
Italya hnkftmeti Afrika'ya 
asker evkine devam et
mektedir. iki nıilfreze, 1''0-
rino'daıı :rapoli'ye hareket 
etmiştir. 

• U:LUSAL .. • ))ün öğleden e vvel saat 
10,30 da Adapazar'ında Ce
uubdan şimale doğru dört 
aniye sül'en hafif biı· zelzele 
ohııuştur. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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aldaris'in çekildiği s~ylen~yor 
len diyarı; baştan hSŞ*i-ihtiiili~ kan ve ateş iÇind~ YuVai='
lanmakta devanı ediyor. Vaziyet ..:ok tehlil{elidir 

ayyareler, Asi mıntakaları bombardıman etmeğe haşladı. Asiler, 20 
aşından 38 yaşına· kadar olanları silah altına aldılar. Midili valisi Ay· 
alığa iltica etti. Ge~eral Plastiras, Bulgaris~ana g~çıne~ .için ~ ugos

lavya hükümetınden pasaportunun vıze edılmesını ıstedı 
general Kondilis, bugün yapılacak olan ıımumi taarruzu idare etmek için Stı-unıca cephesine 

hareket etmiştiı·. Demirhisar, tayyarelerce bombardıman edilmiştir 
Ronıa 9 (A.A)- 'altlhiyettar malıafil ftalyanm Yunan hudiıelcri mllvaceh~indcki mutlak bitaraflığını teyit etmekte \ 'C Yuııarıi tamu ltalya \ 'C Avrupanm nefinf' 
rak hali hazırdaki ihtilafın fir' utlc hallinin ayam temenni olduğunu bildirmektedir. 

Belgrad 9 ( .A) - Prm da gazetesine bildirildiğine göre: lakeıloııyo asileri 27 ,000 ıönOllO toplamı lar ve Atine ile SelOnik ara mdaki muhabere \ ' C muvasalayı 
esmek için elQniğc bncuma hazırlanmışlardır 

Asi General Kameno un umumi cferherlik ilun ettiği bildirilmektedir. 
tina 9 (A.A) - Havas ajansının husu i muhabiri bildiriyor : 

elunikte ne rcdilen bir tebliğe göre; topçu kıtaatı \'C tayyareler asileri bombardıman etmeğe hatlamışlardır. Makedonya umumi taarruzu pek yakmdır. 
ofya 9 (A.A)- Yunan ·Bulgar buıludunclan bildirildiğine göre Yunan lı0k6metinin bir tnyyare filosu bu sabah eaat 8 ,30 da Demirhisar kasabaimı homhardımaıı 

miştir. Bombarıhman se lcıi huduttaki halk tarafından işitilmittir . 

Gene huduttan bildirildiğine göre; a ilerin kontrolü alımda lmhman bnuın wrnUıkalarda yirmi ve :ıs yaşlnrı arnsmda bulunun 18 nuf seferber ediloıi tir. Buu-
r asi kuvvetleri takviye edeceklerdir. · · 

SelAnik 9 (A.A)- General Kondilis taarruzu hazırlamak ltzere truıııca cephesine gitmiştir. Hnkumet tayyareleri aıileri boınbardımao ediyorlar. 
Atlna 9 (A.A) Atina Ajansı Çaldaris kabinesinin istifasını \ 'e Selllniğiu hombnrdınıaouu tekzip etmektedir. 
Atina 9 (A.A) - Bay Çaldari gazetecilere heyaoatta bulunarak demiştirki: 

"-Bu abah h.şlayan top u ve tayyare taarruzu umumi taarruzu hazırlomiya mattuftur. Eğer havalar iyilctmekte davam eder ve içlerinde hoş göstereu kaçma ha
ketlcri dolayısile .pek muhtemel olarak asiler mukavemetlerinin fayda ız olduğunu anlayıpta teslim olmazlarsa umumi taarruz yarın başhyacaktır. Diğer cihetten 

biye mOsteşarı bugftn öl'lleden sonra bakanlar heyetirıe isyanın tam bir surette hashrılmasma doğru seri bir istihale mevcut olduğunu bildirmiştir. 
lskcnderiye 9 (A.A) - Hoyter ajansı bildiriyor: Teyynı etmiyen şayialara göre asi harp gemileri Atinayı bombardmıaıı etmişler \ ' C Çaldaı·is kabinesi istifa etmiştir. 
Atina 9 (A.A) - Hava Ajansmm hususi muhabiri bildiriyor: Fos kru\•azörll buraya gelmiştir. -Devamı diJrllı'inci'l salıifada -

•Bulgaristan'ın, ·ı:orT-movk~esind~ lıa:ıı hhareketi 1 B STon ~ad~et etrknda' · 1 Jngi}iz 
ım yenı ur ıye yı arp- ay ıtu es o llllllordumanevraları 

culukla ittiham edebilir? mühim beyanatı veboğucu gazlar 

jurnal 
ket ini 

gazetesi; Türkiye'nin ihtiyatı lıare
tasvib ederek neşriyat yapıyor 

Pariı 9 (AA) - Bulgaris· ı deki hatta hareketi, bütün hlar, Bulgarlarm b t k 

Yunan hadiseleri, Balkan itıifakıııı 
mütessir etnıekten hali değildir 

b • 1 . d'kk . . k u e rar nın Türkiye mevace e11n- gazete ~rın ı atanı çe • ıiliblanmasından heyecana 
mektedır. düşmüşlerdir. Şimdi Yunan-

Gazeteler bununla Yuna· lılann müşkülatta olduğu şu an~uko 
e Çin japon mü

zukereleri 

nistan vaziyeti arasında bir sırada müttefiklerinin teyak· 
alaka tesis ederek Yunan kuzlarını bir kat daha artır· 
dahili vaziyetinin balkanlarda maları tabii değilm!dir.? Di-
müşkülit çıkarıp çıkarmıya· ğer cihetten Türk testih::.t~ • 

Mançuko 1, ıralıtf llarri Pu'} 

lıtanbul, 10 ( Hususi ) -
okyodan haber veriliyor: 
Mançuko hllkümeti ile Ja. 
Devamı 4 rıcı"l aahif ede -

ı cağını soruyorlar. bazı nutuklar, ltalyanın şar· 
Pöti Jurnal gazetesi Tür- ta faal bir siyaset gütmek 

kiyenin ihtiyati hareketini emelinde olduğu intibaını 
tasvip etmemek şöyle dur- verdiği zamanlar baş)amışhr. 
sun, bilikis bunu balkan mi· Bu intiba Romaya olan mtr· 
sakının hayatiyetine bir de- butiyeti şayanı kaydolan 
lil olarak telakki etmektedir. Venizelosun tekrar sahneye 

[.ö Jurnal gazetesi sarih çıkmasile azalmış değildir. 
Hudut aşırı heyecana dfiş-

bir surette Türk davası le- mek için sebep yoktur. Fa· 
hinde mevki alarak diyorki: k 

at v •1 nan ibtilirları· •• ın Kim yeni Türkiyeyi harp· ı ı :r u us ar arası .:.<islerini dik· 
çu maksatlarla ittiham edil- katle takip etmek için se· 
miş görmeğe intizar edebi- bepler vart.lır. 
lir.? Türkiye Sovyetler bir· Zelzele 
liğinden sonra en sulhper-
ver millettir. Ve itham eden 
Bulgaristandır ki, Dedeağaç 
limanının peıindedir. Ve mu

ahedeye mugayir olarak si
lihlarıaı arttırmııtır. Yunan· 

Adapazarı 9 (A.A)- Bu
gün saat 10,30 da ıehrimiz
de cenuptan ıimale dojru 4 
saniye kadar ıOren hafif bir 
zelzele oldu. 

Romen dış bal.-am Bay 1'itüle$ko 

Bükreş 9 (A.A) - Rıdor 
Ajansı bildiriyor: 

Balkan antantı başkanı 
Bay Titillesko Rador ajan· 
sına aıağıdaki beyanatta 
bulunmuıtur: 
"-Hali hazırdaki hidiseler, 
Balkın misakının mUe11ir 

olduğunu hiçbir itiraz götür
meksizin ispat etmektedir. 

Bir memleket Yunanista· 
nın bugün geçirdiği çetin 
imtihanı toprak tamamiyeti
ne komşularından biri tara· 
fından tehdid edilebilmesi 
için mantıki en küçük bir 
endişe dahi olmaksızın ge· 
çirebilir. Karşılıklı müzaha· 
ret esasına müstenit muahe· 
delerle tesis edilen empiyet 
sisteminden daha beliğ han· 
gi delil vardır? Balkan mi· 
sakını imza edenlerin emel
leri çok sulhperverdir. Bul
gar hükfimetinin de komıu 
memleketlerin ayni sulhper· 
ver emelleri beslediğine inan· 
ması lazımdır. Bu vaziyet 
içinde hiçbir sebep yokken 
uluslar nezdindeki Bulgar 
teıebbüsUnden dolayı mUte
e11ifim ve bükümetten hü· 
kOmete açık bir izahın her 
ıeyi yoluna koymasını te
menni ederim. 
-Devamı diJrdüncü sa1ıif ede -

Uaskcli ns'/.·erlcr 

lstanbul, 10 ( Hususi ) 
lngiltere ordusu ilkba-

harda yapacağı ordu manev
ralarında boğucu gazların, 
harb esnasında yapbğı tah
ribatı tebarüz ettirecektir. 
Manevralarda maskeli kıtala
rın yapacakları hareketler 
için erkanı harbiye hususi 
bir plin hazırlamıştır. 

Manevralara iıtirak ede
cek olan ordu kıtaatı tama
men teıbit edilmit ve fara
ziyeler kumandanlara veril
miştir. 



Sahife 2 (UluıaIB_irl_ik~) _______________________ ı_o_d 
Tarihl Tefrika: 244 1935 Hem fikir imişler •• -1 • h T ı 1 • * Ehlisalib karşısında: 

! 10 Mart 

Bağdad hattının inşası için yapılan yı haklı buluyor •• ~ 
teşebbüsler, Osmanlı devletinin - . _ 10-Mart-1935 - 6- Yazan: ı. 
yanına yeni gaileler açmıştı.. Varşova devlet adamlarile Alman- Papaslar cahil Avrupayı k8' 

lar arasında gizli temaslar var rıyorlar: Cennetin anahtarl~ Sir Gerard Govtlen vasıta· 
sile sadrazama İngilizler ta
rafından yeni bir hat yapıl
masını teklif etmişti. Bu hat 
hükumet tarafından hiç bir 
teminat verilmesine lüzum 
olmadan Dicle ovasını takip 
ederek Basra körfezinden 
Baidada kadar gidecekti. 
Fakat imtiyaz sahipleri hat
tı ileride Marmara denizine 
kadar uzatmak hakkına ma
lik olacaklardı. 

İngilizlerin bu talepleri Ba
bıaliyi müşkül bir mevkide 
bırakmıştı. ittihat ve Terakki 

erkanı harici siyasetle doğ· 
rudan doğruya alakadar ol-

madığı için vaziyeti layıkile 
kavrayamıyordu. İngiltere ha

riciye Nazırı Edvard Grey 

gümrük varidatı artmıyacak 
olursa Bağdat hattının da 
inşa olunmıyacağını iyi he
sap etmişti. Çünkü Osmanlı 
hükumetinin parası olmazsa 
Almanlara kilometre garan· 
tisini temin edemezdi. Kilo
metere garantisi olmadan da 
şimendifer yapılamazdı. Ba
bıali iki cami arasında kalan 
bir binamaza benzemişti. Bir 
taraftan Almanlara verdiği 
imtiyaza ve imzaladığı mu
kaveleye riayete mecburdu, 

diğer taraftan lngilizlerin 
teklifi bilhassa meb'usan mec 
!isinde bir meyil uyandırıyor 
idi. Çünkü fngilizler hattı 
garantisiz inşa edeceklerini 
söyleyorlardı. Fakat böyle 
olduğu halde lngilizlerin tek
lifini kabul etmeğe imkan 
yoktu. Çünkü Irak üzerindeki 
lngiliz emelleri herkesçe ma
lumdu. Bununla beraber ln
giliz teklifini büsbütün red· 
detmeğe imkan yoktu. Sadr
azam, hat imtiyazı mes'elesi
nin gümrük resmi arttırılın· 
caya kadar geri bırakılması 

için lngiliz sefiri nezdinde 
beyhude teşebbüslerde bu
lunduktan soura nihayet bir 

hal çaresini bulduğunu zan

netmişti. Bu çare, lngilizlere 
Bağdat hattının cenup kıs
mına yüzde 50 nisbetinde 
iştirak teklifi yapmaktı. Bu 

hususta kendisine yardım e· 
dilmesi için Sadrazam Hü
seyin Hilmi paşa Alman se-

firi Baron Mareşala müracaat 
etmişti . 

·Fakat Hüseyin Hilmi pa· 
şanın bu müracaatı uıun ve 
Osmanlı devleti için yeniden 
tehlikeler doğuran neticeler 
hasıl etmişti, Çünkü İngiliz· 
lerin yiizde elli nisbetinde 

Say~ılı 
Müşterileı·ime 

ikinci Beyler sokağındaki 
fotoğraf hanemi kapattığımı 
saygılı müşterilerime ilan 
ederim. 

Klişelerimi Emirler çarşı
sında Bay Hamza Rüstem 
fotoğrafhanesine naklettim. 
Sipariş vermek istiyenler lüt-
fen oraya uğrasınlar. 

Bende şimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

hattın inşasına iştirak etme
leri fikri ortaya çıkınca Ber· 
linde lngilizlerle Almanlar 
arasında uzun müzakereler 
başlamıştı. Bu müzakerelerde 
lngilizler Bağdat ile Barsa 
körfezi arasındaki kısmın ta· 
mamile lngilizler tarafından 
ve lngiliz malzemesile inşa· 
sıoı ısrar ile istiyorlardı. Al
manlar buna yanaşmayınca 

ortaya derhal başka tavizler 
meselesi çıkıyordu. lngiliıler. 

Paris - Varşova'dan ha- bu hususta Almanya ile hem ""• 1 •d d " 
ber veriliyor: fikir imiş. verecegız, sa yenı en oga 

taleplerinden vazgeçmek ve 
Almanlara karşı müsaadeka

rane davranmak için Irak 
kıtasının lngilizler tarafından 
işgal olunmasına Almanların 

Polonya siyasi mahafili, Al- Alman siyasallarile Polon· - Ben, uzaklardan iel·· ı 
manya'nın, Şark misakına ya devlet adamları arasında dim. Burada gördüklerim, 
karşı gösterdiği soğukluğu hüsusi temaslara devam e· vicdanımı parçaladı. Kudü
hakh görmektedirler. Sala· dildiği ve bu mes'ele etra- sün ve büyük Hıristiyan 
hiyettar ricalm söyledikleri· fında son bir karar verile- milletinin bu derdine, bu 
ne göre, Polonya hükumeti, ceği soyleniyor. korkunç fellketine bir çare --·-Silahsızlannıa konferansında 

Rus murahhası
nın bir teklifi 

yok mudur?. 

·-·~------~~~-muvafakatini istiyorlardı. Şa- s· h h k d . . . 
yet Almanlar Iraktaki lngiliı 111' ar VU llUll a, mütecavıze· SI-

Patrik acı acı sıülmüştü: 
- Ey itikadı tam misafi

rim - demişti - biz o kadar 
günah işledik ve kendimizi 
o kadar beğendik ki, Allah 
bile merhamet ve şefkatinin 
kapılarını yüzümüze kapadı. 
Bak, bütün bu diyarlar, Türk
lerin ve islimların ayak
larına düştü .. Kimbilir daha 
neler olacak?. menafiini tasdik ederlerse 

lngilizlerin de Almanlara 
Bağdat meselesinde yardım 

edeceklerini söylüyorlardı. 
Bu aralık Paris ve Pet-

resburg dahi işe karışıyor ve 
Almanlarla f ngilizlerin kendi 

kendilerine anlaşmağa kal

kışmalarına itiraz ediyordu. 

Ruslar ve Fransızlar, Bağ
dad hattı mes'eJesinin Av· 

rupayı alakadar eden bir iş 
olduğunu ve kendilerinin 
muvafakati olmadan o işin 

halledilemiyeceğini hatırlatı
yorlardı. Onların muvafakati 
de gene Osmanlı devletinin 
sırtına yükletilecek bir ta
kım metalipten ibaretti. 
Devletler, Türkiyenin güm
rük resmine yüzde üç zammı 
ile vaki olan bir müracaatı 
üzerine bu suretle biribirle· 
rine giri vermişlerdi. O ol arın 
anlaşamamaları yüzünden 
Türkiye mali müzayika için
de çırpınıb duruyordu. Esa
sen anlaşmaları da o mali 

müzayikayi kaldıracak ma

hiyette değildi. Çünkü güm
rük varidatının fazlası Bai
dad hattının kilometre 
garantisine yatmlacaktı ve 
daha mühim olan cihet, 
bu anlaşma, lrakın lngiltere 

tarafından zaptına Almanyanın 
muvafakat eylemesini ve ayni 
zamanda Fransaya ve Rus
yaya da vaitler yapılmasını 
intaç eyliyecekti. 

- Arkası var-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiyaeal gazete • 

Sabibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 

Baaıldıit yer: ANA DULU 

Jalı ve cephane veriJmemelidiı· 

Silalısızlanma konferansı rcısr 

Bay Artlıiir. IIenderson 
Silahlanma yarışının şidde

ti epey zamandır silahların 
tahdidi fikrini ortaya atmış
tır. Bu fikir, muhtelif dev
letlerin kara, deniz ve savaş 
vasıtalarına göre bir e· 
hemmiyet almaktadır. 

Silahların tahdidi, zaman 
zaman konferansların top

lanmasına ve muhtelif nok

ta i nazarların ortaya çıkma

sına vesile olmaktadır. Son 
hafta içinde silahsızlanma 
konferansı Sovyet Rusya ile 

Amerika birleşik devletleri-

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

1095 numaralı palamud ve 
tırnak tarifesidir. 

12-3-1935 tarihinden 31-
8-1935 tarihine kadar mer'i 
olmak üzere Kuyucak tari
kile Karacasudan lzmire ta
şınacak Karacasu mahsulü 
palamud ve tırnağın Kuyu
caktan lzmire kadar tabi 
olacağı tarifeler aşağıda 
gösterilmiştir. 

Palamudun beher tonun
dan 745 kuruş. 

Tırnağın beher tonundan 
800 kuruş. 

nin silahlar brakma hakkında
ki noktayı nazarı karşılaştı. 

Sovyetlerin silahsızlanmak 
hakkındaki düşünceleri, ra
dikal bir davaya dayanmak· 
tadır: Silahların temamen 
ortadan kaldırılması. Epey 
zaman önce ortaya atılan bu 
tez, vakıa muvaffakiyet ka
zanmış değildir. Fakat bu 
tez muhtelif devletlerin si
lahsızlanma mes'elesini hangi 
bakımdan tetkik ettiklerini 
göstermeğe hizmet etmiştir. 

Gürültülü konuşmalara 
vesile olan bu toplantılarda, 
devletlerin aldıkları vaziyet, 
kendilerinin silah bakımın
dan geri oldukları sahaları 
başkalarının silahlarının tah
did etmelerile kapatmak 
müvazeneleştirmek emelinin 

tebaruzuna vesile olmuştur. 

Son toplantılarda ileri sü· 
rülen Sovyet teklifi de esas 
itibarile eski Sovyet tezinin 
bir tekrarıdır. Fakat müza
kerelerde murahhassların bir 
çok mes'elenin Sovyetler 
murahhası Ventzov'un dü· 
şüncelerini muvafık bulmak· 
la beraber, mes'elenin müza· 
keresini devlerlerden alına
cak cevapların gecikeceği 
kanaatile mes'elenin daha 
- Devamı 4 ii11cı'i salıifide-

"- ' Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BİRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

' lzmir Tayyare cemiyeti şubesinden 
1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı nahiye

lerle köyler halkının cemiyetimize bağışlıyacağı Kurban 

derilerile bağırsakları açık artırma suretile ayrı ayrı satışa 

çıkarılmıştır . 
Arttırma 19 Şubat 935 ten 11 Mart 935 e kadar devam 

edecek ve kat'i satış Martın 11 inci Pazartesi günü saat 
17 de yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti görmek ve fiat ver· 
mek üzere şubemize müracaatları. 

2 - Ege çevresindeki şubelerimizin satışa çıkardıkları 
deri ve bağırsakların şartnameleri dahi şubemize gelmiş 

bulunduğundan Izmirden bu şubelerin derilerini almak is
tiyeceklerin ıeraiti anlamak için şubemize hergün uirıya-

Piyer itiraz etmişti: 

- Faka İslamlar, Avru
paya el uzatamıyorlar. Hep 
buralarda dolaşıyorlar .. 

Nihayet patrik demişti ki: 
- iyi amma, düıünmeli

dir ki, burası islimların 

mevcudiyeti ile bir varlık 
olmuştur. Onların sayesinde 
geçiniyoruz. Onlar olmasa, 
buradaki Hristiyanlar kami-

len açlıktan öleceklerdir .. 

Maamafih, bir harp olursa 
ne bileyim? .. 

- Evet, Evet, bir gün ge-

lecek, Garb bahadırları, Hris

tiyan kahramanları bu mü

barek şehri alacaklar .. Ve 

göreceksiniz. 

Patrik, manalı 
takın ı:nıştı: 

- Dilerim ki, 

niz doğru çıksın. 

bir tavır 

dedikleri-

Şu halde çalışmak la· 
zım .. 

EYet .. ben, acizRne o

larak bütün krallara, Dük

lere, Prenslere yalvarırım 
ve burayı kurtarmakhğın on

lar için bir vazife olduğunu 
bildiririm .. 

- Çok iyi.. Ben de Av
rupaya dönüşümde derhal 

halkı ayaklandarırım. 
ihtiyar Piyer Lermit ltal

yaya döner, dönmez, heman 

Ro111a'da Papa Urbenin hu· 
susi ikametgahına gitmişti. 

Urben'de buna esasen ta
raftardı. Çünkü o, vaktile 
Viktor Gregvar namı altın
daki büyük islim düşmanı
nın en yakın dostlarından 

idi. Mülakat hararetli oldu. 
iki denk kafa buluşmuştu. 
Büyük bir plan yapıldı: 

Urben de papalık hududu 
dahilinde çalışacaktı. 

Verilen karar dairesinde 
Piyer Lermit Fransftya git
miş, oradan diier devletle
rin topraklarına geçmişti: 

Cahil Avrupa ayaklanı

yordu. 
Aç halk ta fırsat bul

muştu. Çünkü o yıllarda, 
halk, asiJzı.de denilen Dere· 
beylerinin elinde sadece o
yuncaktı. Topraklar, servet 
ve her ne varsa, Asılzade

lerin, Burjova denilen sını

fındı. Halk, karın tokluğu
na çabıırdı ve dipedüz kö-

Halbuki onlar•• 
refah, Isanın kalbiolJ 
zengin topraklara 
mak, daha dünya~ 
iken cennetin all ~ 
ele geçirmiş olmak I" 
Jer vadediliyordu. 

Papaslar; 
- Cennetin 

size vereceğiz! 
doğacak!. 

Diye bağrıyorl• 
ta inanıyordu.. "'1 

Asılzadelere g ;f 
larda bu cereyan~ 
durmağa mecbur 
lardı. Çünkü bu 
halk kütlesini ~·'J 
gün artık istedıkl 1 
kullanamazlardı. ti 

- Siz, lsanıa 

koşmadınız!.. 
Diyebilirdi. O ,f 

her şey elden gide 
Bir gün, AvruP' 

haber çalkalandı: 
- Genç bir k•" 

d 
.. ..c ... 

rüyasın a gorm~ ... ~ 
Y esu, bütün J-1.~ ..J 
Kudüsün fethine dJf' 

mişl. 
Rivayet büyüdiilı 

ve heyecan arttıkç' 
Filhakika RoOJ 

Urbenin evine gelJ 
kız, böyle bir oıa 
mişti. Halk rüyaY1' 

yücülüğe zaten ill 

Nitekim, bun 

belki binlerce kifi 

rini manevi ileaıe 
f etmişlerdi .. 

Bunlar yimiyorı 

kiliselerin karanlık 
çekiliyor, orada 
şünüyorlardı GOY' 
dalıyorlardı. ve ef 
tebesine ermek İ 

Papa Urben, ib~ 
lermiti istediği gı 

yordu. Ona mekt 

- Evladım, •°' 
olacaksın, minefi 

çok yükselmekt 
ve hazreti Y esil 

olsun ! 
Nihayet Papa, 

dört köşesine 

ulaşdırdı. Onun fi 
tık kafi mikdard• 
da yapılmıştı. 

1094 senesi ıo 

ltalyada Pelz•O' 
rin bir uğultu 'f• 
lık sokaklarda 
ltalyanın mubte 
den gelmiş, biri 
zengin ve mute 
sokaklarda dol• 

Papa Urbeo d~ 
Aaçıkta bir iç 

İhtiyar Piyerlet 
tarafandaydı : 

2000 piskopo•ı 
30000 ileri gelell 

Bu toplantı b• ti 
hürat içinde geÇ 

Bir an evvel 
rine yürümek cİ 
lu7ordu. 
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y E N. V. Fratelli Sperco Vapu... ceııta ı 

'---' ~ F h vaıı ROYAL NEERLANDAiS KUMPANYASI v. . . l' -k b 1 

l R 6 /i.T " CERES " vapuru 10 martta ge ıp yu ünü oşa t-i Der Zee tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

& Co. "ORESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anv,.'rs, Rot-

BA N K As 1 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük ala'- 'l'tktır. 
" CERES ,, vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvers, 

"THESSALIA,, vapuru ha· Rotterdam, Amstcrdam ve Hamburg limanlara için yük 

-

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ..IAT--l;O~Q 
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1 
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Mükafat 
ikramiye 
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" .. 
.. 
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(2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 
(50) 
(30) 

(20) 

LİRA 

20000 
30000 
10000 

4000 
3000 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" MARO NIAN 11 vapuru 

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

11 

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 HulJ için yük 
alacaktır. 

137800 
10000 

147800 
-

11

FLAMIAN,1 vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven-

-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllllllf111111111111111111• seadan beklenmektedir. 
E: l • • • = Not: Vurut tarihleri ve 
~ zmır yuıı ınensucatı vapurların isimle!'j üzerine 
E: • =I değişikliklerden mes iıliyt.;t ITürk Anonım şirl(eti , kabul edilmez. - . -• - -~ Hu . mncs c e, iki ) tiz bin lira erma} <' ilt• = Kiıaplnrrnıza Gilzc·I Bir 

~ te ekknl etmi ve Di Or) en tal Karpet l\laııu- Cilt, Hatıralarınıza Şık 
~ fukçörers J..ıinıited ('ark hah) ~irkt•tirıc nit _ 

~ lzmirde Hulkupınurdaki kumuş fohrikasnu satın = 
§ almıştır. 'nbrikn hntihı te'\kilat "e l<' Lut ,e mn . 
= l.nbdimiui ile •• ki i gibi l karımın nni l 935 ta

- rilıinde~ı itibarf'rı } eni ~irk et lnrnfmdaıı i .Jet il

Hir Albilm, Ve sair 

Cilt i"leri Yaptır-
mak Jsterscniz : 

* l'/? • KAV AFi. O: • 
(arşı ınrlı: 34 'umarada 

~ mektedır. Her Df'\ i ) iin iplikleri. kurna':', hatta- -

5 ııi}e 'c çorap imal edilecektir. l\lnnıulutın cm n- =I - - Ali Rıza - · - -~ line fılikiyeti her tarafta takdir 'e kabul t•dilnıi tir. - 1 Mücellithanesi ne uğrayınız. 
§ Hu mnmulut Pe~temalcılnr haşmcln t" ki Orozdihak -, 

§ ittisnlindt•ki sergi<lP teı;hir cdilrne•ktt· \'t• satı foh. • Satılık 1'1otör § riku içinde }Hpılmnktnchr. -
§§ Posta kutusu: l2ı _ 12 beygir kuvvetinde (Di-
- _ ı.el) markalı aı kullanılmış ~ Telgraf adresi: lzmir - Alsancak - bir motör satılıktır. Taliple-

T elefon oumaraaı 2432 ve 3564 - rin idare hanemize müraca· 

len limanımızda olup 9 marta alacaktır. 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

11 AKKA 11 vapuru 31 
marta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük .alacaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" TROYBURG 11 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 ,, vapuru 

23 martta bekleniyor, Dieppe 
v.; Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

11NEPTUN11 SEA NA VIGA
TION COMPANY Ltd. 

BUDAPEST 
" TISZA 11 vapuru 10 

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

caktır. 
THE EXPORT STEAMSHİP 

CORPORATION 
"EXECUTIVE,, vapuru 19 

martta bekJeniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, teJefon 
N o. 2007 - 2008 
.. ........ ~ ........ ııl 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Jleyler Sokağı N. 68 

ı ..... 1•c•lc•ifo•11•3•4•5•2 .... _. ------11!11'-()k nrenlcr! 1ut-

laka (Okaıııcntol) 

öksürük "ekcrl•~· ~ 
rini tecrübe cdi· ......ı 

nız .• ~ 
~ :o 

SVENSKA ORİENT LINİEN 
11 HEDRUN ,, vapuru elyevm limanızda olup 4 martta 

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

" ROLAND 11 motörü 20 martta Rotterdam, Hnmburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yfik alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında ayda bir munta:ıam sefer 
11 TAMESIS" vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 

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

alacaktır. 
SERViCE MARıTıM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir munta:ıam sefer 
"ALBA JUL YA,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 

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

Cenova, Marsilya, Barselon ve Ceı.aire hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez.. 
Faz.la tafsilat için &kinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 .. 
Sıhhat halık yağı 

Norveç halık, yağlarıııın 

en halisidiı· 

iki defa süzülmüştür 
Y eğilne deposu 

IIamdi Nüzhet 
ıh bat l~czaııesi 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1'ürk Anoninı Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

f otoğrafhaııe ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlamza IWstcm /,eyirı f otoğraflıanesi, lzmirde en 
fotograf çckmehle şölıret bulan bir san'at ocağıdır. 
müşkülpesent olanlar dalıi, burada çPktird~kleri fotokrnJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, fotogr<J} malrenıesı atan ma· 
gazası da muhterem nıüşıcrilerinlrı irıre :eı•klcrirıe göre 

Q_) lıer çeşit malları, fotoğraf m<ıkinelerini bulundurmakta· > dır, Bir ::r\·arcı lwr şe,·P ispatcı ktıficlir. 

(Jzmir -" Ba ıurak "caddesi, Refik 

§ •ı·-· -Sümer Bank-->~ 
~ :o 

Ve Porjcn Şaluıpm ~ 

en nstn.ı bir ıııns- ~ 

hil ~ekeri oldu~u· >~ 
nu uoutnıa)ınız.:_ ...e; 
Kuv, etli miishil ~ 
isti) enler Sılı\aı 

silrgOn luıplnrmı 

arasmlar. 

Maruf eczaneler· 

J~ahrikaları ınamulatı 
Yerli nıalları11 e11 iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gllzeli 

Hereke kumaşları 

F e ane kunıaşlaı·ı 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri . 

Sümer Bank yerli Dıallar pazarı 

lzmir uhesinde h11lursunuz 
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Uüukii ı:ıitJdctli yaouıurlardaıı 

ü~ül{ ıııender 
o> 

. Taymis ve lUorniug ~ost gazeteleri ~izim için ne yazıyol'laı· dün gene taştı 
Uluslar dernegıııe verılen Bulgar muh- Nafia fen hey'eti,-ge~iiz köprnsfl 

tırası muaıneleye l{onmıyacaktır k~,:~~:·~:·;.:: ~~ğ;onı~:~·!~b.:~?.~.:.~ 
fazla yağmurlar yüzünden Kü· mış olan yolcuları f 

Uluslar derneginin Londra bürosu; Bulgar muhtırasının 
hayret uyaııdırdığı kanaatına iştirak etmektedir 

büyük lıir çük Mendnee genr. tuşmış •~ tlrmlştlr. Trende yn 
yatoğıoı yüzlerce metre değiş· amt.lr. hulunoyordll· 

tirmletlr. Belevi köyü ile Cel yerinde tren duruıık 

Londra 9 (A.A) - Taymis gazetesi baş makalesinde ' neşriyatına darir olan aşağıdaki telgraf ayrıca şayanı dik- ladgölü arasındaki Belevl ara· bu amele yolu tamir 
zfsl sular altında kalmıştır. 

Buradaki naıl ekllmlf# idi. 
Türkiyenin Trakyada ittihaz etmiş olduğu tetbirlerin, Yu- kattır. 
nnnistanın vaziyeti icabatile çok nispetsiz olduğunu ve Londra, 9 (A.A) - Mancester Guardiyan gazetesi, ulus-
Türkiycnin alelade bir himayeden başka bir takım gaye- lar derneğinin Londra bürosunda Bulgar muhtırasının ne 
ler takip etmekte olduğu hissini vermekte bulunğunu yaz- büyük bir hayret uyandırdığına işaret etmektedir. 
maktadır. Bu gazete Türkiye tarafından ittihaz edilen tedbirlerin 

Morning Post gazetesi ayni endişeyi izhar etmekte ve Yunanistanı Türkiyeye bağhyan pek sıkı dostluğa atfedil-
korkulan ihtilitın Türkiyenin hudutlarını takviye etmek mekte olduğunu, Bulgaristanın Türk gazeteleri tarafından 
zaruretini boğazlar mukavelenamesini fashetmek için bir Bulgaristan aleyhine yapılan hücumlardan şikayetine gelince. 
vesile ittihaz etmesi olacağını yazmaktadır. Bu şikayet büsbütün hayreti mucib olmuştur. Çünkü böyle 

Anadolu Ajansının notu: bir hal Türkiye tarafından son seneler zarfında takib edil-
Taymis ve Morning Postun bu mütalealarına en güzel mekte olan hattı hareketin altüst olması demektir. • 

cevap Türkiye dış işleri bakanının Ulus başmuharririne Cenevre, 9 (A.A) - Bay Antonof, Bay Avenol vasıtasile 
vaki olan beyanatıdır. Hulgar - Türk mümessillerinin aldıkları karar üzerine Bulgar 

Bu beyanatında Bay Tevfik Rüştü Aras vaziyeti etrafile teşebbüsünün muameleye konulmıyacağmı matbuata bildir
anlatmış, Trakyada sulh kadroları haricinde hiç bir tahşi- miştir. 
dat yapılmadığını, hiçbir sınıf silah altına alınmadığını tas- Alakadar iki memleket 7 Mart tarihli teşebbüsün hüküm-
rih etmiş ve bilhassa Türkiyenin altına imza koymuş ol- süz addedilmesi lazım geldiğine kani olmuşlardır. 
duğu muahedelere ne kadar riayet eder olduğunu mey- Bay Antonof bugün öğleden sonra Bay Avenola bir 
dana çıkarmıştır. mektub göndererek hükumetinin ve kendisinin icab eden 

Diğer taraftan İngiltere muhafazakar partisi si başlıca izahatı alarak Bulgar muhtırasının uluslar derneği konseyine 
organlarından biri olan Mancester Gardiyan gazetesinin tebliğini faydasız addettiklerini bildirecektir. ..... 
Gömbüs 1 . Italya 

' Afrıkaya asker sevki-
Rad yoda bir nu- ne devam ediyor 

ı d. Roma 9 (A.A) - Afrika-
lu k söy e 1 ya gidecek kıtaatın sevkleri 

Budapefte, 9 (A.A) - Ma- devam ediyor. Askeri tren 
car ajansı bildiriyor: amelelerinden mürekkep 2 
Başbakan B. Gömbüş dün müfreze Napoliden vapura 

akşam radyoda söylediği binmek üzere Torinodan ha
nutkunda kendisini naibi reket etmiş ve Kolordu ku
hükümetten meclisin feshini mandanı tarafından teftiş 
ve yeni intihabat yapılma- edilmişlerdir. 

sını istemeğe sevketmiş olan Roma 9 ( A.A)- Meclis 
esbabı izah eylemiştir. maliye komisyonunun harbi-

Harici siyasetten bahseden ye bütçesi hakkındaki rapo
başbakan, Macaristan'ın ih- run da Afrikaya gönderilmek 
timal senelerce merkezi üzere sillh altına alınan kı-
Avrupa'nın ve onunla bera

ber Macar milletinin mukad· 
deratını tayin edecek olan 
çok mühim harici müzake
reler karşısında bulunduğunu 
hatırlatmıştır. - -------"".::::""":.... 

Vi1ayet 
Uınuıııi meclisi hugQn 

toplanıyor 

taatın maneviyatı yüksek v~ 

techizatı mükemmel olduğu 

ve çağırılış ve sevkiyat ha
rekatının büyük bir intizam 
ye sür'atle yapıldıiı kayde
dilmektedir . --------
Titllleskonuıı 

Beyanatı 
-Baştarafı 1 inci salıifede 

Elen diyarında Müslüman 
- Başıarafı birinci ~ahifedc - Devleti kuracaklarmış 

Paris 9 (AA) - Bir Yu-
nan kaynağı Atinanın bom- !st~nbul - Mukden de 
bardımanını ve hükumetin Muslumanlar tarafından Ja-
ist!fasını tekzip etmektedir. pon himayesinde açılan 

Milano 9 (AA) - Gene- kongrede, Oral dağlarından 
ral Plastiras Bulgaristana Japon denizine kadar olan 
gitmek için Yugoslavya hü- sahada bir Müslüman devleti 
kümetinden vize istemiştir. kurulmasına karar verilmiştir. 

Belgrat 9 (AA) - Gaze
telerin Yunanistandaki mu
habirlerine nazaran Strumca 
nehrini geçmeğe muvaffak 
olan hükumet müfrezeleriJe 
asiler arasında müsademeler 
olmuştur. Asilerden elli ka
dar ölü ve yaralı vardır. 

Atina 9 (A.A ) - Ecnebi 

memleketlerdeki bütün Yu
nan kolonisinden başbakan 
Çaldarise gelen telgraflarda 
vatan aleyhindeki isyan ha
reketi takbih ve isyanın bas
tırılması için aldığı tedbir
lerden dolayı hükumeti tebrik 
edilmektedir. 

Bay Vasıf Çınar 
Aukaraya geçti 

Istanbul - Moskova se
firimiz bay Vasıf Çınar bu 
gün şehrimize geldi ve An
karaya geçti. 

Sümerhank 
~lüdürünfin beyanatı 

lstanbul - Sümerbank 
müdürü Bay NurulJah Esad, 
gazetecilere vaki 
tında: 

beyana-

- Rus mütehassısları ile 
NazilJi fabrikası projelerin
de yaptığımız tetkikattan 
sonra bazı tadilata karar 

tren de yoluna devılll 

· Yağmura rağmen oıil 
Eklll mahsulün ba,ara u~radı~ı tarda l~çi; tamiratta 
anlaşılmaktadır. Nehir; civar tadır. 
tarlaları bozmuotur. Kozpınar 

ietaayomına kadar gelen sularm 

glldlkce kabardığı btldfrilml~tlr. 

Kozpınar-Selçuk yolu; su hü 
camundıtn müteessir olmuştur. 

Gediz nehrinin eularımn da 

tekrar yükııelmlye baolıdığı ha· 

ber alınmıotır. Geçeokl taokıoda 

kısmtn hozulmuı olan ahşab 

köprüden geçilememektedir. 

.Menemen · t'oça, Bergama · n 

Dikili arasında münakale bu 

köprüden aktarma suretlle 
mümkün oluyor. 

Şehrimizde de şiddetli yağ· 

morlardan Değirmeodağı ma· 

hallesinde Babribaba parkı ar· 

dıodakl sokakta hırab bir nln 
üst kıtı çökmilşt6r. Evde kim· 
se yokmuo .. Uuı dınrlırı teh · 

ilkeli vaziyette kaldığından be· 
tediye fen heyetince bo dıvar. 

lar bedm ımeleslne yıktmlmıı 
ve tehlike kaldırılm•ıtır. 

Oilo öğle üzeri ,ebrimize 
yağan ıtddetll yağmur yüzün· 

den gftmrilk önündeki çukur 

yer sularla dolma. tur· 

Denizli treni evvelki gün 

aktarma euretlle bir haftadan· 

Aydın demlryolundl 

ma euretlle trenlerfd 

yerin dün akşama k...., 

mile tamir edileceği fi 

ekspresinin aluarmaı•• 

zennedilfyordo Havıd 

deelzllgl buna mani 

yolculuk, gene aktarlll• 

yapılmıştır. Bozuk kı 
şab üç muvakkat kö 

mık.tadar. Bugün talPI 

olacak ve gallb bir 

güre trenler aktarlll 

cek.tlr. 
Dün akoam geç 11 

yete gelen maldmıt• 

diz aboab köprüeil 1 
mlş, otomobil ee k• 
boş olarak üzerinden 

müsaade edllmtştfr. -': 

ayaklara arasında ıell 
tlrdlğl kütükler '"eıirt 
lenmlo ve enyun iki 
dl~I gôr6lmüıtür. 

Köprüyü tamir fçİd 
fen beye ti don kşılll 

tlrmlııir. Saat onsekl• 

sonra köprOden moror 

mıonnedilmiştlr. -------·--· ---------
Silahsızlanma konferansınd• 

Başıarafı 2 inci salıijede - lindedir. Bunun tı 

sonra konuşulmasına karar ise, ancak bir şartlı. 
verilerek Amerikan teklifi- Bu şartta tahdid e . 
nin müzakeresine başlan- zin sürüp giden 
mıştır. Amerikan teklifi, si- ma yarışına bir niı•
lahların tahdidi mes'elesine mek lazımdır. Bu d• 
dayanmaktadır. bir surette silihlarıll 

Netekim, Amerika 1932 ve azaltılması ile Ol 

Cenevre toplantısında da si- dür. 
lahlar hakkındaki konuşma- Amerika teklifi 
lara iştirak etmişti. Bu ko- edilirken Sovyet Ol 

nuşmaların ameli gayesi şu kimya bakteriyoliji 
idi: Amerika acun sulhunu gın vasıtasile kulla 
muhafaza etmek için sulhu vaş aletlerinin de 
tebdid edenlere karşı barışı tabi ttutulması ve 
muhafaza için bir varlık istemiştir. 
elarak karşı koymak eme- Amerikan murabb Vilayet uı:numi meclisi bu 

glAı öğleden sonra saat on 
dörtte vilayet salonunda vali 

General Kazım Dirik'in baş

kanlıiında ilk toplantısını 
yapacaktır . 

Hepimiz kalben Yunaniı
tanla beraberiz ve geçirdiği 
buhranın bir an evvel niha
yet bulmasını samimi surette 
temenni ediyoruz. Her ne 

Kahire Kolonisi asileri va
tana srayri layık olarak tav
sif etmektedir. 
İskenderiyedeki Yunan ko

lonisi nefret ve infialini bil
direrek isyanın sür'atle bas
tırılmasını beklemektedir . 

verdik. Yarın mütehassıslarla ( 
beraber Ankaraya ve oradan Bayram 

lzôıir lnftiliğindtm 

' zini müdafaadan 
kı fakat iz'aç 
bir kontrolun 
tavsiye ve silihları 
daimi komisyonunull 
mi tahdid antlı 
her vakit teşmile k• 
cağını ifade etmiıtit• 

--------~~~~ 

Mançuko 
Baştarafi 1 inci sahifede 

ponya arasında mevcud mu· 
ahedeler mucibince Japon 
ricali Çin ile başladıkları 
müzakerelere Maoçukoyu da 
ithal etmişlerdir. 

Son gelen haberlere gö
re; Çin - Japon müzakere
lerinde Mançuko bilakaydu 
şart Japonya ile beraber 
hareket edecektir. 

----------~~ HuJtJ'ar 
~ 

Gazeteleri Elen ihtilali 
için ne diyor 

fstanbul, 10 ( Huıusi ) -
Bulgar gazeteleri, Elen diya-

olursa olsun balkanlardaki 
ıulhün muhafaza edileceğine 
kaiiaat mevcut olunca Yuna-
nistanın uluslar arası bakı

mından vaziyeti önceacn gö
züktüiünden daha az: vahim 
olarak mütalea edilebilir.,, 

-------------~ 
Manisa 

Belediyesinde teftişler 
Manisa - Mülkiye mü

fettişi Bay Nedim Nazmi 
belediyedeki teftişlerine de
vam etmektedir. Gördüğü 
lüzum üzerine belediye mü
fettişi Bay Kenan da işten 
el çektirilmiştir. 

rında çıkan ibtilAI etrafında 

uzun makaleler yazmakta 
ve vaziyeti son derece teh
likeli göstermektedir. 

N evyorkta ikamet eden 
Yunan ihtiyat zabit ve ef
radı: 

'
1 Merhametsizce vurunuz; 

bizler hükumetin yanında 
mevki alıyoruz.,, Diyorlar. 

Londra 9 (AA) - Siyasal 
mahafi iki taraftan bir ta
leb vaki olduğu taktirde hü
kumetçi ve Vinzelusçu Yu
nanlılar arasında devletlerin 
tavussutunu Londranın mü
sait surette · karşılayacağını 
zannetmektedirler. 

Sofya 9 (AA) - Hudut
tan gelen haberlere göre, 
Yunan hükumet kuvvetleri 
yeni bir ta:rruza girişmişler
dir. Tayyareler Selaniiin 45 
mil şimali şarkiıindeki De
mirbisar şehrine taarruz: et-

da Nazilliye gideceğiz. Fab
rika bir buçuk sene zarfında 
ikmal olunacak ve faaliyete 
geçecektir. Bu fabrikad11 pa
muklu basma, bazen doku
İıacak ve bin amele ile sekiz 
yüz tezgah çalıştırılacaktır; 
demiştir. 

Sayım vergisi 
Ankara - Sayım vergisi 

hakkında tetkikat yapan ko
misyon, bu ve;gi üzerinde 
tenzilat yapabileceği netice
sine varmıştır. 

mek üzeredirler. 

" • • 
Hususi surette haber aldı-

ğımıza göre, Midilli adasının 
asiler tarafından zabtı üze
rine Midilli valisi kaçmış ve 
bir sandalla dün öğleden 
sonra saat 15 buçukta ay
vahğa iltica eylemiştir, 

Karhan \bayramının ilki 
önümQıdt"kl cuma gOnü ola· 
cağını sayın nlueomuıa bil· 

dlririm. 

İngiliz murabbaı 
silahları bırakma 111 

'-----------./ oin bey'eti umumi)' 
Sinema kmda umumi bir · ~ 

lzmlr müf tlsl 
R. Çelebio~lu 

Filmleriodec alınacak 
gümrük resmi 

İstanbul - Sinema film-
!erinden gümrük renminin, 
bundan böyle kıymet üze-
rinden alınması hakkında 
gümrüklere emir verilmiştir. 

Yanlış haber 
Istanbul - Asi yuanan 

gemilerinin Ege denizinde 
bazı vapurlarımızı durdur
duiu hakkında çıkan şayıa
ların aslı yoktur. 

akdedilmedikçe yer 
kontrol tesisine illl~ 
mayacağı yolundaki 
nazarında musirdir. 

içtima başlarkeO 
murahhası Votzof, 
rin harp edenlerile 
suretle silah alım " 
bulunmamalarına ve 
uğramış olanlardaO 
hiçbir memlekete k 
kelerinden transit ol 
lah geçirilmesine iıİll 
melerine dair bir 
bulunmuıdur . 


