
Berlin'den bildirildiğine gö· 

e; Almauya'da işsi1Jerio sayı· 

ı birinci Kôoun ayındauberi 

00 bin kişi artmışhr. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• ltalya hnktlmeti; General 

Grajia'nı Atı-ika'daki ltalyan 

Somalisiııe vali ve kumandan 

tayin ctıniştiı·. 

~------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon: 2776 - Cumartesi - 9 Mart 1935 Fiatı (100) Para 

siler Sakız ve sisamı da Zaptettiler 
bAYStii?t r sce ı: "411 

Kaınutayin Perşenıbe gilckn _toplantısında Alman yada 
işsizlik günden güne 

arta yor 

Gediz köprüsn yıkılınadı 

aşhakan ismet İnönü, hül{U 
etin prograınını okudular Londra 8 (AA) Berlinden 

bildirildiğine göre, Almanya
da işsizlerin sayısı sonkinun 
ayı sonunda 3 milyona ya
kındı. ilkkinundan beri iş· 
sizleriosı sayı 700 bin artmış· 

Vali G. 1(8zim Di-
-• 

rik'in beyanatı 
Balkaıı paktınııı Uluslar arası sulhu içiıı büyük ----· 

Nafia fen hey'eti llugün (;ediz 
köprüsüııde tetkikat yapacak kıymeti, parlak s1ırette tezahur etmektedir 

tır. 

Ankara 8 (A.A) - Ka
utay saat 18,30 da Ab· 

llhalik Rende'nin başkan· 
ında tekrar toplandığı 
kit, Baıbakan General 

met lnönü kürsüye gelerek 
beyanatta bulunmuılardır: 

"Büyük Ulusun sayın Ve· 
leri: 
Hükümet, şimdiye kadar 
uğu gibi sade bir pro· 

am sahibidir. Ancak pro· 
mı tatbik için sağlam 

r azim ve kat'i bir karar 
çalışmak yolundadır. 

Biz, inkilApların vficude 
tirdiği yeni Türk cemiye
in içeriden ve dııaradan 
b ve emniyetJiçinde çah
ilerlemeıini ve:~çahıması· 

amaç tutuyoruz. (Alkışlar) 
ulhun ve huzurun bulan· 

dan kalacaiına ve icabın
elıliyetle ve fedaklrlıkla 
runacağına, gtlven havası 

rdun imarı ve yurddaıın 
ahı için birinci şart oldu
na inanıyoruz. (Alkışlar) 
\Jkonomi alanında ıama· 
n şartları ve istekleri git· 
çe zorlaımakta olduğunu 
rllyoruz. Biz Ulkenin öde· 

kabiliyetini kolaylaıtara
bir ticaret ıiıtemini ta· 

p etmeye mecburuz. 
Diier taraftan memleket 
bilinde istihsali ve istihliki 
tıracak yeni ve geniş 
liyetleri teşvik etmeği lü

mlu görüyoruz. 
anayileşmeğe verdiğimiz e
miyet,~herzamandan ziyade 

tmıştır. Yeni bir ökonomik 
rar olarak, yüksek hey'e· 

uize arıederim ki, hükumet 
mamulihmızın dahilde 

F Jandeıı 
af it bir kaza geçirdi 

Ba) :FLanden 

Pariı, 8 (A.A) _ Bay 
!anden evinden çıkarken 
liımnı ve dizinden bere

nmiıtir. Çok hafif olan 

toplantısına 

mani olma-

rinde ·esaslı indirmeler ya
pılarak bunların içerde 
sürümleri artırılacağını sanı· 
yoruz. 

Hükümet hem genel hiz
met veyaf şirket:masraflaranı 
endirerek, hem yerli urun 
ve mamullerin bedellerini 
ucuzlatarak yurda yeni ve 
esaslı bir genlik açılacağına 

Bay Ede11 
Moskova ve Varşovaya 

gidecek 
Londra 8 (AA) - Bir lo· 

iilİZ bakanın çok muhtemel 
olarak bay Eden'in Moskova 
ve Varşova seyahati için bu 

memleketlerle müzakereler 
inanıyoruz. devam etmektedir. 

Deniz nakliyemizi ıslah et- Yakalananlar 
mek ve yenilemek ve umu· 
miyetle tarifeler nzerinde Acaba casus nıu? 

Ba\bukanımı:: C. · ismet l11önıi ucuzluğa ve kolayhğa git- Kopenhag 8 ( A.A ) -
-~ - mek yolumuzdur. Demiryol· Polisin şüphelendi bir kaç 

iıtihlikini arttırmak için özel 
larımn, rıhhmlaran ve liman· yabancmın tevkifi neticesin· 

tedbirler almağa karar ver- ların devl~t elinde bulunma- de, uluslar arası büyük bir 
miştir. (Alkışlar) sanın faydaları hergün daha casus rşebekesinin•meydana 

Dün sabah çıkan gazete· 
lerde, evelki ~ün yağan şid
detli yağmurlardan Gediz 
köprüsünün yıkıldığı haber 
verilmekte idi. 
Perşembe günü akşamı 

geç vakite kadar orada ha· 
zır bulunan ve lazam gelen 
tedbirleri bizzat alan Vali 
General Kizım Dirik, dün 

akşam Çeşmeden avdetinde 
izahat almak için kendisine 
telefonla müraca1t eden bir 
muharririmize beyanatta bu· 
lunarak Gediz köprüsünün 

yıkıldığı haberinin gazetele
re yanlış aks ettiğini bildir
miş ve şunları söylemişler

dir: Şeker, kömür, çimento ziyade anlaşılmaktadar. Nak- çıkaralacağı (zannedilmekte· 
g ibi mahıuJJerin fı'atları Uze- D d J hU. d " - Gediz nehrindeki - evamı ör.üncü sa ~a a - dir. b k k 

-----------.............. taşkınhk ve üyü öprü· 
nün sular tarafından götü-

UJuslar dernegiue muhtıra Y€r1Hişler ! rüldüiü i•zetelere yanlış 

Bulgarlar iki sınıf askeri sı- · ::~::::.:ir.f::::::::.:;~~ ;;~~:,::~·:!·~=~=:~: 
lalı altına çağırıyormuş Dnukn ıik :.açları 

Biz güya Trakya'da.tabşidut yapıyormuşuz, oradaki Göztepe, ·Altınor-
kuvvetimiziıı tezyidile m~şgullbulunuyormuşuz! duyu 4 . } yendı• 

"'mühim suretteJ takviye et· 
~ j "mektedir. Trakyaya iki yeni 

~ ~ !piyade fırkasile 500 den faz!• 
1 topu havi bir topçu kuvvetı 

j J , ı. gönderilmiştir. Ankara .bü-
J kümeli yapılan bu tabşıdat 

Trak)ll
0

nm inci i Edirne'mi::de11 bir gürıinıiş 

. Cenev·re· ~ ( A. A) Havas ~enevre 8 ( A.A)- Havas 
a1ansı bıldmyor : &Jansı bildiriyor : 

Uluslar kurumu nezdinde Bulgar murahhası bay An· 

Bulgar murahhası. bay An· tonofltarafından Bul arlara 
tonof, genel katıp bay A· " .. g 
Venola b. ht . t' gore Turklerin Türk • Bulgar 

ır mu ıra vermış ar. 
Bu muhtırada Türkiyenin hududunda yapmakta olduk· 
teslibahndau şikayet edilmek ları tahşidata dair verilen 
tedir. Cenevredeki Bulgar muhtırada deniliyor ki : 
mahafili, bay Antanof tara· •• Bir senedenberi Türkiye 
fından~yapılan bu teşebbüsün Trakyadaki aaker miktarını 

hakkındaki istizahata sırf 
Çanakkale boğazını müdafaa 
maksadile hareket ettiğiııi 

ileri sürmekle mukabele et· 
mektedir. Geçen Kanunusa· 
nide asker kuvvetlerinin tez· 
yidine gene devam edilm~ş 
ve Bulgar hududuna yakın 
bir yerde yeni bir fırka teş
kil olunmuştur . 

Hududun etrafında bulu
nan bütün Türk köyleri şu 
dakikadag~piyade ve topçu • 
kuvvetlerile doludur. Bir 
çok mühimmat, erzak ve el· 

jbi•e depoları tesis edilmiş
tir. Adeta bir barb arfee-

1 
sinde imiş gibi iÖsterilen bu 
-Devamı diJrdllncıi sahifede -

yalnıı dostane bir nazar te· 
alisini mümkün kılarak Bul- Say)n Okurlarımıza ! 

(Saiii~ini Eyyubil 
garlarca gayritabii addedilen 

bu vaziyele .. bir nihayet ver
dirmeyi istihdaf ettii'ini ıöy· 
lem ektedir. 

Sofya 8 (A.A)- Anadolu 
ajansının husuıi muhabiri 
bildiriyor : 

Bulgaristan hükumetinin 
iki sınıf askeri silih altına 
çaiırdıiı ri•ayet edilmekte· 
dir. 

BirkÖç gftndenberi batladığımız bu hDyftk tefri
kanm neşredilmiş kı ımlarını bir ilftve halinde ka
rilerimize veriyoruz. Bu tefrika, çok geniş ve c'sas-: 

lı bir tetkikin 111ahsulftdftr ve salAhiyettar bir .kale
min~ gftzel, alAka uyandırıcı kaleminden çıkmı~hr. 

IIAveyi mflvezzilerden' ~isteyiniz. 

-·-· 
Gol rekoru gene kırıldı. 

K.S.K, 1"'ürkspora 20 gol attı 

Alt111orllu)ıı mağlitb 

Dün havanın yağmurlu ol· 
ması bir baftadanberi Cuma 
maçlarını heyecanla bekleyen 
spor sevenleri ümitsizliğe 
düşürmüştil. Maamafih yağ
mur lik maçlaranın ikinci dev· 
resinin baılamasına bir se· 
bep teşkil etmemiş ve lik 
maçları tam bir intizamla 
baılıyarak ıona:erdirilmiıtir. 
Bu haftanın en mühim kar
tılaıması Altınordu·Göztepe 
arasındaki üçüncü maçtı. Bu 
milıabakanın neticesi hak
kındaki tahminler daha zi
yade Altınordu lehine idi. 

eden Gö:.t,•pc takımı 

Halbuki Göztepe iki oyuncu
sunun noksanlığına rağmen 
çok iyi bir oyun oynayarak 
4 - 1 gibi iyi bir farkla batta 
giden Altınorduyu yenerek 
puvan vaziyetini 20 • 20 olmak 
üzere düzetdi. 

Saat 10 da ikinci devre· 
nin ilk maçı Şarkspor • Bu· 
ca takımları arasında baı
ladı. Bucahlar takdire deier 
bir varhk göstermek &ureti· 
le bu maçı 7-1 kazandılar. 

Sıra K.S.K • Tilrkıpor 
arasındaki maça gelmitti: 
- Devamı 4 üncü sahiful•-



Sahife 2 

Tarihr Tefrika : 243 9 Mart 1935 

ittihat ve Terakki 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

lngiltere, Bağdat hattının inşasını 

(UluıaJB_ir_Hk...:.)------------------------~ 
kitah Somali I•:==~===============~ Beyaz 

Yeni bir gaile açtı 
Berlin, 8 (A.A) - Alman 

istihbarat bilroıundan: 

Kıtaatı kumandanı 
• Ehlisalih karşısında: 

Çelik kılıçlı Tnrk arslanları 

• S~Iaheddini Eyyu 
mennetmek için her türlü çareye 
baş vurmaktan geri dumayordu 

Bütün Alman matbuatı 

Beyaz kitapta Almanya'ya 
karıı bir haksızlık görmek
tedir. 

Roma 8 (A.A) - Gene
ral Graziani Somali Talisi 
ve kıtaat kumandanı tayin 
edilmiştir. 

edilemiyeceğini bilinmesi lü
zumundan bahsetmektedir. 

··=====================::::::~ ............ 9-Mart-1935 - 5-

Fakat bu ehemmiyet ver
menin çizilmiş hududu vardı. 
O hududu Almanlar aşmı
yorlardı. Meseli Girid mes' e
lesinde hami devletlerin 
hareketlerini İstanbul'daki 
Alman sefiri şiddetle tenkit 
ediyordu, fakat bu tenkit 
hami devletlerin Babıili'ye 
karşı yaptıkları tazyiki akim 
bıraktıracak kadar şiddetli 
olmıyordu. Yalnız bir defa
sında , lngiltere devleti, 
Girid mes' elesini bir taz-
yik vasıtası olarak kul-
lanıb Türkiye'den iktı-
sadi imtiyazlar koparmağa 
çalıştığı zaman, Almanya ha· 
riciye nezareti Giride ait 
statünün yalnız dört hAmi 
devlet arasında değil, Berlin 
muahedesini imzalayan dev
letlerin muvafakatile tadil 
olunabileceğini söylemeğe 
lstanbul'aaki sefirini mezun 
kılmıştı. Hiç şüphe yoktu ki 
bu beyanatta Türkiye'yi hi
mayeden ziyade Türkiye'nin 
Atisi hakkında lngiltere'nin 
daima Almanya ile anlaş
mağa mecbur olduğunu 
f ngilizlere anlatmak için 
yapılmıştı .• 

Ortada mevzuu bahsolan 
Türkiyeye yardım değil, İn
giliz hücumlarına karıı Al
man müttefiklerinin müdafa
asıydı. Bu maksatla Alman
yanın lstanbul sefiri Baron 
Mareşal Babıali ricalini Tür
kiyenin maruz kalacağı teh
likeler hakkında tenvir et· 
mekten geri durmayordu. 
Bu "tenvir" de tabii Alman
ya lehine ve ingiltere aley: 
bine oluyordu. Bağdat hattı 
mes'elesinde lngiltere ile Al
manya arasında çıkan ve 
uzun seneler müzakerelere 
zemin teşkil eden ihtilaf ta 
da Alman sefirinin Babıalide 
yaphğı ikazlar dahil bulunu
yordu. 

İngiltere Bağdad hattının 
inıasını menetmek için her 
türlü çareye baş vurmaktan 
sıreri durmuyordu. Meseli 
Osmanlı devleti müthiş bir 
mali müzayaka geçirmekte 
olduğundan mayıs 1909 da 
büyük devletlere müracaat· 
la gümrük varidatının yüz· 
de dört zammile yüzde on 
birden on beşe çıkarılmasına 
müsaade olunmasını rica et
mişti. Babıalinin bu talebi 
Fransa ve Rusya tarafından 
kabul olunduğu halde lngil· 
tere hükumeti kabul etmek 
için bir takım ıartlar koş
muştu. 

Say~ılı 
Müşterilerime 

İkinci Beyler sokağındaki 
fotoğrafhanemi kapattığımı 
saygılı müşterilerime ilan 
ederim. 

Klişelerimi Emirler çarşı
sında Bay Hamza Rüstem 
fotoğrafhanesine naklettim. 
Sipariş vermek istiyenler lfit
fea oraya uğrasınlar. 

Bende şimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

Bahaeddin -Foto Resne 

Bu şartların başlıcası şu 
idi: "Gümrük resminin art
masından hasıl olacak fazla 
varidat Abdülhamit devrin
de akdolunan mukavelelerin 
icrasına tahsis edilmiyecek
tir.,, Abdülhamit devrinde 
akdolunan mukavelelerle 8ağ
dad battı kasdediliyordu. in
gilizler, İngiliz ticaretinden 
hasıl olacak kir ile bir de-
miryolu inşa edilmesini ve 
bu demiryolunun da İngilte
reye rakip olan Almanyanın 

eline geçmesini iıteniyorlardı. 
İngiltere, koştuğu bu şartı 
takviye etmek için de sefiri 

- Arkası var ---Gediz köprilsft yı· 
kılmadı 

Başıarafı 1 inci !fahif ede 
direk kopmuştur. 

Nafıa gurub postaları der
hal faaliyete geçirilmiş ve 
kopan direklerin yerlerini 
yenileri çakıldığı gibi dün 
akşama kadar yirmi beş di
rek de değiştirilmiş ve köp· 
rü kuvvetlendirilmiştir. 

Vestfalise Landes Çay
tung gazetesi; Beyaz kitabın 
neşredilmesinin tam bir an
laşma müzakerelerine giri
şileceği sırada Avrupa ha
vasını bozduğunu yazmak
tadır. 

Hamburger Fremdenblant 
gazetesi böyle hareketlerin 
Almanya tarafından kabul 
il: 

Hanoveraer Anzayker ga-
zetesi, Almanya'nın saffıharb 
gemileri için bir tehlike teş
kil edemiyecek olan ceb 
kruvazörlerine malik oldu
ğunu yazıyor. İngiltere daha 

ziyade başka devletlerin do
nanmasından korkmalıdır. 

Telefon T s· 
3151 ayyare ıneması 3151 

Üç gilnden beri muvaffakıyetle devam eden iki 
bfiyftk neş'eli film. 

ı- Iki Gönül bir olunca 
Clark Gable ve Claudett Colbertin 
bftynk komedi 

2- Kafeste .ı\şk 
temsil ettikleri 

Annv Ondranın iki saatlık kahkaha filmi 
3 - F"okı dünya havadisleri (Türkçe ,Sözlü) 
4 - Miki Mavz (Miki Futbolcu) 

Seanslar . Cumartesi on beşte başlar. Son 21, ıs 
• seansınsında "iki Gönül bir olunca" 

göterilir. Pazar, pazartesi, sah 15 te başlar son 21,15 
seansında "Kafeste aşk,, gösterilir. 
DİKKAT : Hergün son 21,15 seansları " UCUZ 

HALK SEANSI ,, dır. Fiatlar birinci 25 lbalkon 35 
hususi 50 kr. 

Alınan tedbirlerle suların 

getirdiği ağa'çlar. köprü göz- 1 
ferinden geçirilmiş ve bunun 
neticesi olarak suyun yük
sekliği iki metreya kadar 
inmiştir. Tehlike kalmamıı 

gibidi. 

Bayramda Demirhane Müdürü 
Dlln yanın en hnynk filmi 

r. 
Türkiye Ziraat bankası lzmir 

şubesinden: 

Jhtiyar Bir papas şehirleri d 
yordu. Altın<laki Katırın k 
rında hile uğur vardı. 

Baştarafı ilAvemizde ı Bu sözler, halk• 
----------- için kifi geliyordO. İşte bu suretle Salihed-
din de doğduğu Tikritten Avrupa, zaten 

F k cehalet ve taassüb 
Balebeke gelmişti. a at ihtiyar, kurnaz ve 
tahsili gene Musul Atabeyi· 
nin sarayında geçiyordu.Be- perest papasın y 

liyorlardı: 
yin üç oğlu vardı. Yaşca Onu gören lıa'1' 
kendisinden büyüktüler. Fa-

Onun elini öp 
kat çok sevişiyorlardı. lardan kurtulur. 

Bunlardan Nureddin Mah
mud, ikide bir; 

- Saliheddin, emsalsiz bir 
genç olacak! 

Diyordu .. 
* • • 

Türkler. bu suretle batı 
Asyasını avuçlarına alırlarken 

Avrupa; kahrından, korku
sundan, akıbetinden~ inliyordu. 

Onun katırının 
uğurdur .. 

Ve, böyle diye 
Lermitin önünde 
)ardı. Katırın bil 
yolunmuıtu.. Oa• 
yorlardı: 

- Aman pede 
kaddes hayvanınılJll 
bize de bir tane!. 

- Alınız evlidıdlt 
Ve zavallı katıft. 

bir kaz gibi yol 
şehir şehir, diyar 
laşıyordu .. 

Ya elbiıeai? 
Baıtan başa kiri~ 

toz, toprak, çamur 
elbisesinin de uğll'• 
saçtığı söyleniyord• 

Herşeyden iğrell 

mağrur şövalyeler, 
Kontesler, Prentl 
sesler, bu piı ete 

Nafia fen hey'eti yarın 
( bugün ) yeniden tetkikat 
yapacak •e ağır nakil vası
talarının köprüden geçip ge
çemiyeceklerini bildirecektir. 

Kırk, elli senedenberidir ki, 
ortaya bir İslim ve Hıristi· 
yanlık davası çıkmıştı. İslim 
saflarında yer tutanların ba
şında ve kumandasında Türk
ler vardı. Karşı tarafta İse 
ıstavroza tapan bütün millet
ler, çeşitli bayraklar, bir sürü 
Krallar, imparatorlar, Papa
lar, şövalyeler, kontlar, Dük
ler ve saireler bulunuyordu. 
Tarihin az kaydettiği bu 
vak'aları biri birine bağlamak 
için Saliheddinin doğumun
dan (534) 45 sene evvele 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K. dönüyoruz. 
Karııyaka Aheste 1-2 hi11e hane 1-1.3 200 

lıyor ; 
- lsanıa topra 

Şimdilik iki taraf kamyon
ları köprü baılarında birbir
lerine yük ve yolcu vermekle 
münakalat temin olunmak
tadır. 

Küçük Menderesin üç gtın 
devam eden taşkınlığı da 
azalmaktadır. Sular kısmen 
çekilmiştir. Pek az ekilmiş 
arazi su altındadır. Tire. 
Torbalı ve Kuşadası kayma
kamfarı IAzımgelen tedbirleri 
almaktadırlar . 

Radikal 

Ulusal 

Birlik 
Cüodclik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdllrü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartlan 
Resmi ilanlar için: 
Maarif ' cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

Karşıyaka Süzan arsa 29.3-21 300 
., ,, arsa 29.1-17 300 
" Yıldız arsa 18-2.18 300 
,, Mimarsinan arsa 7 700 
., SiUeymaniye ana 28.1-34 900 
,, Mimaninan arsa 38.36-1 500 
,, Yıldız arsa 1-1 600 
,, Sevda ana 1 300 
" Çakıcı arsa 1-10.5 500 

Mersinli Bornova arıa 3-8 hisse nakit 15 
Bornova Hacı bey hane 5-7 400 
Buca Geniı dükkan 26 300 

,, Mecidiye belediye dükkln 19-21 300 
,, Köprülü dükkan 10 300 
,, Belediye dükkan 3-17 500 
,, Sulh dükkan 3-7 500 

Bornova Bedava a11a 6-7 300 
,, Hanardı ana 35 300 
" Yağhane a11a 1.3-1 500 

Turan Menemen c. arsa 209-8 200 
,, ,, hane 92-4 600 
" ,, hane 102-143 600 
,, " hane 93-2 800 
" " arsa 91-6 200 
,, ,, arsa 208-8 900 
u " arsa bill 300 

liornova Küçük çay hane 43-51 1000 
Yukarıca evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bo

nosu veya peıin para ile 9 - 3 - 935 tarihinden itibaren 
pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Malın 1atıldığı seneye ait 
devlet belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye 
aittir. İhale 25 mart 935 pazartesi günüdür. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına müracaatları. 726 

- ~ 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 
4-3-935 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılacağı 

10-2-935 de Yeni Asar 16-2-935 de Işık 22-2-935 de Ana· 
dolu ve 28-2-935 de Halkınsesi gazetelerinde ilin edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 11-3-935 tarihine temdit edil
miştir. Satış gayri mübadil bonosu veya peıin para ile 
naklen yapılır, Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya 
daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Malın satıldığı seaeye ait devlet vergi ve belediye resim 
vesair bütün masfraflar müşteriye aittir. istiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına müracaatları. 713 

* • • 
487 Hicret yılı.. Avrupa· 

nın ufuklarında derin bir 
uğultu vardı. Halk ayaklan-

mıfb. Papaslar, Piskoposlar, 
ellerinde haçlar ve mukaddes 
sularla dolaşıyorlardı. 

Piyer Lermit namında ih· 
tiyar ve kendisine Tariki 
dünya süsünü veren bir pa
paz başa geçmişti. 

Her köyde, her kasabada 
duruyordu. 

- Ey !sanın ümmeti, ne du
ruyorsunuı; mukaddes ma
hallerimiz çiğneniyor! Haz
reti Y esuun türbesi ayaklar 
altına alındı. İslamlar, yavaş 
yavaş garba akın ediyorlar .. 
Barbarların ayakları altında 
çineneceğizl 

Diye bağırıyordu. 
Bu adam, ihtiyar bir katı

ra binmişti.. Elinde bir asa 
vardı. Sırtına adi kumaştan 
bir aömlek geçirmiş ve uzun 
etekli bir bornosa sarılmıştı .. 

Belinde de, kabzesi istav-
roz şeklinde bir kılıç sarkı
yordu ... 

Evveli Italya şehirlerini, 

kiliselerini dolaşmıştı. Sonra 
Fransa topraklarına geç· 
mişti.. Hıristiyanlar onun 
için; 

- Mukaddes peder! 
Diyorlardı .. Bu adama ina

nıyorlardı ve sanıyorlardı ki: 
Onu yoJlayau, İsa pey

gamberdir .. Netekim, ihtiyar, 
serseri papaz; 

- lsayı rüyada gördüm. 
Bütün Avrupa hristiyanlarına 
diyor ki: 

- Evlatlarım, ne duruyor
lar? Benim kemiklerim sız
layor. Hali lslimlara bu top
rakları çijnetip duracaklar 
mı?. 

miş, 

Diye diye öptlP 
lardı.. Piyer LerlDit. 
bna karışmış, piıli 
duran bir müme 

Filhakika, dah• 
düse gitmiş; orad• 
ya pmıı. ondan ıo 
dönünce, derhal bll 
rılmıştı .. 

Onun arkasınd• 
gizleniyordu: 

Papa Urbenl. 
Bütün bu kalkı 

bepleri şunlardı: 
Din ayrılığı, 

Palestinin (Filiıtİ 
eline Düşmesi .. 

Avrupadaki kot" 
ve halkın elinde 
lunmaması. 

Selçuk Türkle · 
yavaş büyük Şarki 
torluğu hududun• 
)ara ve imparato 
did eden tehlike·· 

Asilzade denUell 
rın macera geçir 
ları ve çapul ihtl 
bi Asyanın ~~ ıeJI 
ticaretin yüksel 

Piyer Lermit, 
bir (Veli) sllsünil 
Mütemadiyen iı,. 
goldü. Perhiz y• 
yip içmiyordu. 
namına hareket 
biydi. 

·ı• Bu adam, vakti 
gitmiş, orada 1' 
sesini ziyaret et .Ja 

de Simon namıDCP' 

rik oturuyordu. 
Piyeri kabul et 

nuşmuştu. 

Piyer diyordu 

•• 
• 
h 

y 

• 
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'I'ayyare Piyangosu 
S inci keşide 11 Mart 1935 

ADET 

1 Mnkafaı 
LiRA 

?.oonn 

OJivier ve şilreka-

sı l""inıitet vapur 
aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor-

9 Morı 1935 "Ulusal Birlik,, 

N. V. 

h. "· ı~. 
Der Ze 

& Co. 

vaıı 

lıth"cdir 

blisalip Karşısında Çelik 
~ Kıl•çlı Türk Arslanları 

• 
• Salilheddini Eyyuhi 

Bir Cuma günü.. lrakın 
! aıcak ovalarından kalkan rüz
J gar, etrafa bol bol, avuç 

avuç kum serpiyordu. 
Bir beyaz atlı, Samra 

·~ kapılarından çıkmış, Mosula 
1 

/ giden yolu tutmuştu. 
Bu süvari, yerlilere biç 

benzemiyen bir delikanlıydı. 
Başından aşağı beyazdı: 
Elbisesi ipekli beyaz, eie

ri gümüş kakmalı beyaz, 
atı ayaklarına kadar bem 
beyaz .. 

'f- Koltuğunun altında uzun 
iJ. bir mızrak taşıyordu.. Çekik 

kaşlı, koyu siyah gözlü; de-
~ rin bakışlı, omuzları geniş, 

yapısı iri bir delikanlı .. 
Kılıç a11kısı baştan aşa

ğıya sırrnalıydı. Belindeki in
ce kemerden gümüş bir han-

çer sarkıyordu .. 
At, Arapların en beğen

dikleri cinsten, ince, ahu 
göılü ve sülün gibi bir hay
•andı. Küçük kulaklarını di-
kiyor, sağa, sola, ara sıra 

J. durgun bir gümüş şeride 
i' benziyen Dicle nehrine_ba
~ karak kişniyordu . 

Genç delikanlının siması, 

duruşu, hareketleri, ata bi
nişi, onun Arab olmadığını 
gösteriydrdu. ilk bakışta der
hal göze çarpan bir gü:ı:elliği 
vardı. Bilhassa çok ciddi ve 

ağır başlı olduğu da anlaşı
lıyordu. 

Kendi kendine mırıldanı
yordu: 

- Bıktım bu sırmalı şey-
lerden, bu ipekli elbiselerden!. 
Amcam da, babam da ille 
ayak tireyorlar, şerefimi:ı: 
namrna böyle giyinmek Ja
ıım imiş!. 

Bir aralık at tekrar kiş· 
nedi ve başını kaldırarak 

-ileriye baktı .. Delikanlı, atı· 
nın daima, uzaktan bir şey, 
bir gölğe, bir hareket gö
rünce veya bir ses duyunca 
bi>yle yaptığını biliyordu. 
O da ileriye bir bakış fır
lattı. 

lkiyüz metre ileride bir 
şeyler oluyordu. Adeta kü· 
çük bir kargaşalık, bir dö
ğfişme vardı. Baldırlarını ha
fifcc sıktı. Beyaz at, yayın
dan fırlamış bir ok gibi der
hal ileriye atıldı. 

O da ne?. Hakikaten yir-

mi otuz kişi, üç kişinin üs
tüne ahlmışlar, sille .. tokat, 
dövüyorlardı .. Dövenleri ta
nıdı: 

Arablardı. Dövülenler de 
Türke benziyorlardı . Yanla
rına yaklaşırken, atın üstün
de doğruldu, koltuğunun al
tındaki mızrağı sıkı sıkı kav
radı : 

- Heecey, Beydolar, sa
vulun 1 

Dövüşenler, bir kere dur
dular. Süvariye hayretle bak
tılar. Fakat gene üç kişinin 
üstüne atıldılar .. 

Genç süvari, atını şaha 
kaldırdı ve tekrar bir nara 
attı : 

- Durun, diyorum size , 
savulun 1. Yoksa bağırsakla
rınızı deşerim . 

Ve bunu söyler söylemez, 
mızrağını, iki kat eğilmiş 

olan Arablardan birinin rüz
gardan kabarmış entarisinin 
bel kuşağına soktu, kayışın 

öbür tarafından çıkardı .. 
Arab, mızrağın ucunda ha
valandı. Sanki şişe geçirilmiş 
bir sıçan yavrusuna benzi
yordu. 

Diğerleri, gerilediler, hay
retle baktılar. Bu, ne zorlu 
bilekli ki, bir mızrağı bel 
kayışından sokarak insanı 
havaya kaldırıyordu. Genç 
süvarinin dudaklarında eğ· 
lenceli bir gülüş vardı. Mız-

rağını şiddetle çekti ve J..rab 
kıç üstü yere düştü: 

- Herifler, size durun, 
savulun, dedim, ne deye al
dmş etmiyorsunuz?. Kimdir 
bu dövdükleriniz?. 

Hala, hayret ve korku ile 
ona bakıyorlardı. Dövülen
leri kıyafetlerinden teşhis 
etli: 

- Bunlar Bağdat civarın
da Samrada yerleşen Türk
lerdendi .. 

Süvarinin bakışlarında bir 
hiddet parladı ve tekrar A
raplara döndü: 

- Neydi kavganız? 
içlerinden biri arkasını çe

virerek homurdandı: 
- Sana ne be herif? Git

sene yoluna? 
- Bana ne mi?. 
Süvari, atından birdenbire 

sıçradı. Eğerin sağ tarafanda 
dolanmış bir kamçıyı çekti 
Ye havada bir daire çizerek 

kamçıyı bu arabın ensesinde 
çatlattı. Sonra beyaz bir 
rüzgar dalgası gibi dört beş 
adım atarak arabı bir ba
cağandan yakaladı, kahve
hane sandalyası gibi salladı, 
salladı, salladı, yirmi metre 
ileriye fırlattı .. 

Arab, yere düşünce ölmüş 
bir kurbağa gibi, bir müd
det uzandı, kaldı .. 

Türkler, genç süvariye 
yaklaşmışlardı.. Onlara sor
du: 

- Yaralı mısını:ı:?. 
- Yaralıyız!. Amma, da-

ha evvelden yaralanmıştık. 

Tedaviye gidiyorduk. Bu he
rifler burada bize çullandı
lar .. 

- Neden? .. 
- Gücümüze giden lakır-

dılar söylediler de ondan!. 
- Ne gibi? .. 
- Biz Türkler onların kö-

lesi imişiz:, bizi Asya ortala
rından getirerek adam et
mişler .. 

Genç süvari bir kahkaha 
attı: 

- Bu donsuz Araplar ha? 
Bu kertenkele yiyen çöl hır
sızları ha!.. Biz mi bunlara 
köleyiz, yoksa onlar mı bi
zim idaremizde? 

Süvari, onlardan uzun sa
kallı, başı sarıklı birisine 
yaklaştı : 

- 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· 

mam .. 
- Müslüman değil, doğru 

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

r 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--l;D~Q 

dir? Türk milleti, gök Tan
rının verdiği kam, dünya ku
rulalıdan beri damarlaranda 
taşıyor. Siz Asya ortasına ka
dar gittinizse bunu kendi 
cengaverliğinize 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 ~e, 
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 

Sultanlarınızdan Ebül' abbas 
Abdullah Kiife de sıçan gibi 
bir eve gi:ı:Jenmişti. Irakta, 
Elcezirede korku, dağları, 
ovaları bekliyordu. Yalan mı 
ya şeyh, yalan mı ? .. 

Ah o Eba Müslim !. Kal
kıp ta Hakanlığını ilan ede
ceğine. Ebül'abbasiyi delikten 
çıkardı da onu Halife yaptı. 
işte buna Türkün çıkardı
ğı Halife derler. Fakat siz 
nankörler, kara uşaklar, bu 
iyiliğe karşı, onu öldürmekle 
mukabele ettiniz. 

Sonra; gene o tarihlerde 
Abbasiler tahta çıkarken, 

Emeviler de pılıpırtı toplıyor
lardı. Son Em evi ha lif esi 
Mervanı ta Mısır hududunda 
Buşir mabedinde yakala
yıp ta memleketi temameo 
temizlemek istiyen biz Türk
ler değil miyiz?. 

Genç süvarinin etrafındaki 
Arab halkası, ağız açık, 
hayretle onu dinliyorlardı. 
içlerinden mırılpanıyorlardı: 

- Bu bir cengaver değil, 
bir alim, bir hatip, bir baş
ka türlü adam .. 

Suvari devam etti: 
- Sizi, tanrının kum o

valarında sürünen yarı vahşi 
bir millet olmaktan da biz 
kurtardık. 

-
:Q 
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11- .... -
e 20 komprımelık ambalaılarda 

ratelli Sperco Vapıır Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

:ERES ,, vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt-
ı sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
dır. 
~STES,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rot-
aı, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
ERES 11 vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvers, 
rdam, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için yük 
ktır. 

SVENSKA ORİENT LINİEN 
EDRUN ,, vapuru elyevm limanızda olup 4 martla 
dam, Hamburg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gote
Oslo ve İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

OLAND ,, molörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
ıhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi-
limanları için yü~ alacaktır. 

'IONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 
~mir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 
AMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
:tır. 
INO " vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
tbr. 

SERViCE MARıTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

.. BA JUL YA,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 
·a, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 
ELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 
•a, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 
oiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
e mes'uliyet kabul etmez. 
la tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasanda Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

~si rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

ımza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 
rımza Rüstem beyin fotoğraflıancsi, lzmirdc en 

va/ çekmekle şöhret bulan bır sarı'aı ocafI.ulır. 

'cıilpesenı olanlar dalıi, burada çel•tirdiklcri foıokraJ· 

rın r.ıcmnım lwlnıışlardır. 

am.:a Rüstem bl'.yin, f otograı mcılrcmcsi salan ma· 
ı da mulıtcrem nıü~ıcrilerinin ince :evl.lerinc göre 

1 çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulu11durmalcta· 

Bir :ıyarcı lıcr şeyi ispata kôfidir. 

:mir · Ba turak caddesi, Uefik be) çar ısı) 

-Sümer Banli--
Fabrikaları maınulatı 

Yerli ıııalların en iyisi, en sağta
en güzeli nıı, eıı ucuzu 

Hereke kumaşları 

t..,esane kumaşları 

Beykoz kunduı·aları 
Bakırköy bezleri 

Silmer Bank yerli ıııallar ııazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

lngiltere, Bağdat hattının inşasını 
mennetmek için her türlü çaı 
baş vurmaktan geri dumayor• 
Fakat bu ehemmiyet ver

menin çizilmiş hududu vardı. 
O hududu Almanlar aşmı
yorlardı. Meseli Girid mes' e-

Bu şartların başlıca 
idi: '•Gümrük resmini 
masmdan hasıl olacalı 

varidat Abdülhamit c 
lesinde hami devletlerin de akdolunan mukave 
hareketlerini İstanbul'daki 
Alman sefiri tiddetle tenkit 
ediyordu, fakat bu tenkit 
hami devletlerin Babıali'ye 
karşı yaptıkları tazyiki akim 
bıraktıracak kadar şiddetli 
olmıyordu. Yalnız bir defa
sında, lngiltere devleti, 
Girid mes' elesini bir taz-
yik vasıtası olarak kul-
Janıb Türkiye'den iktı-
aadi imtiyazlar koparmağa 
çalıştığı zaman, Almanya ha
riciye nezareti Giride ait 
ıtatiinün yalnız dört hlmi 
devlet arasında değil, BerJin 
muahedesini imzalayan dev
letlerin muvafakatile tadil 
olunabileceğini söylemeğe 
lıtanbul'Baki sefirini mezun 
kılmıştı. Hiç şüphe yoktu ki 
bu beyanatta Türkiye'yi hi
mayeden ziyade Türkiye'nin 
ltiıi hakkında lngiltere'nin 
daima Almanya ile anlaı
mağ'a mecbur olduğunu 
lngilizlere anlatmak için 
yapılmıştı .• 

Ortada mevzuu babsolan 
Türkiyeye yardım değil, İn
giliz hücumlarına karıı Al
man milttefiklerinin müdafa
asıydı. Bu maksatla Alman
yanın Istanbul sefiri Baron 
Mareıal Babıili ricalini Tür
kiyenin maruz kalacağı teh· 
likeler hakkında tenvir et· 
mekten geri durmayordu. 
Bu "tenvir" de tabii Alman
ya lehine ve İngiltere aley
hine luyordu. Bağdat hattı 
mea'elesinde logiltere ile Al
manya arasında çıkan ve 
uzun seneler müzakerelere 
zemin teşkil eden ihtilaf ta 
da Alman sefirinin Babıilide 
yaphğı ikazlar dahil bulunu
yordu. 

lngiltere Bağdad hattının 
inıasını menetmek için her 
tDrlil çareye baı vurmaktan 
ıeri durmuyordu. Meseli 
Osmanlı devleti müthit bir 
mali müzayaka geçirmekte 
olduğundan mayıı 1909 da 
büyük devletlere müracaat-
la gümrük varidatının yüz-
de dört zammile yüzde on 
birden on beşe çıkanlmaıına 
müıaade olunmasını ric.a et
mitti. Babıilinin bu talebi 
Fransa ve Rusya taraf1ndan 
kabul olunduğu halde İngil
tere hllkômeti kabul etmek 
için bir takım ıartlar koı

muıtu. 

Say~ılı 
Müşterilerime 

ikinci Beyler sokağlndaki 
fotoğrafbanemi kapattığımı 
saygılı müşterilerime ilin 
ederim. 

Kliıelerimi Emirler çarşı
sında Bay Hamza Rüıtem 
fotoirafbanesine naklettim. 
Sipariı vermek istiyenler lüt-
fen oraya uğrasınlar. 

Bende fimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

Bahaeddin - Foto Reıne 

icrasına tahsis edilmi: 
tir.,. Abdülhamit de 
akdolunan mukavelele 
dad battı kasdediliyor. 
gilizler, fngiliz ticare 
hasıl olacak kir ile ~ 
miryolu inşa edilmesi 
bu demiryolunun da İı 
reye rakip olan Almaı 

eline geçmesini isteniyo 
İngiltere, koştuğu bu 
takviye etmek için de 

- A.rkmı var 

Gediz köprOsll 
kılmadı 

Baştaraft 1 inci sah~ 
direk kopmuştur. 

Nafıa gurub postalar 
hal faaliyete geçirilm 
kopan direklerin ye 
yenileri çakıldığı gibi 
akşama kadar yirmi b 
rek de değiştirilmiş ve 
rü kuvvetlendirilmiştir. 

Alınan tedbirlerle ! 

getirdiği ağ'a'çlar, köpr 
ferinden geçirilmiş ve 
neticesi olarak suyun 
sekliği iki metreya 
inmiştir. Tehlike kal 
gibidi. 

Nafia fen hey'eti 
( bugün ) yeniden te 
yapacak Ye ağır naki: 
talarının köprüden geç 
çemiyeceklerini bildire• 
Şimdilik iki taraf ka 

ları köprü baılarında l 
lerine yük ve yolcu vı 
münakalit temin oluı 

tadır. 

Küçük Menderesin ü 
devam eden taşkınh 
azalmaktadır. Sular il 
çekilmiştir. Pek az e 
arazi su altındadır. 
T orbah ve Kuşadası k 
kamfarı llzımgelen ted 
almaktadırlar . 

Radikal 

Ulusal 

Birlik 
Cündclik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü ( 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telef on: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone ~arıları : 

700 kurut senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartlan 
Resmi ilanlar için: 
Maarif' cemiyeti ilinat 

bllrosuna müracaat edil
melidir. 

Huıusi ilanlar: idare
hanede kararlaıtırıhr 
Basıldıtı yer: ANADULU 
matbaam 

Beyaz 
(UluıaJB_irl_ik.._) ---------::-~~~-~~~~~~~~?~ 

kitah Somali ••= ~ 
Yeni bir gaile açtı 
Berlin, 8 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Bütün Alman matbuatı 

Beyaz kitapta Almanva'va 

Kıtaatı kumandanı 
Roma 8 (A.A) - Gene

ral Graziani Somali yaJisi 
ve kıtaat kumandanı tayin 
edilmistir. 

• Ehlisalih karşısında: 
Çelik kılıçlı Tflrk arslanları 

• Salaheddini Eyyu~, 
9 Mart 935 ( ULUSAL BiRLİK ) 

Tarhan denil~ 
nıftaki Türklere, Ir~ 

G enç süvari gözlerini uzak 
lara dikti, biraz düşünür gibi
oldu. Sonra elindeki kamçı 

ile kumlara birkaç dar~e 
vurdu : 

- Haydi • dedi - marş !. 
Daha fazla söylemiyeceğiml 

Araplar, biribirini ite kaka 

yürüdüler. O da atını yedek
Jedi. Üç yaralıya ; 

- Yürüyün - dedi - ileri
deki konakta ben size atlar 
tedarik ederim. Onlarla ge
riye dönersiniz ! 

Üç Türk askeri ona hay· 
ran hayran bakıyorlardı : 

- Sen de bizdensin, Türk
sün. galiba!. 

- Evet, Türküm çok şü-
k .. 1 ur .. 

Neforler cesaret edib fazla 
soramadılar .. iki saat sonra 
bir yerde konaklamışlardı. 
Meçhul süvari onlara iki at 
buldu. Artık ayrılıyorlardı . 
Neferlerin gözleri yaşla dol
muştu: 

Bir gün belki karştla
şmz. Söyle, seni nasıl arıya
lım ?. 

Beyaz atlı güldü: 
- Tikrit muhafızı Nec

middini Eyyubinin sarayına 
gelirseniz orada sorunuz: 

Salibeddin kimdir?. 
Deyiniz .. 

* • • 
Filhakika bu genç, Tikrit 

muhafızı Necmeddin Eyyubi 
ilin henüz on yedi yaşların
da bulunan oğlu Salibeddin
di. babası Necmeddinle am
cası Şirkuh Musul Ata beyi 
İ madettin Zenginin zamanın· 
da Azerbaycandan fraka ge· 
lrnişlerdi .. 

Babalarının adı Şadi idi. 
Azerbaycanın Divin kasaba
sından geliyorlardı. o Tarib-

lerde Selçukilerden Sultan 
Mes'ut Bağdadı ele almıştı 
ve Bağdatta Bihruz namında 
bir vali oturuyordu. 

Necmeddin ve kardeşi Şir-

kuh Eıedittin, bir müddet 
Bağdatta kalmışlardı. Bihruz 
onlarm yaman, seciyeli, azim-
kir iki Türk olduklarım an· 
lamışh. Bunun üzerine Tikrit 
muhafızhğını Necmeddine ver
mişti. Bu hadiseler altıncı 
asrın ilk yıllarında geçiyor
du. O tarihlerde Arap elleri 
kimilen Asya ortalarından 
gelmiş, kahraman, zeki, be
cerikli, yılmaz Türk erlerinin 
idaresine geçmişti . 

Araplar, Asya ile münasebet 

peyder ettikleri tarihlerde 
medeniyetten mahrumdular .. 
Fakirdiler. Geniş ovalarda 
derin bir yoksulluk içinde 
bulunuyorlardı. Halbuki işit
mişlerdi ki, Asya ortaları 
zengindir. medenidir, orada 
altın , · ipek, servet; mühim 
sanayi vardır. Bütün bunlar, 
Arapları harekete getirmişti 
ve ta orta Asyaya kadar el 
uzatmışlardı .. Türklerin ara
larındaki anlaşamamazlıktan , 

Türk düşmanlarının yardı

mından istifade ettiler. 
Epeyce toprak aldılar. Fakat 
buralarda batıra gelmiyen 
bin türlü cinayetler, fesa tlar, 
zulümler yaparak tarihin sa
hifelerinde kara bir iz 
bıraktılar. 

Bu istila, din ve İslamiyet 
uanuna yapılıyordu. Halbuki 
Emevi halifeleri bile dinden 
uzaktı.. Şamda Emevi Hali
felerini sarayında şaraplar 
içilir. ve kadın göksünde sı
zan Halifeler, Peygamberi 
ağız dolusu küfürlerle tahkir 
ederlerdi. 

Hatta Harun Reşit bile 
bunu yapmıştı. Harun da ta
rihin kaydettiği bir nankör
lük göstermişti. 22 yaşında 
tahta çıkar çıkmaz, devleti 
tutan ve yükseltenlerin Türk 
kumandanları, Türk alimleri, 
Türk idarecileri olmasına 
rağmen, bunların en başında 
giden Halit ibni Bermekeyi 
(Sarmak-Parmak) • ve aile
si efradını öldürenleri hem
de canavarca boğdurdu. Bu
nu yapan, peygamber namı
na, din namına başa geçmiş 
bir insandı .. 

Arab orduları, Asya ve 
Maveraünne bir sahalarında 
Türklerle yaptıkları temastan 
sonra, şimdide şarktan gar-
ba, yani Asyadan Irak, 
Elcezire, Surye tarafına 
Türk kafileleri gelmeğe 
başladı 

Altı~da bir at, koltuk al
tında mızrak, omuzda sadak, 
(ok kesesi) at eğerinde yay; 
binlerce Türk genci, akan 
ediyordu. 

Muhtelif sefaletlerden, ırki 
veri:nsizlikten yıpranmış arap· 
)ara bedel, cesur, çevik, ya
kıııklı , kahraman, atıcı, dö
vüşücü delikanlılar .. 

Ve bunlar yalnız kahra
man değillerdi: 

Ayni zamanda girdikleri 
yeri yükseltecek kıratta idi
ler. Aralarından büyükler 
yetişiyordu. 

Ziraat bankasına müracaatları. 726 

Türkiye Ziraat bankası lzmir 
şubesinden: 
4-3-935 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılacağı 

10-2-935 de Yeni Asır 16-2-935 de Iıık 22-2-935 de Ana
dolu ve 28-2-935 de Halkınıesi gazetelerinde ilin edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 11-3-935 tarihine temdit edil
miştir. Satış gayri mübadil bonosu veya peıin para ile 
nakten yapılır, Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya 
daha ziyade olan emvalin ibalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Malın ıatıldığı seaeye ait devlet vergi ve belediye resim 
veıair bfttün masfraflar müşteriye aittir. lıtiyenlerin yilzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale gllnll saat 14,30 da 
Ziraat bankuına müracaatları. 713 

Halifeler fırsat bulmuş-
)ardı: 

- Amman -demişlerdi-bu 
sağlam, kanlı, canlı Türk 
ırkından istifade edelim. 

Yavaş yavaş Halifelerin, 
kumandanlarm, vezirlerin sa· 
raylarında Türk bahadırları 
yer aldılar. 

Bunlar, kimilen çelik gi· 
bi sert gençlerdi. F edakir
dılar. Harp olmadığı zaman
larda uysal, neş' eli yaşar
lardı . 

Fakat bir harbe gidince, 
kafese sığmıyan birer ars· 
lan kesiliyorlardı. Önlerinde 
durmak imkanı olmıyordu. 

Mızrak kullanmakta, kılıç 
sallamakta, ok atmakta eşle
ri yoktu. Yalan, fitne, fesat 
bilmiyorlardı . Özleri de, söz
leri de temizdi. Kısa bir 
zaman içinde, bütün lrakı, 

ta Mısıra kadar ele geçir
mişlerdi. 

Halifelerden Mutesim, kar
deşi Memundan korkmuştu. 
Halifenin anası da Türktii.. 
Düşündü: 

- Türklere dayanayım! 
Dedi. Bağdadın şimal ta

rafında bir şehir kurdu: 
Samra: 
Burada yalnız Türkler otu

racaktı. Şehirde güzel çar
şılar vardı. Camiler, saraylar 
imaretler, medreseler, Büyük 
havuzlar yapılmıştı. . Yep ye
ni, mamur, güzel bir şehir .. 
Nehir auları etrafı suluyordu. 
Şehir bahçelik, yeşillik bir 
y~ olmuştu. Halife bile bu-.. 
rada kendisine bir saray 
yaptırdı. 

Bundan başka, yeni Türk 
şehrinde bir de Kibe binası 
inşa ettirmişti. 

Mutesim düşünmüş, taşın· 
mış; 

- Türk kanı bozulmasın! 
Diyerek buraya yerleşen 

Türkler için gene Aıysdan 
dilber Türk kızları getirt
mişti .. Evlenen erkek ve~kız 
Türk gençlerine bahşııler 

•Jeriliyor, maaı bağlanıyordu. 
Türkler imtiyazlı bir varlık 
haline gelmiılerdi .. 

Erkin ve ümera kimilen 
Türktü .. 

Hassa Türk askerleri, 
Arab atları üstünde Bağdat 
sokaklarında dört nala do
laıır, hatta bu süvarilerin 
atlarının, bazı Arapları çiğ
neyib geçtiği bile olurdu. 
Fakat ses çıkarılmazdı. 

Halife, Türk gençlerine 
çok itibar ediyordu. Tekin, 

-
mişti.. Hıristiyanlar onun 
için; 

- Mukaddes peder! 
Diyorlardı .. Bu adama ina

nıyorlardı ve sanıyorlardı ki: 
Onu yollayan, lsa pey

gamberdir .. Netekim, ihtiyar, 
serseri papaz; 

- lsayı rüyada gördüm. 
Bütün Avrupa bristiyanlarına 
diyor ki: 

- Evlatlarım, ne duruyor· 
lar? Benim kemiklerim ıız
layor. Hali lslimlara bu top
rakları çipetip duracaklar 
mı?-. 

topraklar, çiftliklelıJ. 
terle köle araplar, 
verilmişti.. ~ 

Türk hassa aı~ 
kıyafeti de çok p• 1 

Elbiseleri ipekli. fJ 
kılıçları gümüş ı~ ~ 
Kılıçları ; gene s•:.
askı ile boyunJarıO 
tarafa doğru ıark• 

Araplar ise, isli 
heyecanı ile parl• 
çar-çabuk sönınütl.~ 
yadaki çapul ve 1 • 

ile beraber keodil 
bir işe yaramaz o 
Türkleri çekemiyo 
liden gizliye dit 
yorlardı. 

Fakat Türk ku 
tikçe kendini gösl 

Sağda, solda 
kurulmuştu. Halif 
çıkmıyordu. 

Bir müddet ıootl 
büsbütün değito>i~ 

Eski Arap topr• 
Asyadan gelen 1 
kimdi.. Halifenin 1 
vardı. Nüfuz, id•'''. 
kuvvet, Türklerde 

işte beşinci asır 
da ve altıncı asrıo 
rında garbi Asyad• 
böyleydi. 

'* • • 
Saliheddin, 534 

yıhnda Tikrit'de d 
Babası, amcası ooO 

yetiştiriyorlardı.. ~ 
beylerinin sarayıoclt 
yordu. 

Babası Tikritte ilı 
dada tabi idi. Fakat 
Musul Ata beyi 1 
bir harb için Did• 
den geçecekti. N 
kabarmııh .. lmade 
şık bir vaziyette k 

Saliheddinin ba 
meddin bunu d 
milliyet duygusu ili 
yetişti, Ata beyin• 
etti: 

lmadettin, o de 
büyük bir kabr 
Adını, batı iJleri01 

duyurmuştu. Bu hi 
madı. Biraz ıonr• 
alınca derhal N• 
çağırdı; 

- Al -dedi- • 
cengaver, bir bny61ı 
buraya bey olmab 

Devamı Gazeteoill 
sahifeıinde 

Piyer Lermit, 
bir (Veli) s&ıiioil 
Mütemadiyen iba 
ıuldll. Perhiz ya 
yip içmiyordu. 
namına hareket 
biydi. 

d• Bu adam, vakt 
gitmiı, orada 1'• 
sesini ziyaret et 
de Simon namıocl' 
rik oturuyordu. 

Piyeri kabul et 
nuımuıtu. 

Piyer diyordu 
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Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" MARONJAN 11 vapuru 

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

" EGYPSIAN 11 vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

"THURSO 11 vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni :zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

1000 
500 

1500 

137800 
10000 

147800 
.. "FLAMIAN,, vapuru mart 

ortasında Liverpool ve Svven-
==lıllllllllllllllll l 1!11111111111111111! 1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• sea dan be ki en m ektedir. 

Zfil t Not: Vurut tarihleri ve 
ır yun mensuca l vapurların isimleri üzerine 

Türk Anonim şirketi ~r:ik!i~\::.n m••"uliyet 

Bu mftessese, iki yftz hin lira sermaye ile - Kitaplarmı7.a Gftzel Bir 

t~ekkftl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu- Cilt, Hatıralarım7.a Şık 
fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait - Bir Albllm, Ve sair 

lzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın _ Cilt işleri Yaptır-
almıştır. fabrika bOUln teşkiliit ve te isaf ve mfi.s- mak isterseniz : 

tahdimini ile t>.skisi gibi l kiinunusani 1935 ta· = • YENı KAV AFLAR * 
rihinden itibaren yeni şirket tarafmdan işletil- = Çarşısuıda 34 Numarada 
mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta- = 
niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- •• Ali Rıza .. 
line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. Mücellitbanesine uğrayınız. 
Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak 

ittisalindeki sergide teşhir edilmekte Vt! satış fab-
rika içinde yapılmaktadır. -

12 beygir kuvvetinde (Di
zel) markalı az kuJlanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize müraca
atları ilin olunur. 

Poıta kutusu: 127 = 
T el~raf adreai: lzmir - Alaancak = 
Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 _ 

1111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111nı1111111111111111111111111111111 ui 
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.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--~D~Q 

vaıı 

))er Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNll: 
11THESSALIA 11 vapuru ha· 

len limanımızda o]up 9 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AGUILA 11 vapuru 19 
martta bekleniyor. 21 marta 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen ıçın 

yük alacaktır. 
" AKKA " vapuru 31 

marta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" TROYBURG " vapuru 

23 martta bekleniyor, Ham

burg ve Anversten yük 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAV· 
SLINJE D-S A-S SPANSKE

LIJNEN - OSLO 
" BANADEROS 11 vapuru 

23 martta bekleniyor, Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVIGA
TION COMPANY Ltd. 

BUDAPEST 
" TISZA 11 vapuru 10 

martta bekleniyor. Doğru 
Braila, Budapest, Bratislava 
ve Viyana için yUk ala
caktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXECUTIVE,. vapuru 19 

martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine meı'u· 
liyet kabul edilmez. 

Fratelli Sperco Vap11r Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,, vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük 
alacaktır. 
"ORESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT LINiEN 
" HEDRUN ,, vapuru elyevm limanızda olup 4 martta 

Roterdam, Hamburg, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND n motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, OsJo ve İskandi
navya limanları için yü~ alacaktır. 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 

hmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 
" TAMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 

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

alacaktır. 
SERViCE MARıTıM ROUMAIN 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
"ALBA JUL YA,. vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 

Do K T o·R---1 Cenova, Marsilya, Barse)on ve Cezaire hareket edecektir. 
" PELES ,. vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Ali Agah Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 
Çocuk Hastalıkları Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Mütehassısı Acente mes'uliyet kabul etme:r.. 
ikinci Beyler Sokagı N. 68 Fa:r.la tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

Telef01ı 3452 tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

Ôksllrenlcr! lut· 

laka (Okamcntol) 

öksnrn k şekerle· ~ 
rini tccrObe edi- ..:S 
niz.. ~ 

cıa 
:Q 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

:Q 
Ve Porjcn Şabapm ~ 

eıı ilstnn bir mns- ~ 

lıil ~ekeri olduğu· >Qr 
nu unutmayınız. .l.) 

-----~ 
Kuvvetli mOshil ,..ııl 

istiycnlcr ıhhat ~ 

sOrgnn haplarını eıtS 

arasınlar. r I"'\ 
·----- "-' .J 

Maruf ecuneler

den arayınız. 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rı1sıem beyin foıoğraflıanesi, lzmirde e11 ıyı 

fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir sarı'aı oc"ğıdır. En 
müşkıilpcsent olanlar dalıi, lmrada çektirdikleri fotokraj
lardan r.ıemnun kalmı.şlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oıoğraj malrcmesi satan ma· 
ğazası <la mulııerem mü.şıerilerirıin ince :er hlerine glJre 
her çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyarct lıcr şeyi ispata kafidir. 

(Jzmir · Haşturak caddesi, Uefik 

·-Sümer Bank---

1 

Fabrikaları maıııulatı 

Yerli malların eıı iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank )1erli ıııallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Biı· lngiliz zırlıhsı Ph·e lima111na gitti 

e of' a h·r e • 
1 

ilZ da r ı az 
• 

• 
1 ve 

• • .lik n1açla 
hücumları atlatıyord~ r 
yet Göztepe vaziyeti e 
tirerek gene ilk k•; 
gibi oynamağa . bati~ 

Asi gen1ilerdeıı lıiı·i l(avala'ya gelııı · şse de, tay),arelerin homlıardımaııına 
maruz kalaı·ak geı·i döndü. Şiddet i yağınura rağnıe ı doğu 

Maliedonya'sıııda ileri harekatına devam edil ektedir 

- {fo~ıarnfı birinci sahifede 
Hakem futbol hey'eti baş· 
kanı bay Mustafa Bal, oyun 
başlarken yağmurda şiddet
Ji olmamakla beraber devam 
ediyor. K.S.K bazı oyuncu· 
larından noksan, Türkspor 
ise geçen hafta 12 golden 
sonra birinci takımından an
cak 1-2 oyuncusunu oynata· 
biliyor. Oyun K.S.K fın hü· 
cumu ile başladı. İlk golü 
Bürhan yaptı. Bunu diğer 
goller takib etti. ilk kısım 
8 • OKarşıyakanın galibiyeti 
ile bitince bugün K.S.K fın 
geçen haf ta ki Altmordu re· 
korunu kıracağı anlaşılıyordu. 
Netekim de böyle oldu. ikin
ci kısımda K.S.K Jılar tam 
bir düzüne gol atarak gol 
sayısmı yirmiye çıkardı

lar. Ve oyun da bu suretle 
neticelendi Türkspor gençle
rinin 20 gol yemesine rağ
men sahadan ayrılmıyarak 

ayni şekilde oyuna devam 
etmeleri sportmence bir ha
reketti. Lik maçlarından çe
kilmenin fena tesirleri İşte 
bu neticelerden daha bariz 
bir şekilde anlaşıldığı için 
buna temas etmiyeceiiz. 

F or hatlarınm bı ti 
gevşemesi defanslart" 
lışmasına sebebiyet',; 
Fakat Muammer, R lı' 
Hakkmm çalışması 
cumların kesilmesind• 
bir amil olmuşlardır: 
mın on beşinci da 
sağ açık Behzadın ,1 
sında Şevket topa 
kunde. Penaltı .. Cef•~ 
cü golu da yaptı ~e J .. . 

Atina 8 (A.A)- Havas ajansının muhabiri bildiriyor: harekatına devam etmektedir. Asi filo; AvcrofJa beraber 
İngiltere elçisi, asayişi temin için yapılan gayretleri sem· M:dilli, Sisam ve Sakız adalarını zaptetmiştir. Asi gemi· 

pati ile karşıladığını hükumet reisi ~ay Çaldarise temin lerden biri Kavalaya gelmişse de tayyarelerin bombardı· 
etmiş ve gerek lngiltere hükumetinin gerek lngiliz ulusu· manına uğrayarak hemen uzaklaşmaya mecbur kalmıştır. 
nun hissiyatına tercüman olarak, tabii vaziyetin bir an ev· İngiliz ztrhlısı Pirede : 
vel iade edilmesi temennisinde bulunmuştur. Londra 8 (A.A) - Yunanistandaki vakayi hasebile lngil· 

A iter Sakız ve Sisam adalarım da zaptclliler : terenin ( Ruayal Soverin) zırhlısı Pireye gelmiştir. 
Selanik 8 (A.A) - Röyter ajansı bildiriyor : Palastİı'as .Milanoda : 

Hükumet kıtaatı son iki gün zarfındaki müthiş yağmur· Milano 8 (A.A)- General Plasliras buraya gelmiştir. Hiç 
lara ve şiddetli kara rağmen, doğu makedonyasında Heı i bir mülakat vermemiştir. 

~~~~~------ıımııı!I!~··~· ·~++-<11!111 .. ~~~~~~~ 

Romen 
Gözüle Bulgaristan 
L'lndependance Roumaine 

gazetesi, Bulgaristana tahsis 
ettiği bir baş makalede, 
başka devletlerin iç siyasa
larına karışmamağı şiar 
edindiğini ve bu siyasadan 
ancak uluslar arası vaziye
tini alakadar eden mikdar· 
da bahs'!ylediğini tebarüz 
ettirdikten sonra, Bulgaris· 
tan'da son seneler içinde 
vukua gelen değişiklikler 
hakkında diyar ki: 

Kanlı bir ihtilalle devrilen 
Stanboliski'nin Komünistliğe 
benzer köylü demagojisi gü
den hükumetinden beri ce· 
nup komşumuzun siyasal mü
vazenesini bulduğu söylene
mez. Aksayarak işleyen bir 
parlemantarizm rejiminin ye· 
rine geçen askeri diktatör
lüğü endişeden ari olarak 
telakki edememiştik. Halbki 
o diktatörlük le devam ka
biliyetini gösteremedi. Muh· 
terem bir Generalin başba
kanlığındaki bugünkü kabine 
hakkında birşey söylemekten 
tevakki ediyoruz. Fakat bi· 
zim demokrat gözümüzle 
bakılırsa bunun kusuru, baş· 
ka memleketlerde iyi neti
celer vermiyen bazı formül
leri taklit edişidir. 

Bizi asıl alakadar eden, 
Bulgaristanın takib niyetinde 
olduğu dış siyasadır. Bu 
bakımdan şunu tasdik et
mek lazım gelir ki bu yolda 
büyük terakkiler kaydedil
miş ve Yugoslavya ile olan 
Bulgar münasebetlerindeki 
iyilik Balkan barışı için kat'i 
bir adım teşkil eylemiştir. 

General Zlatef'in haklunda 
o kadar açık ve o kadar 
medihkar kelimeler sarfeltiği 
Romanya, Belgrad ile Sofya 
arasındaki rekabetin samiaıı 
bir arılaşmaya yerine terket· 
tiğini görmekle ancak derin 
bir memnuniyet hisseder. 

Maamafih, Bulgaristan yarı 
yolda durmamalıdır. Bulga· 
ristan, iki yol arasında 

birisini tercih mecburiyetin
dedir ve bu iki yoldan birisi
ne girmekte daha fazla bek
Jiyemez. Balkan anlaşması 
kendisine samimi surette 
elini uzatmıştır. 

Bulgar hükumeti bundan 
böyle emindir ~i, bu dev· 
Jetler grubunun siyasası 

Kamutayin Pe şembe 
günü top a t sında 

-Başıarafı 1 inci sahifede -
liyede ucuz ve ökonomik 
işletmeyi iltizam ediyoruz. 

Sayın saylavlar; 
Dışarı siyasada sulh ve 

emniyeti korumak ve teşki

latlandırmak için bütün kud
retimizle çalışıyoruz. 

Dostlarımıza ve taahhüt
lerimize sedakat ve genel 
olarak yakın komşularımızla 
iyi geçinmek için elimizden 
gelen her şeyi samimiyetle 
yapmak siyasetimizdir. (Bra· 
vo sesleri, alkışlar.) 

Bu siyasetin ana çizgileri 
içinde Uluslar arası hadise· 
lerini dikkatle takib ediyo
ruz. (Alkışlar) 

Sovyet ittihadile münase
betlerimiz her zamandan 
ziyade sıcak bir dostluk 
içindedir. (Sürekli alkışlar}; 

Sovyet sanayiinin güzel es~r
leri, sanayileşme hayatımızda 
ebedi dostluk hatıraları ola-

lrak yükselmektedir. Büyük 
Sovyet ittihadile yakın ve 
samimi dostluğumuz gerek 
siyaset alanında ve gerekse 
diğer her alanda her gün 
daha ziyade kuvvctlenmekte 
ve genişlemektedir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

kendi aleyhine müteveccih 
değildir. Bu sebepten Bul· 
garistan bu gruba emniyetle 
iltihak edebilir ve bu suret· 
le ( Balkan Balkanlarındır ) 
formülünü tamamen tahak
kuk ettirmektedir. 

Diğer yol, tehlikelerle do· 
ludur. Bu yol, Almanyanın 

ve Macaristanın isteklerine 
benzeyen isteklere yol açan 
mubaleğalı bir Nasyonalizm 
yoldur. Bu yolda gidiş, bil
hassa eğer Almanya bugün· 
kü siyasasını terkederek ba
rışı kuvvetlendirmeğe matuf 
anlaşmalara iltihak ederse, 
ancak muvaffakiyetsizlikler 
getiren bir gidiştir. 

Bulgar başbakanı nutkunu, 
biz şimdiye kadar Bulgaris
tan tarafından güdülen kısır 
bir ihtiyatkarlık vaziyetini 
terketmesinin ve Balkan ulus· 
ları arasında müsmir bir iş 

birliğine çatılmasının bir 
başlangıcı gibi te1akk et· 
mekteyiz. 

1 

Balkan paktının Uluslar 
arası sulbü için büyük kıy· 
meti, her münasebetle parlak 
bir surette kendini göster· 
mektedir. Müttefikler taah· 
hütlerine sadıktırlar. Mütte· 
fikler birbirinin emniyetini, 
kendi emniyetleri gibi tutmak 
zihniyelindedirler. ( Alkışlar) 

lran ile aramızda mevcut 
olan dostluk ve güven siyasi 
mudlu bir surette ilerlemek· 
tcdir. Dost memleketin her 
vesile ile tesanüt ve muhab· 
bet havasını zikretmek be
nim için gerçekten bir kı
vançtır. (Alkışlar) 

Afgan devleti ile aramız· 
da ötedenberi devam ede
gelen samimi dostluğumuz 
tabii bir surette inkişaf et
mektedir. (Alkışlar) 

Bulgaristan ile münase· 
betlerimizin dostca mahiye· 
tinin dellilerini, bu komşu 

memleltetin büyük salahi

yetli ağızlarından işitmek, 
Türk ulusunca yüksek de
ğeri ile taktir etmektedir. 
Aramızda ıyı geçinmek, 
dostluğu arttırmak ve Bal· 
kanlar'da sulhun muhafaza
sında müşterek büyük men
faatlarımızı görmek niyetle
rimizdir ki, karşılıklı oldu
ğuna şüphe etmiyoruz. Ge
niş ve güzel tatbikata nam· 
zed bulunmaktadır. 

Balkan devletleri arasında 
birbirinin saadetini özlemek 
zihniyeti, istikbal için hayır
lı müjde olmasını dileriz. 

Diğer büyük devletler ve 
diğer memleketlerle müna
setbetlerimiz dostane inkişa
fnn takip etmektedir. 

Sayın ve sevgili saylavlar; 
Bizi çalışmamızda teşvik 

etmek kararında iseniz bunu 
reylerinizle göstermenizi di· 
leriz.,, Bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

Başbakan· ismet loönünün 
sürekli alkışlarla karşılanan 
bu nutkundan sonra saylav· 
lardan Halil Menteşe (lzmir), 
Refik Şevket İnce (Manisa), 
General Ali Fuad Ceb,.soy 
(Konya) ve Nnkiye (Erzurum) 
söz almışlar \'e ismet lnönü 
hükümetinin şimdiye kadar 
başarmış olduğu büyük iş· 

Is 
' ldaı-ecileri 

feraıısı 

kon-

Ayzenah 8 (A.A) - Bu 
gün iş idarecileri konferansı 
başlıyor. Bu münasebetle iş 
servisi reisi bir beyanatta 
bulunmuş, bundan sonra 
Ayzenahın Almanyanın iş 
merkui olacağını söylemiı· 
tir. 

Ba\1 Mazarik 
.1 

Seksen beş yaşında 
Paris 8 (A.A) - Bay Maza

rik'in doğumunun85 inci yıldö 
nümü münasebetile Çekoslovak 
orta elçisi bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette Bay Flan 
den ile Yugoslavya ve Ro
manya orta elçileri ve Fran· 
sanın Belgrat orta elçisi bu· 
lunmuşlur. 

lerden sitayişle bahsederek, 
ismet lnönünün dahili ve 

harici siyasetine yürekten ve 

candan itimatlarını göster

meğe hazır olduklarını bil
dirmişlerdir. 

Başbakan tekrar kürsüye 

gelmişler ve hatiplerin söy

ledikleri güzel sözlere karşı 

minnettarlığını bildirmişler 

ve bu sözleri daha ziyade 
çalışmak için bir teşvik say
dığını ilave eylemişlerdir. 

Bundan sonra reye müra· 

caat olunmuş ve Başkan 

Abdülhalik R~n'de reylerin 

tasnifi neticesinde (376) rey· 

le ve mevcudun ittifakı ile 
Bay İsmet İnönü kabinesine 

itimad reyi verildiğini bil· 
dirmiştir. 

Bunun üzrine kürsüye gelen 
başbakan, Kamulaya teşek
kürlerini şu sözlerle ifade 
etmişlerdir. 

11
- Hükumet yükünün her 

ülkede ağır olduğu zaman
lardayız. Sizin hükümetiniz
de çok ağır olan yükü mü
zaheretinizle, yardımınızla, 
yol göstermenizle taşıyabi
lecektir. 

Yüce güveninize değerli 
olmak için çok çalışacağız.,, 
Başbakanın bu beyana'i 

saylavların sürekli alkışlarile 
karşılanmıştır. Meclis pazar
tesi ~ünü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

Ancak Türksporu idare 
edenlerin bir az daha dik· 
katli ve kulüpleri için daha 
müfit olmağa çalışmalarını 

tavsiye ederiz. 
Sıra günün en mühim 

karşılaşmasına gelmişti. Saat 
ikiyi geçtiği halde bala ta
kımlar sahada görünmüyor· 
lar. Hakem K. S. K. Jı Esad 
takımları davet için düdü
gunu öttürüyor. Nihayet 
Altınordu tam takımla gö· 
züktü. Arkadan Göztepe de 
birer ikişer sahaya çıktılar. 
Fakat Göztepe takımında 
irfan ve Selim yok. Al· 
tınordu da Adili yanlış· bir 
hareketle for hattına almış 
oyun seri bir surette başladı. 

Göztepe ilk anlarda ve 6 
ıncı dakikada ilk golü atınca 
oyundaki mü•azene derhal 

· bozuldu. Bundan sonra Altın 
ordu çok çalışmağa başladı. 
Fuadın bu golü takımın ma
neviyatını çok yükseltmişti. 
Nihayet 24 üncü dakikada 
tehlikeli akınlar yapan Göz
tepe sağ açık Behzadın bir 
ortası ve Muzafferin üstada
ne bir bacak açışından sonra 
top Cemile çarparak kendi 
kalesine girdi ve bu suretle 
Göztepe ikinci golü kazan· 
mış oldu. Bu gol Altınordu 
takımının maneviyatını boz
muş olacak ki oyuncular ge· 
lişi güzel oynamağa ve şahsi 
hücumlara geçmeğe başla
mıştı. Böylece ilk devre bi
terek Göztepe 2-0 bu kı
sımda galip çıktı . 

İkinci devre de Göztepe· 
nin yarım defansı oyunu ta
kip ettiğini görüyoruz bu 
yanlış hareket epeyi bir za
man Altınordunun hakim oy
namasına sebebiyet verdi. 

Fakat her nedense Altın
ordu hücumları neticesiz ka
lıyor ve Göztepe defansı bu 

takımın gaJibiyetı 

edilmiş oldu. 
Bu golden sonra 

dunun dehşetli büC ~ 
görüyoruz. Fakat 
dense gol çıkaramıY0 

sırada sağ haf ~ 
favullu bir hareketi• 
nordu forunu dıJ 
istediğinden Göztep'
bine penaltı '\'erildi~ 
nordu ilk ve son g~ 
böylece temin etaıif 
Bundan sonra oyıJO 
bir müddet Altmor.d~ 
geçti. Fakat müessır. 
bu hücumlar vaziyet• 
tiremedi. Nihayet 0 
bitmesine pek az k•" 

kendine mahsus kı'\'r•~k 
larile Altınordu def•lll""'~ e 
h dördüncü ve sonu~ 
de yaparak takımı~ 
galibiyet mevkiine 
Biraz sonra da oyull 
ve Göztepenin gali 
bitti. Bu oyund• 
Mahmudun kurtarıf 
mükemmeldi. 

Son oyun Altay -
spor arasında idi. Alt. 
zamanki kadrosunu ~ 
bir surette değiştir~ 
ısmail Hakkıyı takılll " 
karmıştı. ilk kısımd• • .-..~. 
yapan Altay ikinci .. ..&. 
yalnız bir tek gol yw,~ 
maçı 4·1 kazandı. 

0 lzmirspor defansı b ~ 
ta iyi bir oyun oyo• f. 
hattında Reşad çok Jı 
takımın her zaman d il 
sının bittabi şu itib•' 
tesirleri vardır. Alt•~ 
hazırdaki vaziyetile t~J 
rosunu bulmuştur. f ~ı,. 
sımda Altay 10 kifl 

ilamıştır. ~ 

Uluslar •derli~ 
muhtıra veı·ı;:;, 

-JJuştara(ı birinci s 

hararetli faaJiyet ıne 

Trakya ihtiyatlarınıP 
birisi silah altına alı0 

buna lstanbul'dan f~ 
doludan 23 bin ye.,,. 
ilave olunmuştur. 
gayri muntazam çet 
kil olunmaktadır. 1 
ki zabitlerin ve 
izinleri geri alının• 

Muhtırada en 
gerek asker ~e 

Trakya ahalisi arıtd 
detli bir propaıao 
makta ve Türk JJll 

Bulgaristana hücudl 
te olduklarını kayd 
tedir. 

______________________ _. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Reşadiye şef kat sokağmda 5 eski 6-1 taj numaralı 

91,35 metre dıvarlı ars• 
Karantina fethiye ,, 5 no.lı 107,25 metre ars• 
Göztepe tramvay caddesinde 667 no.lı 120,90 metre 

münhedim furun arsa•1 

Karşıyaka alaybey mimar sinan sokağında 40-Z 
numaralı 82,15 metre_.ars• 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin pıt• 
tılacaktır. Taliplerin 21-3-935 perşembe günü t1 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 6-9-13-


