
alın bir sis tabakası gQmDş· 
an eyi kuplamış ve lıaf it 
ir zelzele de olmuştur. Yeı· 
rsıntısi ~· Karahisarda da 

his edilmiştir. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Berut garnizonlarından bi· 
rinde birdenbire deliren bir 
asker; dokuz kişiyi öldnr
mftş ve iki kişiyi yarala· 
mıştır. 
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As ile r teslim olmağa başladılar 
> ı:::c:: ' - ı: > :c r&a o =x, x ıc 

Elen iiyacı, en mOhinı ve son safhasında bulunuyor 

si ordunun hask~umandanı General l(orsika'lı caninin ' . 

amenos Bulgarlara teslim oldu. Er- idamı muhakkak 
anı harhı intihar etti. Kavala ve Dra- Fransız gazeteı;rl:h~. davanm hfran 

• • • • evvelJhitirilmesini istiyorlar 
a teslım oldu. Asılerden 3 bııı esır var ı!d~= -c:;; 

Fransa umumi 
efkarını meş· 
gul edenmeş· 
bur çapulcu 
( Spada) mn 
muhakemesi , 

llnktlmet; denizden 
lunan asi dörrlüncü 

Dedeağuc'a asker çıkardı. Makedonya'da bu
kolordu kunıaııdaııı, efradın aç kaldığını 

telsizle Hanya'ya bildirdi, hükumet kuvvetleri galebe çalıyor son ... safhalarda 
bu'lunmakta -
dar. (Bu mes 
ele artık bit
melidir) baş· 
lığı altında u
zun bir fıkra 
yaz .n (EkseJ
sior) gazetesi, 
(Spada) nın, 
mahkeme he

faza altına a
lınmışlardır. 

Atioa 11 (A .A) 
- Hükumete 
teslim olan Elli 
kruvaıörünün 

mürettebatı hü-
kunıelten tali

mat r istemiştir. 
Hükumet kru-

yeti ile alay e· 
darcesinoc: ha-
reket ettiğini J\or5ika 'lı nıni Spada 
iddia etmekte ve muhabiri- ı kadar edecek şekilde cere
nin, son muhakemeden evvel Y"n eylemiıtir. 
maznunla yaptığı bir müli- Maznun, bu muhakemede 
kata neıreylemektedir. müdafaa şahitlerini bile tek-

Hıllıılmeı 1rucveıleri teftiş esrıf!Jlndcı 

vaıöre Kesen
dre burnuna 
gitmesini bil· 
dirmiştir. 

Atina 1 l(A.A) 
- Röyter a
jansından : 

Maznun (Spada), (Eksel- zibc kalkmıt ve çok ml1ı
sior) gazetesinin buıuıi mu- tehzi bir vaziyet almııtır. 
babirine demit ki, Juri Mahkeme heyeti, maznunu 
bey'eti, bana hep ayni salondan dııan çıkarmaia 
sualleri tevcih etmekte ve ve ondan ıonra ıabitleri 

Atina 11 (A.A) - HaYH 
janıı huauıi muhabiri bil-
'yor: 
General Y aliıtraı ıaat 15 
Trakyadaki vaziyete ha

olduiunu bildirmittir. 
Sofya 11 (A.A) - Havas 

i-naı bildiriyor: 
Yanan elçiliiiain fikrince 
ıaha Bulgar bilkOmetine 
'm olan General Kame· 
tur. 

Atina 11 (A.A) - Atina 
jallU bildiriyor: 
KaYala ve Dramanın 6i· 
en ıonra tealimini mOte· 

kip bu havalideki harekata 
•tmiı nazarile bakılabilir. 
Atina 11 (A.A) - Genc

al Kamenoıun erkinı har
laiye reisi intihar etmiıtir. 

Sofya 11 (A.A) - Royler 
jaa11 bildiriyor: 
General Kamenoı, erkinı 
rbiyeıine menıub 17 zabit 
birlikte Meatanh civarın-

da hududu geçmiı ve Bul· 
tar raıiıine iltica etmiıtir. 

Atina 11 (A.A) - R&y • 
er Ajanıı bildiriyor: 

H&k6met iıyan orduıunun 
labiıamı &zerine Makedonya 
~• Trakyanın batna ıehirle· 
rinde idareyi ele almııtır. 

Sofya 11 (A.A) - Bulgar 
ajan11 bilcliriyor: 

Ba aabah Nevrekop ce· 
•abunda Bulıar memurları· 
aa bir binbaıı bir yOzbaıı 
lalr paıaport memuru teılim 
ohaqlardır. 

Bbabaıı, DemirhiHr ve 
S.reı mıntakalarındaki mu
laarebelerdeki aıi dardllncll 
kolord111uua tam bir mat· 
W71tı utraclıjım '' umu· 

mi ricata başladığını söy
lemiıtir. 

Saat 10,30 da Mestanlı 

cenubunda ve Makada bo· 
ğazında, baılarında bir Ge
neral olduğu halde yirmi 
zabit· Bulgar memurlarma 
teslim olmuılardır. Bu Gene
ralin bizzat asi dördüncü 
kolordu kumandanı Kame-
noı olduğu anlaşılmıştır. 
General Kamenos'Ja iltica 
edenler, üç miralay, üç 
kaymakam, dört binbaşı, 

d6rt yüzbaşı, dört mülizim 
ile Trakya valisi ve bir sivil 
memurdur. 

Kavalada de
mirli bulunan 
Helli kruvazö
rü hükumete 
teslim: olmuş
tur. Hükümet 
kıtaatı sabah-

dinlemeğc karar vermiıtir. 
şimdiye kadar işlediğim ci- Zira (Spada), ikide bir ıa· 
nayetlerden vicdani azab bitlere lif atmakta ve: 
duyub duymadığımı sor- - Korkmayın doğıuıunu 
maktadır. Bu komedi ne söyleyin her şeyi ben yaptım. 
vakit bitecek bilmiyorum. Hem bu kadar uzun (tahki· 
Hazreti lsa'nın malıyım, kata ne liizum vardır. Mah
ıimdiye kadar onun emrin- keme heyeti, hususi hayatım 

ıeyin Serezi iş
galetmişlcrdir. 
Asilerin kaç
makta olduğu 
bildiriliyor. Cepheye giden bir nefer anasilc vedcılaşırke11 

Atina 1 ı (A.A) _ Havas zetesine göre, Edirneye ve 

den çıkmadım! Şimdi de bakında tutmuı olduğum hı· 
idam edilir edilmez ruhum tara defterini okumadı mı? 

V t · göre de onun yanına gidecektir. ajansından: reme gaze esıne 
Bu1garistandaki Filibeye kaç- (Spada), Korsikanın (Bas-

Asilerin Kavalayı boşaltık· ınak niyetindedir. tiya) ıehrinde muhakeme 
ları zannedilmektedir. Sofya, 11 (A.A) - Havai edilmektedir. Maznunun ıon 

Belgrat 11 (A.A) -Havas ajansı bildiriyor: muhakemesi, bütün Korsi-

Ben orada iılediğim ıll· 
nahları günii gilnilne ve aa
ab saatine zabtetmiı bwu
nuyoruro." demekte idi. 

( Spada) hakkında idam 
hükmü verilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. -Deuamı d6rdıincü Jahifada - kanın umumi efkirını ali-______ ......._ ______________ _ 

Jngiliz lirası ile doların son vazi}eti 

Acun piyasalarında görülen 
akisler .;ok nıühimdir 

Şikago'da paniği andıran bir vaziyet var. Elen 
hükunıeti sarrafları divaııı harbe sevketmişıir 

Scla11ik 'ıe11J..bir görıinı'iş 

lıtanbul 12 ( Hususi ) -
lngiliz lirası ile doların son 
günlerde gösterdiği düşüklük 
acun piya1aları üzerinde bü
yük tesirler yapmııtır. Nev
yorktan alınan ıon haberler, 
Amerika piyasalarının gayri 
tabii bir durum içinde bu
lunduğunu bildiriyor. Birçok 
spekiilitörler, doların daha 
fazla dtıımeainden endiıe 
gösteriyorlar. Şikago piya
salarında paniii andıran bir 
vaziyet hllkllm ıllrilyor. 

•J 
akisler yapmııtır. lngiliz lirası 
birkaç gün içinde kıymetin· 
den 40 kurut kadar kaybet
miş bulunuyor . Dış iilkelerle 
muamele yapan miie11eseler, 
bu düşiiklilkten bayii mDte
e11ir olıııuı bulunuyorlar. 

Zabitlerin ifadesine göre; ajan11 bildiri~or: 
hükOmete sadık kalan gemi- Yunan-Y~_2oslav huduclıın 
ler Dedeaiac'a aaker ibra- dan ~il.lirildağine göre, t.'e-
cına muvaffak olduiundan neral Kondilila" taarruz ha· 

asi ordunun mukavemetine 
imkin kalmamııtır. 

Bulıar huıuıi memurları 
milltecilere bllsnü kabul 
ıöıtermiı ve hukuku düvel 
kaideleri mucibince kendileri 
ıillbtan tecrid edilerek 
memleket dahilinde muhı· 

reketi muvaffakiyetle inkişaf 
etmektedir. 

Bundan başka General 
Y alistiras da Bulgar hududu 
boyunca Dramaya doğru iler
lemektedir. 

Gazetelere ıöre; aai Ge· 
neral Kamenoı kaçmak ça· 
relerini ar17or. Politika ı•· 

• • • 
lnıi.Jiı liraıile doların dli-

Bay Ru:ıvelı 

ınlclOiü, memltkttlmiıde de 

lstanbul 12 ( Huıusi ) -
Atinadan bildiriliyor : 

Elen hükumeti, iıyan do
layııile drahmiyi dlitllrmek 
istiyenler hakkında tiddetli 
tedbirler almıştır. lnıiliz li· 
raıının düıükllliil il.zerine bu 
tedbirler daha fazla ıeniı· 

• Devamı 4 neil sahifede • 



(Ulus IBirlik) 12 ~ 
Casusluk faaliye . .;....tl_e_rı-. _d_u_ı-·m-ıy_o_r----.-.-=-=-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=~~~~~~~1:~~==~ 

----- • Ehlisalih karşısında: 
res,, şehr. n e bir Al- Çelik kılıçlı Türk arslanları 

Frans:•hh~k;;;;;j~"T:.:ı:i;;,;:) vere- man casus yakalandı. Salaheddini Eyyiıl 
ceği para mukabilinden siyasi imti- C k d F ·-·-· h · · · •• ~ aSUS a Jll, ·ansız a r1yes1nJll eS· 12-Mart-1935 - 8- Yazarı: 

yazlar koparmak arzusunda idi. . v v • Göğüsleri istavrozlu yüz 1 
şikayetler serdettiği anlaşı- Ağustos ortasında, istikraz rarınt ögrenmege muvuffak 0Jamad1 ) J 

lıyor. Hakkı paşa Irakta mukavelasi hazırlanmıştı.Fa- Paris - Geçen hafta Fran· nazarı dikkatini~ celbettiği erce insan; Avrupa' dan 
lngilizlerin hakim oldukları kat ortağı şu şartta konul- sanın bir harp limanı olan için zabıtayı haberdar etme- tanhul' a akın ed ·yordtl. 
bir hatta taba~mül edemi- muştuki şayet Fransız hüku- Bres'de Lydia Osvvald is- yi muvafık bulduğunu söy-
yecegını söylüyordu. Bu meli istikraz tahvillerinin minde bir Alman kadın ca- lemiş ve bu kadm hakkında Eeeey lsanın vekili, eeey Papanın gitoıe.rif 
mes'clede ittihat ve Trakki Paris borsasrna kabulüne susu yakalanmıştır. tahkikat yapılırsa fena ol· Allahın sevgilisi.. Huzurunda bebi, Alrrıan inıP8'~ 
cemiyetinin gözleri açılmıştı. muvafakat P.tmezse para ve- Lydia Osvvald, uzun za- mıyacağını ilave eylemiştir. saf bağhyan evlatların gü- arasındaki bozukhı~ 
Gerek cemiyet, gerekse rilmeyecekti. mandanberi Almanlar hesa- Bunun üzerine zabıta faa- nahlarının affını istiyorlar. geliyordu. Çünkü b~ 
Hakkı paşa, Bağdat hattının Bu şarttan maksat, Fran· hına İngiltere, isviçre ve liyete geçmiş ve Lydia'ya Mübarek yerlere, ter - temiz mes'elesi, araların• 
şimdilik yalnız Bağdada ka- sız hükumetinin para verir- Amerikada casusluk yapmış, gelen bir mektubu müsade- gitmek istiyorlar. ve kendisi Kudii

5
e ~ 

dar inşa edilmesini, Basraya ken Türkiyeden siyasi imti- nihayet bundan iki ay evvel re ederek açmış, bu kadı- Papa, derhal bağırarak takdirdt~, Papalığ'10 

kadar inmesinden sarfınazar yazlar koparması idi. Bu aldığı bir emir üzerine Fran- nın bir Alman casusu oldu- cevap yerdi : gitmesillden korkuY
0 

edilerek lngiliz metalibinin aralık bilhassa Petersburg sanın Tolon şehrine gelmiş- ğuna kanaat getirerek ken- - Affolundu !.. Affolun- Papa_ mütemadiYe 
atlatılmasını ve hat bir kere hükumeti Fransaya müraca- tir · disini derhal tevkif etmiştir. du .. Müjdeler olsun evlatla- kata devam ediyor;&; 
Bağdata kadar inşa edilecek atla Türkiyeye para verilir- Fransız casus teşkilatı bir Yapılan tahkikat netice- rım, günahl rrnız affolundu. - Kalbinde eıı k f 
olursa lngilizlere karşı daha Alman kadın casusunun To- sinde bir buçuk ay evvel Arkada, halk bu sözleri şüphesi. olan Hristi 

ken Türk teslihatının tahdi-kuvvetli bir surette hareket lona geldiğini haber almış Tolondan birdenbire kay- duyamamıştı: kaybeder!. f."' 
d·ı b 1 di için lazım gelen şartların L d. • k. b l N d cı· D d t 

1
' e ı e i eceğini ve 

0 
zaman ve Y ıa yı ta ıbe aş amış· bolan ve aranmakta bulu- - e e ı, ne dedi ? iyor u .. Bizıa 

h teminini müttefiki olan Fran- F k k ff tııı attın Türk hükumeti tara- tır. a at aradan bir aç nan Alman casusunuo bu - A olunmbş, affolun- gitmeği de unu 1 
f d sadan istemişti. h f ·k •' ın an inşa olunabileceğini a ta geçtı ·ttn sonra, casus kadın olduğu anlaşılmış ve muş.. Fransa, papayı P 
ileri sürüyorlardı. Rusya hükumeti gelecek kadın birdenbire ortadan her ay Almanya'dan kendisine - Oh, on, oh!. kilde karşıladı .. 

Vaziyet bu suretle deği- harbı gözönüne getiıerek kaybolmuş ve bir daha da 4500 Fransız Franğı gönde- Çünkü bu balkın arasında, Bu arahk Ispaı>Y' 
şince Almanya dahi tavır Parise karşı diyordu ki: gözükmemiştir. rildiği de tesbit edilmiştir. dindar, fakat hırsız, haydut, şu haber geldi: 1 
ve ~~rek.etini değiştirmiş ve "Türkler Iran ve Kafkasya Bundan bir hafta evvel, Casus kadın, Fransa bahri- katil, şa'd, serseri, namus - ispanya, harbe 
lngılız.lerın lehine Alman me- hudutlarında askerlikçe ne Bres şehrindeki postacılar· yesi hakkında malumat edin- ve ahlak düşmanı, dağlara yemin etmiştir ... j ~ 
nafiinden vaz geçilmesi mu- kadar kuvvetlenirlerse Rus- dan biri zabıtaya müracaat mek maksadile bir Fransız çıkmış insanlar da vardı.. Düşünülsün kı, 5 

vafık olamıyacağını söyleme- yanın garp hudutlarındaki ederek; kendi mıntakasında bahriye zabitini dost tutmuş Bu aralık, Piskoposların yıl, Endülüs arapla~ 
ğe başlamıştı. Almanların kuvvetleri de o nisbette bulunan bir evde Fransız ve fakat aylarca Fransız za- arasından biri, maruf bir cadele halindeyd•;,ı. 
maksadı, Almanya için faz- zayıflamış olur.,, bahriyelilerinden biri ile ya- biti ile temas ettiği ve ge- adam ortaya çıktı ve papa- rağmen Kudüs oıe• 
la menafi temin etmek üze- Bunun üzerine Fransa Ha- §ıyan Lydia ismindeki kadı- ce gündüz beraber bulundu- nan elindeki istavrozu kapa· her şeyi çiğneyord0 

re lngilizlerle doğrudan doğ- riciye Nazırı Pişon istikrazın na Almanyadan muntazaman ğu halde kendisinden bir ip rak kaldırdı: 1906 yılı.. ; 
ruya anlaşmakta. Fakat Ba- kabulünü siyasi imtiyazlar taahhütlü mektuplar gel- ucu yakalamağa muvaffak - Yemin ediyorum, allah Göğüsleri ista\ff~ 
bıilinin muvafakah olmaksı- verilmesine mualJak bıraka- mekte olduğunu ve bunun olamamıştır. · ve Isa şahit olsun. Dinim binlerce kişi, A 'I 
zın bir iş yapılamayacağı cağını Rusyaya vadetmişti. ---- -------• • • uğrunda ilk önce düşman muhtelif istikaınet f 
ıçın Alman-IngHiz anlaşma- Paristeki Rus maslahatgü~arı Haklı Bayındır silahları önüne atılıp ölmek- lstanbul'a doğru. f 
sına da imkiin göremiyorlar- tarafından Rusya Hariciye B ~ k ten çıkinmiyeceğim.. büyüyen bir kar tO 
dı. Sadrazam Hakkı Paşa: Nazırı Isvolski'ye gönderilen ir yİ ayet Gençleri çalışıyor Bu adam Puy Piskopos yuvarlanıyordu 

- " Bağdat ile Basra bir raporda "istenilecek im- İdarehanemize gönderilen Bayındır {Hususi) - Ba- Ademardı. istavrozlar, sol f 
körfezi arasında yapılacak tiyazların itilafı müsellesi bazı şikayet mektuplarında, yındır Gençler birliği kulübü- Dinleyiciler ayni surette şapkalar üzerine 
kısım hattını fngiJizlere ver- teşkil eden üç devlet için şimendiferlerde yolcuların nün temsil kolu, dün akşam bağmştılar: veya yapıştırıloıışt•· l 
mekten ise bunu bizzat h-. müsavi derecede müsait ol- zararile neticelenen bazı ted- Faruk t:'afiz'in ( Kahraman) - Biz de yemin ederiz, Halkın başında 
kumetin yapması bin de~ duğu,, yazılı bulunuyordu. birsizlikler olduğundan bahs adındfakı manzum piyesini biz de yemin ederiz.. olan Dükler, Kontl•'' 

h 
1 t ·ı b · olunuyor. Dün gelen bir muva fakiyctle temsil etmiş, A k k l ş tof 

muracca tır. Diyip duruyor- s enı en u ımtiyazlar Bayındırhlara çok canh bir rtı arar verilmişti. Hris· er, ovalyeler, ~ 
du. mucibince Türk siyaseti Al- yurddaş ta başına gelen bir gece yaşatmıştır. tiyanlık, Kudüs ve müba- mülk namına nele~ 

Halbuki lngilizler buna 
0 

man siyasetinden ayrı]acakh. vakayı anlatarak, alakadar .. Bayındırda gece hayatı çok rek havalisini kurtaracaktı. ucuz ucuz satıyo~I•' 1 
kadar ehemmiyet vermiyor- Berlin ile lstanbul arasında ların nazarı dikkatini celp ıyı geçmektedir. Gençler bir- Halbuki, Kudüs'te ve civa- denilen kölelerin• .~ 
lardı. Çünkü] Almanyanın mevcud olan ve askeri etmemizi rica etti. Bu yurd liği temsil kolunun ara sıra rında, Hıristiyanları gücen- kabilinde azad ed• ~f 
~~~a muvafakat etmiyece- muallimlere, cephane tesli- diyorki: \'ermekte olduğu temsiller direbilecek, acıtabilecek en Avrupa karnı•· of 
gını za?nediyorJar ve diyor- mahna ve demir yolları in- " - Evvelki gece lzmire umumun takdirini kazanmak- küçük bir ~ey yapılmıyordu. şuur namına, dütOf 
Jardı kı : "Sadrazam şayet şasına taalluk eden müıia- geliyorduk. Kırkağac is- tadır. Mukaddes dedikleri yer· mına bir şey kalıJJ•, 
Almanların tazminat almadan sebetler kesilecekti. Bundan tasyonundan iki istasyon B~yındırda spor faaliyeti lere hürmet ediliyordu. Hris- Sanki bir serse~ 
Bağdat hattı imtiyazının son başka bütün Türk maliyesi, evvel, Kırkağac'a inecek de bır hayli ilerlemiştir. Genç- tiyan halk, ibadetine, iyi- toplanıyordu. Yabll 
kısmından vaz geçeceklerini bütçesinin idaresi Osmanlı olan yolcuların biletleri aran- ler muntazaman ekzersiz yap nind~ serbestti. işine, gücü- , yük bir muhaceretJ 
zannediyorsa mecnunlar sı- bankasına devrolunacaktı. dı. herkes, Kırkkağac'a var· makta ve hazırlanmaktadır. ne karışan yoktu. Herkes her şey satılıyor, 5

8 

nıfında yaşıyor gibi görünü- Ordu ve bahriye için yapı- mak üzere bulunduğumuza ~eçen hafta gençler birliği- gibi muamele görürdü. Ku- du. Iİ~ 
yor demektir.,. lngHizler Bagw - lacak sarfiyatı ihtiva etmek zahip olarak, biletini vermek- nın dsp~f kolu, Tire idman düsün ziyaretine memnuni- Artık eski "';, 
~at - Basra kısmını inşa et- üzere bütün Türk sarfiyatı- le beraber hazırlanmağa baş- yur u ı e yaptığı maçı 2 • 1 yetle izin verilirdi. boşalmıştı. Ovalar ~O 
tırm k . . nın Fransızlar tarafından ladı. Ve netekim, ilk istas- kazanmıştır. Bu maçta, Ba- ı-te bu ikincı' ı'çtı'madan ler, ameleler göıiilc .• ı.ı 

eme ıçın ayni zamanda yındır gençleri çok güzel oy- 'S' l ı~
1

• 

BFr~ndsız,ları da teşvik edere.k kontrolü demek olan bu yonda Kırkkağaç yolcuları namışlar ve galı'bı·yetı· hak aonra artık Avrupa kat'i - AJlah böy e Jer 
- t .. k b'J d'I · trenden indiler. Ben de bir k · Ali h reı> ag. at. tan Humus'a kadar şar ın muza ere ı e e ı mı- etmişlerdir. ararım ~ermışti. a eme ~ 

b Yec • · B b .. ,. t f d iş için idindim. Fakat biraz B b k d A 1 · "g· e f
1 

yenı ır hat İmtiyazını ortaya egı a ıa ı ara ın an ---------·----- u üyü ava (!) karşı- vaze erı go 1, 
attırıyorlardı . bildirilmişti. yürüdükten sonra, indiğimiz Belediy· e encüme- sında, Avrupa'ya aid bütün Eli silah tutanlar1

8
\ 

Maamafih, lngilizlerin ve - Arkası var - yerin Kırkkağaç olmadığını ihtilaflar ortadan kalkıyordu. yanlar arasında ~:I' 
Fransızların eJinde Babıaliye görünce . herkes telaşla tek- llİ dün toplandı Hristiyanlık; Avrupa' da canın " 
k. a.rşı. kullanılmak ı· çı·n daı'ma Ulusal rar trene koştu. Tren hare- B _ Harbe hazırız! aç kalan, kölelikte, 

k h 1. d b ı d elediye encümeni dün t•' ıkı sılah bulunuyordu. Bun- • et a ın e u un uğu için öğleden sonra Belediye baş· Diye yemin ediyordu. macera arayan, ~i 
lorda b ... 

1 
f } bazı yolcular atlamak sure- k k'I· Klermon içtimaında verı'len kapmak istiyen be'.,'J 

n ırısı ngilizlerin güm- ·ı 1 b anı ve ı ı eczacı bay Fai- k ordu bozuntusuouı>. ", 
rük resminin tezyidine mu- tı e vagon ara inebildiler. kin başkanlığı altında top- arar üzerine bu harbe işti- ı1 
vafakat etmemeıerı· d'w . Gandclik siyasal gazete Ben, az daha trenin altında lanmış ve belediye işleri rik edecek olanların işareti, Bir tesadüf ese ı.~ 

1 , ıgerı Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 1. ı d t hl'k · · Fransa'd b" r.k 
11 

• de F ı !! a ıyor um. e ı e ışaretı hakkında bazı karar ver- elbiselerine bir~r ı·stavroz a uyu fır ransız arın Türkiye ta- N · -d · ld ta çıkmıştı. Aç 1'8 .ıl 
f d 

eşrıyat mu iırü : veri i ve tren durdu. Ben de · f k S r 
ra m an aktedilmek isteni- llamdi Nüzhet mış ır. yapma tı. okaklarda ka- için bundan iyi fıt 
Jen istikraza siyasi tavı·zıer düşmüş bulunduğum çamur A ._ dınlı, erkekli yüz binlerce d . .1 

k 
Telefon: 2776 çukurundan perişan bir hal- gaç k. · maz ı: · /,İf. 

mu abilinde razı olmaları ı·dı·. ışınin göğsünde kırmızı Her yerde yiyıP 
Y 

Adres: lzmir ikinci de kalkarak yetişebildim ve n·k f ı h - . d k e I 
.. 

eni meşrutiyet hüku'"me- ı me aa iyeti çu a uzerın e ocaman bir lerdi. Gülüp eö-le.ıı"" 
t 

Beyler sokağı bir vagona tırmandım. · t k d b ' ının çok paraya ı'htı·yacı Agw aç dikimi faaliyeti son ıs avroz gözü üyor u. Bunun sonu ayo• 
d M 

Abone şartları : Bir biletçinin yanlış ve dü · z · 1 J b var ı. aliye Nazırı Cavı"t 
700 

k günlerde artmıştır. Bu ay engın o an ar u istavrozu cennetti . O 

B 
uruş senelik şüncesizce hareketinden kim · k d k flf~·ı1 ey bu parayı zengin olan içinde şehrin bir çok yer- ıpe ten i tiriyorlardı. ilk orduların yı>1,;r, 

ga d 
1 

l 400 " alh aylık bilir benim gibi kaç yolcu )erinde aaaçlar dikilecektı'r. Av u ht ı·f ~ r.p ev et erinden tedarı·k d • r panın mu e ı yer- kadar intizamsız, 0 

ı ·ı" 1 aha beyhude yere bu hal- ı · d h ı f ey ıyebileceğini ümid edı'- ı an şart arı murları her ı·stasyonu yolcu- erın en, mu te i büyük or- rışık olmuc:tu ki, ti·' 
d 

lere maruz kalmıştır? Halbu d 1 h ı· d h k ., " 
yor u. Londra piyasası Resmi ilanlar için : lara ihtar etmezlerse herkes u ar a ın e are et edile- Hristiyan memlelceı·' 
b 

ki, her istasyona gelmeden kt· O d d k d "i 
ermut t muvafakat cevabı Maarif cemiyeti ilinat nerede bulundug· unu nasıl ce ı. r u a, genç a ın ları kılıçlar, balt• 11,, evvel o istasyanun billetlerini k 1 h ...ıı 

v. ermiyordu. Paris pı'yasası bürosuna müracaat edil- bilecektir?. Kaldıki, bir çok ve ız ar, i tiyarlar, çoluk ve mızraklarla ksı.-·.,/ 
toplamak ve hatta trenin k ıı ıse uzun ve müşkül müza- melidir. yolcular, ekseriya uykuya çocu ta vardı . başka çare bulatı' '.J 

k J 
varmak üzere bulundug" u b'I d 1 p U b b ·d e ".i 

ere e.rden sonra Türkiyeye Hususi ilanlar : idare- ı e alar ar." apa r en, u gı işe iş- Çünkü·, şapkaya ." t•' 
istasyonu yolculara bildirmek . k r 

125 mılyon frank verebilecek hanede kararlaştırılır b Bu şikayeti haklı ve çok tıra etmiyordu. Bir sebep za haç işaretinı. ti; 
ve u gibi yanlışklara mey- . d b ld w • d k d .... r bir mali grubu meydana Basıldım yer: ANADULU yerın e u ugumuz ıçin a- uy urmuş ve en İ namına kendilerinde bir JV' 

6 -· dan vermemek mümkündür. ı k d ı P · k çıkarabilmişti. 1910 senesı· matbaası a a ar arın nazarı dikkatini uy pıs oposu Ademarı ve- rüyorlardı. 
Gece karanlıkta tren me- ehemmiyetle celbederiz. kil etmişti • _ Devam 

12 Mart 1935 

Sahife 2 

e 



Sabife 3 _ _.., ____________ ( ... U_l'!!!!_B .. i_rJ_ik ... ) _____________ ---------.. -~1 Mırt ~3S 

Fratelli Sperco Vapur Acentası Tl:.:J R. K i YE N. v. 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI l 1 R A /iJ" v. ~"". h. van 

"ORESTES,, vapuru 11 marttan 14 ınarta kadar An~ Der Zee 
vers, Rotterdam, Amstrdam ve Hamburg limanlara için yük. 

alacakbr. BAN KAS & Co. 
" CERES .. vapuru 12 martta beklenmekte olup yükünüJ 1 DEUTSCHE LEV ANTE LıNJE 

boşa!ttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları ''THESSALIA,, vapuru ba-

için yük alacaktır. len limanımızda olup 9 marta 
"CERES,, vapuru 25 marttan 28 matta kadar Anvefs, Rot- kadar Anvers, Rotterdam, 

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. Hamburg ve Bremen için 

SVENSKA ORİENT LINIEN yük alacaktır. 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, H~mburg, " AGUILA ,, vapuru 19 

Copenhage, Dant:ııg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskanôi- martta bekleniyor. 21 marta 
navya limanları için yük alacaktır. kadar Anvers, Rotterdam, 

u VIKINGLAND ,, vapuru 2 nisanda Roterdam, Ham- Hamburg ve Bremen için 
burg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve yük alacaktır. 
lskandinavya limanları için yük alacaktır. . " AKKA " vapuru 31 

SERViCE MARITIM ROUMAIN marta bekleniyor, 4 nisana 
kadar Anvers, Rotterdam, Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
Hamburg ve Bremen için "ALBA JUL y A,, vapuru 14 Martta gelip l 5 Martta Pire, yük alacaktır. 

Malta, Napoli, MarsiJya, Barselon ve Katanya limanlarına ARMEMENT H. SCHULDT 
hareket edecektir. HAMBURG 

•. DUROSTOR ,, vapuru 14 martta beklenmekte olup " TROYBURG ,, vapuru 

ayni günde Köstence, Sulina ve Galaç limanlarına hareket 23 martta bekleniyor, Ham-

edecektir. burg ve Anversten yük 
" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, çıkarıp Anvers, Rotterdam 

Cenova, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. ve Hamburg için yük 

NATJONAL NAVIGATION CO. OF GRECE ;,..6~... alacaktır. 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer HULU.ıı DEN NORSKE MlDDELHAV-

" TAMESIS" vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük ~ SLlNJE D S A-S SPANSKE-
/ ~ LIJNEN - OSLO 

aladktır. ıs~uL " BANADEROS " vapuru 
" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 23 martta bekleniyor, Dieppe 

alacaktır. v _ Norveç limanlarına yllk 
Hamit: 1Iindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden alacaktır. 

Acente mes'uliyet kabul etmez. "NEPTUN.. SEA NAVIGA· 

Fazla tafsi)it için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye D TION COMPANY Ltd. 
BUDAPEST ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müraceat • , A Q A " TISZA .. vapuru 10 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 ~ martta bekleniyor. Doiru 

Sıhhat halık: yağı B'ı R 1. K T 
1
• REN Braila, Budapest, Bratiılava 

ve Viyana için yilk ala-

T r or Q caktır. 'RA~ı.,,. t: t: THE EXPORT STEAMSHIP 

Norveç balık~ yağlarıııın -----~--~~~------......... ~~== CORPORA~ION 
Olivier ve şUreka- "EXECUTIVE,, vapuru 19 

• • ' ' '. • ..... • .' l • ' • :t:• ~ -.~ . ' ·: '.-.. ~ .. ~~-

en baJisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğftne deposu 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

ve Trakya sı l..Jiıııitet vaptır 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

Şeker Fbrikaları 1,ürk Anouinı Şirketi 
Sernıayesi3,000,000'fürk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 don. Tel· 2443 
• The Ellerman Lines Ltd. 

1 
" MARONIAN ,, \•npuru 

• 111 11111111111 ili il ili il 111 1111111111111 1 111 1 111 1 111 11111111 111111 1111111111111111111111111111111111 • 21 şubatta L on d r a , Hu il 

lzml•f yu·· fi mensucatı ve Anversten geli~ tahliyede = _ bulunacak ve aynı zamanda 

T • • k • Londra ve Hull için yük - ürk Anonım şır etı- alacaklar. · = " EGYPSIAN ,, vapuru ay = Bu milcssese, iki yüz hin lira sermaye ile sonunda Liverpool ve Svven-su .. mer B anlz _- teşekknl etmiş \'C Di Oryental Karpet lanu- seadan beklcnmcl<tedir. ..... -• ı---• - " THURSO ,, vapuru mart 
fakçörers Limited (Şark halı) şirketine- ait = ortasmda Londra, Hull ve 

F abrikalaı .. ı ınam ulatı - izmirde Halkapınardaki kuma~ fahrikn mı salın - Anversten geJip tal.ıliyede 
almıştır. Fabrika bntOıı teşkilat ve tc:,isat ve mas- - bulunacak ve ayni zamanda 

Yerli malların en iyisi, en sağla- - talıdimini ile c kisi eihi 1 kanunu ani ı 935 ta- - Londra ve Hull için yük 
.... - alAcaktır. 

mi' en Ucuzu en güzeli• - rilıinden itibaren yeni şirket turnfmdnn işle il-
- - "FLAMIAN,, vapuru mert - mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, hatta- _ 

H k k 1 ortasında Liverpool ve Svven-ere e uma arı = niye ve çorap imal edilecektir. Munıulutm emsa- = seadan beklenmektedir. 

F esane kumaQları - line fUikiyeti her tarafta takdir ve kabul cclilmi~tir. - Not: Vurut tarihleri ve 

Y = Bu mamulat P~temnlcılar başında eski Orozdibnk vapurların isimleri üzerine 

Beykoz kunduı·aları - ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ,.c ntı fob. = değişikliklerden mes'uliyet 
rika içinde yc~ılmaktaclır. _ kabul edilmez. 

Bakırköy bezleri = Posta kutusu: 121 

ttmer Bank yerli mallar paza1 ~ - Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 

Izm i r şu besinde h11 I ursun uz • 11111111111111111111111ııııııııı• 111ııııııııııııı111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııu• 
~~-~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!.!!~~-_. • Say~ılı 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanıa RasıAm bcyirı fotoğrafhane i, /::mirde en 
f oıograf çelunekle şöhret bufon bır an' aı occıl,ı dır. 
mtllkillpt>.aenı o/atılar dahi. buradll r~l.ıirdrkleri fotokrcij
lardan memnun kalmışlardır. 

llamza Rwıem beyin, f oıograJ 
gamı ~a muhıereın müııerilerinirı irıce 
her çp,,ııt mallan, foıograf makinelerini 
ılır, Bir .zıyareı her şeyi isptıta kafidir. 

(lzmir · Ba,ıurak addesi, Refik 

Kitaplarm17,a Gazel Bir 

Cilt, Hatıralarmıza Şık 

Bir 4ıbnm, Ve sair 
Cilt İşleri Yaptır· 

mak ister eniz : 

* Yfü\ı KAVAFLAR• 

Çarşı uıdu 3 ı um arada 

· - Ali Rıza · -
Mücellithanesine uğrayınız. 

• 

l\1ttşteı·ilerime 
ikinci Beyler sokağındaki 

fotoğrafbanemi kapattığımı 
saygılı müşterilerime ilin 
ederim. 

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

Bende şimdi ekseri zaman-
lar oradayım. D. 5 

Bahaeddin - Foto Resne 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markala az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple· 

rin idarehanemiıe 

atları ilin olunur. 
müraca-...... ,_ .............. . 

Satılık Piyano 
Alman marka her feyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sababdan akıama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 ............ , ....... 

DOKTf)R 
Ali Agah 

Çocuk Hastuhkları 
Mütehassısı 

/J;inri Be; for Sulwp,ı N. b8 
1'eltfo11 34:i/ 

~mi ................ . 

C>ksfh -t>nler! Mut-

laka (Okanıeutol) 

ôksOrilk ~ckerle- ~ 
rini ıccrnlıc (•eli-~ 
. 

ıuz .. 

Ve Porjeo Şabapm 

en Ostnn bir mO&· 

istiyenler 

sOrgno haplarını 

arasınlar. 

Maruf eczaneler 

den arayınız • 

> . 
ca 
:c 



12 Martl 9J5 (Ulusal Birlik) 
_.;.--· 

4 

·.,Sr Talihliler . . 
sevıo~ın 

SON TELGgAFLAQ . . . 
• < 

Sarki Çin şiınenditerlerinin satılması mes'elesi 

Tayyare piyango 
dün cekildi 

Çin hükfimeti Sovyet Rusya nezdinde 
şiddetli protestoda hulunınııştur 

,., 

2 bin liralık ikramiyeyi kah\' 
Ahmed ve arkadaşları kazan 

Çiu; şark şi mendi feı·lerinin · 
satış muamelesini 

sahiplerinden biri olmak hasebi le 
kanunsuz hulmakta(ltr 

satış muamelesini gayrikanuni bulmakta \ 'C böyle bir 

satış yapılsa bile Çinin hukuk ve nH'oaf iiui ihlal ede-

htanbul 12 ( Hususi ) -
Oo sekizinci tertib büyük 
tayyare piyangosunun dün-
kü çekilişinde kazanan nu
maraları bildiriyorum, bu 
gün de keşideye devam 
edilecektir. 

3000 Lira 

1988 
4695 
74.24 
817.f 
9197 

ll474. 

1:1019 

13340 

2557 
4837 
7642 
8651 
97Gl 

11727 

13057 

13721 

2757 
5087 
774.t 
8744 

11001 

11951 
13078 

14587 

~aukin 11 ( A.A ) - Şarki Çiu şimendaferlerioio 
satılmasına karşı Çin hdkO.meli Sovyet Rusya nezdin
de şiddetli protestoda bulunmuştur. Çin, bu şimen
dnferin mn~terek sabiblerioden biri olmak hasebile miyece&ini bildirmektedir. 

1 ....... .. 

En~~~-~~~!.~if~ı 1 s~.~d0~~.~~,~~0a .~~!,_unuyor ~~:r ~~· :;:~ 
1520:1 16110 

1 677~ 37001 
14878 

21979 Numaraya 16758 

' 2000 Lira ~~::~ 2ı ss2 22w 
18617 18618 

23736 2~967 24115 

Asılerın umıdsız bır vazı- son haberler; asilerın başku- lstanbul, 12 ( Hususi ) - Ç Y 11367 Numaraya Şehrimizdeki 
yette oldukları hissediliyor. mandanı general Kamenos'un Makedonyada asi dördüncü kayb~tıik 
Terseden bildirildiğine göre; intibarettiğioi bildirilmektedir. kolordu kumandanı, Hanya- lstanbul 12 (Hususi) -

isabet etmiştir. r hl· ı r 
500 L. Kazananlar 1 1 e 

bir General, iki Jbiobaşı ve Atina 11 (A.A) - Atina ya çektiği bir telsizde efra- Istaobul Saylavı Yusuf 2058 4761 7720 ı 1571 
16 asi zabit Bulgar hudu- ajansı bildiriyor : dın aç kaldığmı bildirmiş ve Akçura vefat etmiştir.Bü- 12208 15096 17211 18037 
duna geçmişlerdir. Nevrokop Helli kruvazörü ile Bahriye telgrafın sonuna : "Mahvol· yük adamın ziyaı, yurdu· 19357 231:!7 23148 24270 
bavalisinde üç asi Yunan nazırı arasında şu telıraflar duk" kelimesini ilave eylemiş· muzda teessür uyandırch. 150 L. Kazananlar 
zabiti ile bir kumandan Bul- çekilmiştir: tir. (Ulusal Birlik) Merhu- Gl 106 :ısı 
gar hudud kumandanhğına 

iltica etmiılerdir. 
Atina 11 (A.A) -

ajansı bildiriyor: 

üçUnde bütün zabitler gemiyi mi taziyetlerini sunar. ~ ı 3659 14526 

438{> 
9:387 

14900 
1718~ 

"Saat 4,20. Sabahın saat H • ' t mun ailesi efradına sami-
9 
s~3o8ı 7586 7721 

Havas terkettiler. Kendimizi hükô- ey e '1 , 3l~,.5.1 5s.ı6 15988 17120 
met filotunun emri altına ) t 78:~-ı ı 8961 J 9785 
koyarak istim halinde bek- tJerline mütevec- Şeker ucnzlıyacak .!0597 23910 24715 

liyoruz '" Ankara _ Memlekette l 00 1... Kazananlar 
Bahriye Nazırı saat 5,15 cihen harckt•l etti mevcud şeker stokunun mil- 10 53 165~ 

Tayyare piyangosu 
bin liralık ikramiyeıiol 
nan (11367):numırıb: 
bir parçası şehrimizdi 
mıştır.~Bu biletin •• 
Etref paıa 'da kahveci 
Ahmed ve beı arkı 

Biletleri onda bir ol 
dan 200 lira alacald 

3000 bin liralık ikr 
nin kime isabet ettij'İ 
tcsbit edilememiştir. 

General Kondiliıin başla
dıiı umumi taarruz terakki 
ve inkitaf etmektedir. Bu 
sabah Sereze giren hüku
met ~kuvvetleri, müteakiben 
Demirhisarı işgal ve asiler 
Drama ve KavaJayı tabliye 
etmiılerdir. Asi kuvvetler 
General Kamenosun Giride 
ve yahut ecnebi bir memle-

de &faiıdaki telgrafla cevab bim bir kısmının sarfından ----~-. --------

kete kaçmak hazırlığında 
bulunduğunu bildirmektedir. 
Asi kuvvetlerden üç bin 
esir alanmııtır. Asi zabitler 
kıtalarını terkederek 9ima
Je doğru kaçmaktadırlar. 
Makedonya'nın asilerden 
temizlenmesi ameliyesi yarın 
bitecektir. Kavala'da bu· 
lunmakta olan asi gemiler
den Helli kruvazörü milret· 
tebatı gemi kumandanının 
ıehre çıkarak general Ka
menosla görüşmesinden bil
istifade zabitlerini bağlamıı
lar ve kruvazörOn hükümet 
emrine amade olduğunu tel
grafla Atinaya bildirmiıler
dir. 

Atina 11 (A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor : 

Kamutayın 
l)llokn toplantısında 

görDşflleoler 

Aakara 11 (A.A)- Kamu· 
tay bugün Hasan Saka (Trab 
zon ) baıkanhiında toplan
mııtır. Başkan toplantıyı aç
tıktan sonra muallel ırörüle
rek encümene verilmiı olan 
bazı seçim mazbatalarının 
tetkiki henüz bitmemit ol
duiunu söylemişi ve henüz 
ant etmemiı olan aaylavlar· 
dau Enver Adnan Balıkesir 
fımail Sabuncu ( Gireson!) 
Ômer Davut (Kütahya ) Sü
reyya Te•fik Gensa (Tokat) 
birer birer ant etmiılerdir. 
Bundan sonra Zonguldak 

aaylavı Receh Zühtü Aksoy 
hakkında Glmhuriyet müd· 
deiumumilipce hazarhk tah· 
kikatına baılamıı bulun· 
dutunu , teıkilltı esasiye 
kanununun 17 nci madde
ıine tevfikan bildirildiiine 

vermiıtir : Ankara 11 (A.A) - Mu· 
Kavaladan Selinik körfezi rahhas olarak dış işleri ba

iıtikametine ayrılınız. Kesen- kanlığı genel katibi bay Nu· 
derede müstakbel rotanızı mao Menemeocioğlu ile üç 
vereceğiz . " müşavir ve bir kitipten mü-

"Kruvazör Helli fU telgraf rekkep heyet Almanya ile ti· 
ile cevab vermiıtir : caret muahedeai aktetmek 

"Kavaladan saat altıda ha· üzer.e bugün Berline doiru 
reket ettik.,, Saat 7,30 da şehrimizden ayrılmışlardır. 
Serez ahalisi namına bir hey
eti murahhasa umumi karar· 
glha gelmiş ve asilerin da· 
ğıldığını bildirmiştir. Asi dre
zinlere binerek şark istika· 
metinde kaçmıılardır. Başla
rında ıüvari olduğu halde 
hükQmet kıtaatı saat 8,40 da 
Serezi iıgal etmiılerdir. 

lıtanbul 12 ( Hususi ) - • 
Sofyadan haber verildiğine 
g6re, asi ordunun baıkuman
danı General kamenos, Bul
a-arlara teslim olmuıtur. Asi· 
lerin, hilkiimet kuvvetlerine 
3 bin esir verdikleri ayrıca 
bildiriliyor. 

Makedonya cephesindeki 
asilerin, bugün temizleneceği 

. Gümüşhane 
Ve şarki Karabisar'da 

zelzele oldu 
Gümüthane 11 (A.A) -

Şimdiye kadar biç görülme-

miş bir sis dalgası kasaba· 

yı sardı ve hafif bir yer 
sarsıntısı oldu. 

Ş. Karabisar 11 (A.A) -

Bu akıam saat 19 da şi

malden ~enuba doğru hafif
çe bir yer sarsıntısı olmuş
tur. 

Erzincan 11 (A.A)- Dnn 
akıam saat 18,17 de 18 sa· 
niye devam eden birbirini 
müteakip cenubi ıarki isti
kametinden ıelen iki zelze
le ve saat 24 den sonrada 
gene iki defa yer sarsıntısı 
oldu. Zarar yoktur. 

dair olan baıvekilet tezke
resi okunmuıtur. Kamutay 
Çarıamba lgDnll tekrar top
lanacaktır. 

Deli 
Bir Asker Dokuz 
kişiyi öldürdü 
Berut 11 (A.A) - Birden 

bire deliren bir asker dokuz 
kiıiyi öldürmllt ve iki kişiyi 
yaralamııtır. Deli yakalan
mııtır. 

Tenkitler 
Ansızın kesildi 
Paris - Fransa dış ba

kanı Bay Laval, Lehistan, 
Italya ve Almanya büyük 
elçileri ile sık sık temaslar 
yapmaktadır. Siyasal maha
filinde temin olunduğuna 
göre bu temaslar, Londra 
mülakatiJe alikadardır. 

Muhtelif mes'eleler etra-

fında vuku bulan müzake
relerin sulh için teminat 
verecek derecede olduğu 
söyleniyor, münferid şekilde 
alınan kararlar, esasın te
mamen kabulünden sonra 
tesirini gösterecektir. 

lngiltere dıı bakanı 
Sir Con Simon'un Moskova 
seyahati hakkında tenkit
lerde bulunan bazı lngiliz 
a-azeteteri teakidlerioi kes
miı bulunuyorlar. 

Bir Yıınaıı 
Vapurunu daha tuttuk 

lıtanbul - Kömür yüklü 
olduiu halde Karadenizden 
ıelmekte olan bir Yunan 
vapuru daha tutularak Ha
lice 16tllrDlmB1tllr . 

sonra, şeker fiatları on ku
ruş ucuzlayacaktır. 

Tuz layihası 
Ankara - Yeni tuz Jayi· 

hası, bir kaç güne kadar 
kamutaydan çıkacaktır. Yeni 
layiha, hayvan sahiplerine 
ucuz tuz verilmesini istihdaf 
eylemektedir. 

Yeni vapurlar 
Ankara - Yeni vapurlar 

1atın ahnması için on milyon 
liralık tahsisat itası hakkın
daki kanun liyıhası kamuta· 
ya gelmiş, ruznameye alın
mıştır . 

Con Simon 
Berline gidiyor 

lstanbul - lngiliz dıı ba· 
kanı üç gün kalmak üzere 
Berline gidecektir. Con Si
mon Çarıamba günil Lon
draya dönmüş bulunacaktır. 

~~~--------~~-1 ng iliz lirası ve dolar 
- Baştarafi birinci sahifede -
)emiş ve sarafların hepsi kon
trola tabi tutulmuştur. Hü
kumet, dükkanı olmayan sa-
rafJarın hepsini iıden menet
mit ve isyan harekatından 
istifade ederek drahmiyi dü-
şürenleri de divanıharba sevk
eylemiştir. 

Amerika Reisicümburu 
Ruzveltin , Dolayı kurtarmak 
için cezri ve fevkalade ted· 
birler alacağı söyleniyor. 

Muhacir geldi 
Dün limanımıza uğrayan 

Sovyet bandıralı bir vapurla 
Yugoslavyadan elli yedi aile 
muhacir ırelmiştir. Muhacir 
kard~şlerimiz vapurdan çı· 
karlarken içlerinden birisi 
füceten ölmüştür. Muhacir· 
lerin isklnı için lizımgelen 
tedbirler alınmıştır. 

f,ransa'da 
Lüks vergi kaldırıldı 

Paris, 11 (A.A) - Fran· 
ıız hOkCimeti lilks verıiyi
kaldırmııtır. 

Hahesler 
' japonyaya karşı 

güceniktir 
Roma - ltalya ile Habe· 

fistan arasında bir harp vu
kubulduğu takdirde Japon
yanın bitaraf kalacaiı ve 
Habeşiıtana sillh ve mühim· 
mat vermiyeceii hakkında 

( Koriyera Dellasera ) ıaıe
tesinin Yerdiği haber, ltalya 
mabafilinde son derece büs· 
nü tesir yapmıı ise, Habe· 
şistanda da o kadar teessür 
uyandırmııtır. 

Adis Ababadan alınan ha· 
herler, Habeıistan bDkfuae
tinin esasen Japonyadan biç 
bir muavenet beklemediğini 
ve Habeş Payitahtıada Ja· 
ponya aleyhine derin bir in
fial bllküm ıilrdüğünü bildir
mektedir. 

Loid Corc 
kabul Programını 

ettirecek ·? 
mı .. 

Londra - Loid Corc'un 
iktısadi programı hakkında 
siyasal mabafilde yeni bir 
cereyan başlamııtır. HükQ
metin, bu programı tetkik 
etmek istemesinden liberal
ler memnun aıörllnmektedir. 

Programı yapan Loid 
Corc ile resmi mahafil ara
sında henüz esaslı temaılar 
ol mut deiildir. 

Yok tarifeleri 
Ankara - Devlet demir 

yollarında Nisandan itibaren 
yilk tarifesi üzerinde mllhim 
tenzillt yapılacaktır. 15 Ma
yısta Toros ekspresi Anka
radan geçmeğe baıhyacaktır. 

Aydın hattı 
Ankara - Aydın hattının 

.,tın alınması hakkındaki 
İlyiha, Nisan ayı içinde 
kamutay• verilecektir. 

Italya'da 
Ye1Ji ithalat ka 

namesi 
ltalyaaın ıoa d,,(a 

kabul ettlgl hbaltt k•re• 
unla diğer b .. , dnledd 
cat mabıullerinla ibrıCJ .. 
1-eteo tulr edeeett tı ...... 
mektedlr. Bu kararat_, 
kında tatbike batla 

Tar kof iıe gelen mahlı»all 
ktrarnamenln tatbik• k 
tarih y•klaımıı oldof11 

' memleketlmlıden 11al1• 
racat arımıtllr. hbalt& 

namealnln memleked1DI• 
yade lnlçre, A .aııary•, 
İngiltere n Almaaya'r• 
dar ettiği ınlaıılmıfl1'· 
dılr Tar kof lae apgıdıki 
mat gelmlıtlr: 

laglltere, lnlçre, A• 
Frın11 n Almıayı'.,. 
ya Df'ıdlndekl mtl 
ıon lahalA kıraraameli 
kında hGkdmetlerlal• 
oazarlarıaı bfldlrmiılerdl~ 
yı'da tatbik tahHıDI ~ 
yeal lthalAt kararaalDeJ 
glltere ticari mabltlade 
mabim eodiıeltır tnlicl 
tir. TabdiJaı yOade 1 O 
ıındad11. Bu mlkdar 1ı•1 

1934 yılındı 16 Şabtl 
Mut arıııoda ki ltbaYP 

den teıbh edllmittlr. &o 
mlkdarlarının 31 Mart 
yeniden teıbit edllecetf 
mıttar. 

Yapılacak tadll6c 

hiçbir eey 16yleame 
logUlıı ıaccarlan ha 
Oserlne derhal hıto-" 
dinde letebbGllen 
n bGkdmet te meı'el•f' 
elçlıl •uııulle tahkik 
N etlee olarak 19 M 
ınkolunan laglllı k6,. 
aerbeıtçe hhallne 1&0 
tlheal olaamaıtar. 

lia yeni hhaltt k 

kıl'flııancla lngt lla 
en ıiyade matee11lr ol .. 
eeaubl lrla•da madd 
teridir. 


