d 
Sterlinlik bir borcu hi.A:v 
dememesi dolayısile A':C 
ile mübadele alış verişine 'r 
vamdan vaz geçmiş ~oldl .~ 
rıdır. _ 

Bayındır Asliye t1° 1 
hakimliğinden : ._lal 

Davacı Bayındırın f 2_ri 
köyünden Ali zade A~I 
oğlu Ali müddeialeyh f -
karyesi ihtiyar hey'ctill1 -'•r 
fetle muhtar aleyhine dJ ~' 
ve diğer veresenin bab' i 
dedelerinden müntekil f~e 
niza ve fasıla sız elli ~e. 
mütecaviz müddettenbetl 
sarruf edegeldikleri sut 
köyü hududu dahiliod~ 
heibeci kavağı tioı~ 
şarkan yol garben Bur 
tan koca Hüseyin tarla~ 
malen emvali metrulı 
muhacir Hasana geçen. 
cenuben yol ve Çeo• 
tarlasile mahdut 30 d6 
yani 27600 metre .nıur• 
ve Falaka civarında f~ 
deli Süleyman vereseJer• 
ben yol şimalen yürük 
muş Ali vereseleri cell 
Latif oilu Mustafa tar. 
mahdut 20 dönüm yallı 

·ı· metre murabbaı tarla 1 

köy civarında şarkall 
sakallar bahçesi gar 
şimalen yol cenubeo 
Mustafa bahçeleriJe Ol 

bir dönüm yani 920 
murabbaı sebze baM 
vaki müdahalenin oJ 
namlarına tescili balı 
ikame olunan davaotll ~ 
lan muhakemesinde ıııii 
bib sebze bahçesi ve 
larda tapuya müstenit 
kalarınıDf hak ve ali 
olup olmadığmın ifiıt•11~ 
kemece karar verildi 
makla yukarıda yazılı e 
gayrimenkulelerde te~ 
ve tasarruf hakları bP' 
lar bir ay zarfında 8' 
Aıliye Hukuk mahkedJ 
müracaatları illn ohıll.-


