
Bay Tevfik RDştO Aras; 
Fransa'oın talebi Ozerine 
Milletler cemiyeti konseyini 
11 Nisanda içtimaa davet 
etmiştir. 

•• . , • 
U;L~USAL 

• 1 • Divanı harpler, tahkikat ne
ticesinde, Katandaris, Papa 
Nastasyu ve Milouas'ın is
yanla alakadar olduğunu tes
hit etmiştir. 
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Acun Barışı Kurtarılabilecek Mi ? 
:..:x iM55'9 

Berlin ve Moskov~ ~eyahatl~rı z .. Adis Abaha Mektupları 

Ingiltere dış hakanı Sir Con Simon "Habeşler, çok ce-
barışı iı:in ne diyor sur bir ~lustur" acun 

Rusya dış bakanı Bay Litvinof, Fransa dış hakanı Bay Laval'a çektiği 
bir telgrafta Moskova seyahatıuıu ehemmiyetinden bahsediyor 

" - Dünya yüzünde barış 
ve insanlar arasında hüsnü
niyet olan gayemize erişmek 
için bütün kuvvetimizle mü
cadele edeceğiz. ,, 

Ruıya dış bahanı Bay Litııirıof 
Londra 24 (A.A) - Sir 

Con Simon hareketinden e•· 
•el matbuata beyanatta bu
lunarak demiıtir ki: 

Alman büyük elçisi Baron 
Fon Hes, Sir Simonu tayya-
re meydanında teşyi etmiş

tir. Sir Simon elçiden ken
disine verilecek bir mektu
bu olup olmadığını sormuş 

ve elçi de yalnız iyi tali 
mektubu olduğu cevabını 
vermiştir. 
Budapeşte 24 (A.A) - Sa-

lahiyettar mabafilde; hariçte 
dolaşan şayialar hilafına ola
rak Macaristanın Almanyanın 
yaptığı gibi mecburi asker
lik hizmeti usulünü bir ta· 
raflı olarak tesis edemiyeceii 
bildiriliyor . 

Salahiyettar mahafilin ka· 

VilAyet meclisi 

Dünkü müzakereler 
münakaşalı geçti 

Fransa dış baka111 Bay taval 

naatine göre; Almanyanın 
teslihat hakkı müsavatının 
tanınması, silahtan tecrit edi
len diğer uluslar için müsa
vat hakkının tanınmasını in· 

Bugiin Bcrlin "de fbıılıınan Sir 
Cu11 imo11 -

taç edecektir. 
Paris 24 (A.A) - Bakan

lar meclisi son toplantısında 
bay Laval'in Moskovaya git
mesi hakkında karar veril-

Şüpheli kabile~ reislerinin karıları 
rehine makamıııda ltutuluyor 

Adis)'Ababa
dan aldıkları 1 
mektupları ya-
zan Londra ga
zeteleri; Habeş-

lcrin, ltalyan
Jar aleyhine mü
thiş bir kin 
bes edikleri n i 
haber veriyor· 
lar. Habeşler; 
ltalyan ordusn
nun doğu Af
rikasına fazla 
mikdarda gel-

mesinden er·geç 
ltalyamn Ha
beşistana bir 
akın yapacağı 
kanaatinde bu-
lunmakta v e 
ona •"göre ter
tibat almaktadırlar. 

Katandaris, Papanastasyu, Milonas'ın isyanla alakadar 
oldukları :ıesbit edildi. Akrapol'a bayrak çekildi 

neler llAç paraeı faehna nakle· 
dilmek auretlle Hrfedilmlt ol· 

Atina, 24 (A.A) - Atina 
ajansından: 

Gazeteler Kavalada mü
sadere edilen muhabere 
evrakile diğ'er vesikaları 
neşre devam ediyorlar. Bu 
vesikalardan bir çoğu dün 
harb divanında okunmuıtur. 

Vesikalar suikastın teıek
külllnti Atina'da ve taşrada 
fesad hareketinin icra pla-
nını V enizelos ile diğer 
muhalefet reisleri olan Pa-

maaıoın yolsuz bir muamele 
panaıtaıyu, Kafandaris, So

oldugunu ı~yledl ve dedi ki: 
fianklos ve Milanasın ali- Satılan akar pırHı ile 
kalarını tesbit etmek azere tekrar akar alınabilir, ~ pırı 
devam etmektedir. bıeL yere urf edllemez. Geçen 

cclıede dılmt enctlmen ayeıln · Atina 24 (A.A) - Bugün 
den bay Mehmed Aldemir • Akropola bayrak çekilme 

<Ccıme:.:"Blz bunu yıpdık, çOokG merasimi yapılmıthr. Bu 
haıtahıoeler kapanıyordu, lltç bayrak her aene bir Yunan 
paraıı lbımdı, meı'ullyet .area ıehri veya haricinde bir 
[Bana] alddlr." Dedi, bu paranın . Yunan kolonisi tarafından 
11rflyatını da mazbut bulma· 1 hediye edilmektedir. Bayrak 
dım. çekme meraaimi yarınki ulu
- Det•amı 4üncil ıahifede - ıal bayrama bir baılanııç 

Bay Çaldar;s 

elmuştur. Bayram bu yıl 
ulusal kalkınma deneainin 
bir hareket noktasını kay· 
detmek itibarile heyecanlı 
bir surette tesit edilecektir. 

Atina 24 (A.A) - Cani· 
yane ve millet aleyhtarı ha-

rekitın memleket içine at
mıı olduğu hailevi sergüzeıt 
ki, memleket için bir fellket 
halini alabilirdi, biltlln halk 
sınıflarında yeni bir takım 
vatanperverlik tezahürlerine 
vesile teıkil etmiştir. Bu teza-
hürler bir çok auretle ve bil· 
hassa hükumete g6nderilen 
ilbas ve itimat telgrafları ile 
gerek isyan kurbanlarının 

aileleri ve ııerek milaelllla 
kuvvetlerin takviyesi için a• 
çılmıf olan ianelere Yaai mlk· 
yasta iıtirak etmek suretile 
kendini ııöıtermiıtir. 

Meseli Proiya gazetesinin 
donanma için açmıı olduiu 
iane birkaç giln zarfında 
üç milyon drahmiden fazla 
mikdarda kaydedilmiştir. Tay· 
yare için de birçok ia~eler 
toplanmııtır. Köyler, cema· 
atlar, mesleki c:emiyetler ve 
huıust eıhaa Alicenaplık ıa· 
-Devamı dllrdüncü sahi/ada-
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ittihat ve Terakki 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

AJmanyanın Türkiye sefiri Baron 
Mareşal, boğazlar mes'elesi hakkın
daki rapoı:larında neler anlatıyordu 
ederlerse, istifa edip çekile
ceğinden bahsediyordu. Avu
sturya sefiri Pallaviçininin 
raporlarma bakılacak olursa 
Asım bey Boğazlara ait mu
kavelelerin muhafazası için 
Almanya, Avusturya ve Ro
manya ile Türkiye arasında 

gizli bir mukavele akdedil
mesini Avusturya sefirioe 
teklif ediyordu. 

Avusturya sefiri böyle bir 
ittifakm Avusturya için teh
likeli olduğunu itiraf etmekle 
beraber faydaları olduğunu 
du söylüyor, fayda olarak ta 
Rus projelerinin suya düş
mesini, Balkan devletleri ta
rafından Avusturyaya karşı 
yapılacak bir hücumda Tür
kiyenin ve · Romanyanın A
vusturyaya yardım etmesini 
Balkanlarda yapılacak şimen
difer inşaatında Türkiyenin 
Avusturyaya karşı daha mü
saadekirane davranmasım 
•e Arnavutluk mes'elesinin 
Avusturya lehine halledilme
sini sayıyordu . 

Avusturya sefirinin bu 
tarzdaki notlarının tesiri al
tında kalan Avusturya Ha
riciye Nazırı Türkiyenin tam 
olarak muhafazasında Avus
turyamn büyük bir Türk 
dostu olduğunu göstermek 
istemişti. Tabii bu dostluk 
siyasi icabattan doğan bir 
dostluktu ve bu itibarla onun 
büyük bir kıymeti yoktu. 
Yalnız dikkate şayan olan 
bir cihet varsa o da Türk 
dostluğunun Almanyadan A
vusturyaya intikal eylemiş 

olmasıydı. 
Rusyayı kazanmak ve bir 

Alman-Fransız harbinde Rus
yanın bitaraflığını temin et
mek isteyen Almanya, bu 
gaye uğuruna Türkiyeyi fe
da etmek isterken boğazla
rın açılmasını menfaatlerine 
uygoıı bulmayan Avusturya 
birden bire Türk dostu o)uy
yordu. Esasen Bosna ilhakm
dan beri Türkiyedeki nüfu
zunu kaybeden Avusturya, 
tekrar Babıalinin muhabbeti 
ni kazanmak için mütemadi
yen çalışıyordu. 

Trablus muharebesinden 
beri lstanbulda Almanyaya 

karıı gene bir itimatsızlık 
hasıl olalıdanberi Babıali 
daha ziyade Avusturyadan 
fikir almağa başlamıştı. Me
seli hariciye nazırı Asım 
bey, Rusların boğazlar hak
kındaki notalarından Avus-

devletinin Rus himayesi altı
na girmesi demk eolacağı,, nı 
söylemiş, Rusların lngilizlerle 
anlaştıktan sonra böyle bir 
teşebbüste bulunmuş olmaları 

liizımgeleceğini ve şayet böy
le bir anlaşma var ise bunun 
itilafı mfüıe lles tarfından Ber
Jine ve Viyanaya karşı vu
rulmuş bir darbe demek ola
cağını anlatmıştır. Alman se
firi Asım beyin bu sözlerini 
dinlemiş, o fikirlere tamami
Je iştirak etmekle beraber 
onlara karşı bir vaziyet al
maktan çekinerek yalnız din
lemekle kanaat eylemiştir. 

Baron Marşa] Boğazlar me
selesine dair gönderdiği ra
porunda diyorki: 

"Türkiye Trablusgarbı ve 
Bingaziyi kaybetse bile gene 
muazzam bir devlet kalabi
lir. Halbuki Rus harp gemi
lerini Boğazlardan serbest 
bir surette geçtikleri andan 
itibaren Osmanlı devletinin 
istiklali tamamile suya düş
müş ol~r.. Evvelce söyledi
ğimi burada da tekrar 
ediyorum: Rus zırhlıları Bo
ğaz içinden geçtikleri gün 
Rusya Istanbul'a hakimdir. 
Padişah ondan sonra yavaş 
yavaş Buhara emrinin dere
cesine kadar sukut eder. 
Ecnebilerin menfaatlerini ko
rumak için sefirlere artık 

hacet bile kalmaz, konso
loslar kafi gelir. Türkiyenin 
Avrupa kıtasındaki arazisi 
Rusyanın keyfine bağlanır. 

Çünkü Türklerin askeri 
nakliyatı Rus donanmasının 
bakim olduğu sulardan ge
çecek olursa" Türk sefer
berliği de hiç hükmüne iner. 
Ruslar boğazlara hakim ol
dukları takdirde bundan 
Bağdat hattı da mutazarrır 
olur, çünkü o hattın başlan
gıcı Osmanlı Payıtahtının 
karşısında bulunuyor.,, 

Görülüyor ki Almanların 
Rağdat hattı siyaseti ve 
Avusturya laların Balkanlarda 
takip ettikleri politika Rus
yanın boğazlar hakkındaki 
emellerine nail olmasına bir 
dereceye kadar set çekiyor
du. Arada yalnız bir f ngil
tere kalıyordu. Bunu da 

- Arka.ın var-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

(UluıaJBl:.;,:rll::k:c.> ________________ , ________ 2_s--. 
Tuhaf 

Bir Kanon --
Hindi Çini' de kocalarını al

datan kadınlar hakkında çok 
tuhaf bir kanun tatbik edil
mektedir. 

Bir koca ilk defa olarak 
karısını aşıkıyle beraber ya
kalarsa, aşık hükumete bir 
miktar para cezası vermek
tedir. İkinci yakalanışta ayni 
para cezası kadından alın
maktadır. Fakat kadın us-
lanmayıpta kocasını aldatır 
ve tekrnr aşıkıyle yakalanırsa, 
bu sefer para cezası aldatı
lan koca ödemektedir. Ka· 
nunun bu maddesi şöyledir: 

" - Çünkü üçüncü defa 
olarak aldatılan bir koca ya 
aptaldır ve yahut ta bu işe 1 
gönül rizasile katlanıyor. 

Dimektir. 

l~LAHAT T 
EYYU8~ 

25 Mart-1 935 ... Yaı-= 
Tefrika No. 16 

Piyer Lermit gine ortaya çıktı. Sulh teşebbfl8 
bulundu, takat beceremedi I 

Filhakika, kalenin suku- mışlar, yolları tutmuşlar, or- vetini artıracak'' 
tunun üçüncü günü idi, dugah kurmuşlar, yerleşmiş- ceksiniz ... j 
birinci Kılıç Arslan 'la Kır· }erdi. Piyerj bu dire~ 
boğa kaleyi sarmışlardı. Ehli salib; ken bir gürültü k dl-, 
Düşman dehşet içindeydi. - Taarruz bile etmeden kes dııarıya fırl• 

Hariçle irtibat. kesilmişti. ve sadece bu çenber içinde şey : 
bizi, kapana kısmış fareler Efraddan bir kı Muhasara edenler, dış ka

lenin etrafında siperler kaz· 
gibi gebertebilirler. diyordu. aralarında Şöval 

la Bulgarie'nin Makalesi 
Günler, haftalar biri-biri- ri gelenler bulull!. 

ne eklenerek gelib geçiyor- kalenin dıvarları 
du. Karşılıkh çıksın, taarruz çıkmışlardı: 

Bulgaristan, Türkiye ile 
dost geçinecektir -Bay Hatalot; rfrakyada alınan te<lbir-

lcr bizim için değildir, diyor 
Sofyada Fransızca intişar 

eden ve Bulgaristanm resmi 
gazetesi olan (La Bulgarie); 
Bulgar harciye nazırı bay 
Batalofun nutku münasebe
tile yazdığı bir makalede, 
Bulgaristanın Türkiye ile 
daima dost geçineceğinden 
bahsetmekte ve şunları yaz
maktadır: 

" •. . Bay Batalofuu beyana
tmdan maksat, her şeyden 
önce Yunanistanda cereyan 
eden hadiseler karşısında 
Bulgaristanın vaziyetini tes· 
bit etmek idi. 

Bunun için Yunanistan 
hadiselerinin aldığı şekil do

layısile Bulgaristan hükume
tinin aldığı tedbirlerin ye-

rinde olduğunu iddiada ısrar 

etmek faydalı olur. Yuna

nistan'da baı gösteren askeri 
ihtilal arzu olunduğu gibi 
çabucak bastırılmıştır. Bu· 
nun için, sulhun muhafazası 
maksadile Bulgar hükume
tinin aldığı tedbirleri muva· 
fık addetmek lazımdır. 

Fakat M. Batalof beyana
tında, Türkiye-Bulgaristan 
münasebatında bahsetmiştir. 

Türkiyenin Trakya hudut
larında yaptığı hazırlıklar 
hakkında bir gazetecinin 
ıorduğu suale cevab veren 
Bay Batalof, Bulgar efkarı 
umumiyesinin bu hazırlıkla
rın sebebini anhyamadığını 
ve bu hazırlıklar doiru ol
duğu takdirde tefsirleri ka
bil olmıyacağını saklamamış-
tır. Hariciye Nazırı ilaveten 
demiştir ki: '· - Eğer haki
katen alınmış bulunuyorlarsa, 

böyle tedbirlerin alınmasını 
icabettirecek harekatta bu
lunmadık, buh.\nmıyoruz ve 
bulunmayacağız. ,, 

Bu suretle hariciye nazı
rımız Bulgaristan'ın Türkiye 
ile Bulgaristan'ı biribirine 
bağlıyan misaka sadık kal
mak ahdında olduğunu bir 
defa daha teyid etmiştir. 
Bunu hükumetin Trakya 
gazetesinin neşriyatını tatil 
etmek hususunda verdiği 

karar dahi isbat eder. 
Türkler son zamanlarda bu 
gazetenin neşriyatını izam 
etmişlerdir. Bu şerait daire
sinde, memleketimiz aley· 
hinde neşriyatta bulunan 
bazı Türk gazeteJerininde 
kullandıkları dili tadil ede
ceklerini ve bize karşı mem
leketlerinin menfaatlarına 
daha uygun bir lisan kulla
nacaklarını ümid ederiz. 

Ne denirse densin Türkler 
ve Bulgarlar tarihten ders 
alarak komşu olarak yaşa
maia namzet bulunduklarını 
unutmamahdular. Bu yalnız 
iki memleketin coğrafi vazi
yetinden değil, daha yüksek 
telakkilerden doğan bir mec-
buriyettir. Hınç duygular1nı 
idame ettiren neşriyat ile, 
halledilmiş bulunan mes'ele
lerin tekrar ortaya çıkmasına 
çalışanlar, affı kabil olmıyan 
bir siyasi görüşsüzlük yap· 
maktadırlar; çünkü bunlar 
daimi menfaatlara zarar iras 

hareketleri, baskınlar olub - Açız!. Açlık 
duruyordu... ruz. Bize merb• 

iç kaleye sığınan kahra- Biz de islim ola 
manlar, hili dayanıyorlardı. kıymayınız!. 

Düşman iki kuvvet arasın- Dııarıdan a• 
daydı.. Nihayet, en çok kor- rildiği meçhôldil· 
kulan şey, başa geldi: )erce kişi bir pa. 

Açhk!.. tarafa geçib git 
Şehir, yavaş yavaş, bütün meyanda bir çok 

mevcudiyetini tüketiyordu. da vardı. Orduy11 
Gün geldi. Şövalyeler ev- karışbrmamak içi• 

lerin kapılarını çalmağa baş- tuldu. 
ladılar: Papaslar, Piy•' 

- Bir parça ekmek veri- dediği şekilde 

niz; size bir avuç altın ve- baılamışlardı. içi 
1. telmi namındaki ·,.ı re ım .. 
- Açız, Tanrınızın, Pey- takyadaki Sen Pi 

gamberinizin şefaati için bir sinin içinde bir ok 
1 k oldugv unu biliyordO·• o ma.. 

6
,_. 

f ç ve dış kale arasındaki Hristiyanlara 1 d 
halk; can korkusu ile, nesi Isa Peygamberi c;I 
var, nesi yoksa veriyordu. tu .. 
Fakat nihayet onun da her Bir gün kale içi 
ıeyi tükenmişti. telmi; bir elinde ~ 

Açlıktan ehli aalip kmlıp ğu halde, heyeca 
dökülüyordu . le bağırdı: 
lıeri gelenler bile ne yapa· - Evlitlarım, 

caklarını şaşırmışlardı. Halkı Cenabı Meıihi f6 
tutamıyorlardı. Bir gün gö- barek sinesini d~ 
rülen manzara çok müthit nerede olduğunu 
olmuştu . ledi ve dedi ki: 
Düşman efradı, ııcak ıu - O oku bul 

kaynatıyor ve bu kapların zaffer olacakııaısl· 
içine kunduralarını, üstünde Ehli salib, bir 
deri bulunan eşyayı atıyor- kaynaştı. Dini ıe 
lardı. ret şaha kalkmıtb· 

Köseleler; sıcak suda yu- sızlıyan: 
muşayor, gevşiyor, sakız gibi - Bu oku çık• 
oluyordu. Ve açlar, kapııa 
kapışa, çekiıtire çekittire, 
deri, kösele gibi şeyleri mi
delerine indiriyorlardı. 

Birgün; bu harbı ayaklan· 
daran maruf Piyer Lermite 
baş vurdular : 

- işte - dediler - senin ve 
Papanın marifeti !. Zavallı 
Hriıtiyanları kandırarak bu
raya kadar getirdiniz. On
ların kan mes'uliyetini üstü
nüze aldınız. Şimdi~de te
mizleyin, kurtarın balialım! 

tulalım!.. . 
Diye bağıra• 

şi, önde papasl:,i 
Lermit ve Bartel 
halde kiliseye gita.i_"PL., 
fruva da oradaydı-• 

Filhakika kili•8 lı 
ninden böyle bir 0 

artık Ehli salip 111 
veti yeniden canl 

Piyer Lermit; 

- Bunu Allah 
Allah istiyor .. Bu 
mandanımıza ver 
ğuna koyıun!.. 

Fırsat, bu fırsa 

turyayı daha evvel haberdar 

etmiş ve Almaiı sefirine me
seleyi ondan üç gün sonra 
açmıştı. Alman sefiri Baron 
Marrşalin boğazlar mesele
sine dair vukubutan müla
katı hakkında Berline yaz
dığı rapora bakılacak olursa 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

T elefpn: 2776 

bu tedbirlerin bize karşı olma
dıklarını ümid ederim. Çün
kil tekrar ediyorum biz 

etmektedirler. Matbuata te
rettüp eden mukaddes va
zife milletler araıında itimat 
duygularının kuvvetlenmesine 
yardım etmek ve milletlerin 
uluslararası çerçevesi içinde 
birbirlerile tanışmalarına ça • 
hşmaktır. 

ihtiyar papas, şaıırıp kal· 

mıştı. Ne cevap verebilirdi? 

Söylenen ıeyler, baıtan aşağı 
doğru idi. 
Ehli salip meclisi gene top-

yarııı bir haber 
- KarfıJa bak• 

ııya! .. 
- Ne var, o• 0 

hariciye nazmmız: 
11Bize karşı büyük darbeyi 

vurdular!" sözü ile Baron 
Marşalı Kanunuevvel 1911 de 
karşılamış Çarikofun teşeb· 
büsü hakkında 11 büyük bir 
heyecan içinde,, izahat ver
miş, Rusya tarafından isteni 
len şeylerin dairei şumulünü 
çizmiı ve bunların " Türk 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

biiroıuna müracaat edil-
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırıhr 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaa11 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu
besinden : 

27-2-935· tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 5-
2-935 de Yeni Asır 11-2-935, de Anadolu 17-2-935 de Ulu
sal Birlik ve 23-2-935 de Jşık gazetelerinde ilin edilen Yu
nanlı emvalinin ihaleleri 27·3·935 tarihinde pazarlığa bıra
kılmıştır. Satış gayrimübadil bonosu veya peşin para ile 
nakten yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Ma
lın satıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye resinı ve 
sair bütün masraflar müşteriye aittir. fstiyenlerin yüzde 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale iÜnü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına müracaatları. 655 

landı ve Piyer L'ermiti mu·. 
rabhas olarak gönderdi. Sulh 
istiyecekti . 

Piyer L'ermit; islim ordu· 
gih1na gittikten biraz ıonra 
döndü, geldi •. 

- Ne oldu?. 
- Hiç f. Onları çok asabi 

gördüm. Sulha yanaımıyor
lar . 
- Şu halde mahvolduk. 
Piyer L'ermit; biraz sonra 

ordudaki papasları toplamıı ı 
ve şu emri vermiıti : 

- Ordunun mlne•i kuv-

- Üç hayaleti 
mu11aız, iıte şu t 
Gayet zayıf ı6 LI 

Amma, onu, kal• 
içi aşkla · dolu ol 
bilir .. 

Bu son iıaret .-
hiÇ kimıe çıkıpt•; 

- _Ben gör111cY 
var? 

Diyemiyordu.. 
taktirde, büyük 
hakkında aık taıı 
nı lıaııl olacaktı •• 

(~ 
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Der Zee 

Tl:.:l Q K iYE -Olivier ve şilrekli-/ Fratelli Sperc Vapnr Acenta 1 

sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Z:IRJ ~T 
BAN~ASI ,. ,, 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bO~Q 

12 beygir kuvvetinde (Di-

Adm demiryolu umum 

müdürlüğünden: 

1098 Numaralı Tütün 

"UL YSSES" vapuru 20 martta beklenmekte olup yükünü 

acentası boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence Jimanlarr 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" MARONIAN ,, vapuru 

21 şubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 

alacakbr. 
" EGYPSlAN ,, vapuru ay 

sonunda Liverpool ve Svven-

seadan beklenmektedir. 
"THURSO ,, vapuru mart 

ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
al;ıcaktır. 

"FLAMIAN,, vapuru mart 

ortasında Liverpool ve Svven· 

seadan beklenmektedir. 

Not: Vurut tarihleri ve 

için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Rot· 

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
11
UL YSSE,, vapuru 8 nisandan 11 nisana kadar Anvers, 

Rotterdarn, Amsterdam ve Hamburg limanlara için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydoia, Goteburg, Oslo ve ıskandi

navya limanları için yük alacaktır. 
11 VIKlNGLAND ,, motörü 2 nisanda Roterdam, Ham

burg, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Gotcburg, Oslo ve 

İskandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMANİ 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

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

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

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arw sında ayda bir muntazam sefer 

vapurların isimleri üzerine " T AMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
değişikliklerden mes'uliyet alacaktır. 
kabul edilmez. " RINO " vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 

11-------mm•' alacaktır . .., 1 k J>• Hamiş: handaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
atı ı - I)1ano Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Alman marka her şeyi Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

sağlam kuyruklu bir pi- şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
yano ehven fiatla satılık- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 
tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BiRLİK 

1 gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. ,_ _, 

Kitnplnrnuza Gfi7.cl 

Cilt, Hntarularmıza Şık 

Bir Albfim, Ve air 

Cilt İşleri Yaptır· 

mak ister eniz : 

* l'ENı KAVAFLAN * 
Çarşısuıda 34 Numarada 

- - Ali il ı za - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

ök nrnk şekerle· ~ 
l d . ~ 

riııi t<:ern u• e •· ---t 

niz •. ~ 
~ 

VcPorjcn Şalmpm ~ 

en fistnn bir mns- ~ 

bil şekeri olduğu· >b.JJ 
mı nnuımoyınız.:_ -i5 
Kuvvetli nıfi bil ~ 

i liyenlcr 'ılılıat 

ilrgnn bnplnrını 

nrnsmlnr. 

l\lnruf cc?.anclcr· 

• Taze temiz ııcuz 
ililt; 

IJer tUrlil tuvalet çeşitleri 

Iaı11di Nüzhet 
ıhlıat Eczane i 
Raşturak No: 37 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf ıııalzeme mağazası 

Jlmn:.a Rıistt!fll beyin foto,Braflıane..si. /;mfrde en 
fotoğraf çehmeklc ~ölıret lıulcın bir san "at ocu~ul,r. En 
müşl,tılpesenı olanlar dahi. buradu rektirdiklcri fotokrpj
forda11 mt•rnmın Jwlnıı~lardır. 

liamz<J Rıistern beyin, fotoğroj mul1·eme$i suıan rlM'J-

gazası da mıılııerem mıiştc.rileriııin irıcı• :evl;l~rine ~()re 
1ıer çe,,.iı mallan, fotoğraf makinelerini lmlu11d11rmukıc.0 

dır. Bir :.ıyarct lıer ieyi İşpcıla l.lıflılir. 

(izmir · Haşlurnk caddesi, Refik ... 
- IE 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1~ürk Anoninı Şirket. 

Serınaye i 3,00 ,OOO'l'ürk P r 1. ı 
lstanbul Babçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

·-Sümer Banli,---
nıamulfıtı 

Yerli nıalların en iyisi, en 
nıı. en ucuzu en güzeli 

,/ 

Dereke kuınaşları 

Fe aııe kııınaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

ağla-

laran isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 
tarifesidir <len arayınız. S~nmer Bank yerli mallar pazar .. 

Birinci Kordon, telefon 
• 

No. 2007 - 2008 

27-3-935 tarihinden 30-6-935 mire ta~ınacak tütünün be· 
tarihine kadar muteber ol- her tonundan 3584 kuruş 
mak üzere Kule önünden iz- ücreti nakliye ahnacaktar. 

lzmir şubesinde bulursunuz 
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Bir 
Feci hir cinay«t. 

Yahııdi gel 
l\lussolini, Venedik sarayınıc balkt?nundan ikinci defa olarak haykırıyor llİllİ öldürdü 

Hi~ bir hadise Italya'yı saskın avlami-Davi Nesim, eıi;~-ğeçirdiği e~ 
. k M k dd :. '~ .. 1 bıçağile bayan Ostulayı da yar~ 
yaca tır. u a eratınonumuze ~· {a- ki~~D .!.~:!~~'·.~1:k:~::~: ;::;.:~·~:~~(~::.~ 

~ h t .. l .. • • h """' h bir cinayet olmuş Y ako oğ- bırakmıyorlardı. All;ıl 
racagı er ur u ışı ecermege azırız. ~~D~ .. ~~~idk~~~;:·~.~~!~~ :~~~-·k~==ç~~·~!~~.~ ] 

• • • • b ' Y b d' k k b v ·ı Adliyece tabkik•11 

Biz mazide bir avuç ınsan idik,· şimdi büyük hır kıtleyız fakat ır. a u 1
' e me ıçagı e edilmektedir. / 

' aynı evde oturan altmış yaş- _ ___..,,., 

o bir avuç insanın ayni cür'et ve azim hissini taşıyoruz!.. larında bayan Oıtula ile ge- Usandık 
lini otuz dört yaşında bayan 

Roma, 24 (A.A) - Müca-
dele alaylarının teşkilinin 

16 ncı yıl dönümü münase

tile Duçe, Venedik sarayının 
balkonundan halka hitaben 

bir nutuk daha ıöylemiş ve bu, 
nutuk sürekli alkışlarla kar

şılanmıştır. Duçe şöyle de
miştir: 

" - Siyah gömlekJiler, bu an 
ltalya tarihinde esaslı bir 

andır. Ve bu itibarla müs
takbel asırlar tarafından 
yadedilmeie fayandır. Yal-

Adii Ababa mek-1 
topları 

-Baştarafı 1 inci sahifede 
Jarı hususi muhabirler; Ha
beşistanın her ne kar lüzu· 
mu dercede temettün etme· 
miş bir ülke ise de, toprak
larını başka bir ulusa çiğ

netmemeğe azm etmiş ol· 
duğu kanaatini gösteriyor· 
lar. 

Habeşistan imparatoru , 
kan dökülmemesi taraftarı· 

dır. Bununla beraber ica· 
bında memleketini müdafaa 
için lazım olan kuvvetlerden 
mahrum değildir. 

Habeşler, geri kalmış bir 
ulustur. Bununla beraber 
yurtlarına karşı son derece 
bağlı ve sadıktır. 

Italyan kumandanları, do-
gu Afrikasına giden askeri 
kuvvetlerin, yakında ftalya
ya dönecekleri şayialarını 
yaymakta ve bir takım uy
durmalarla Habeşlilerin hidde
tini teskin etmeğe çalışmak· 
tadırlar. 

Habeşler, çok mütevekkil 
ve sabur adamlardır. Onlara 
İtalyanların yaptıkları askeri 
tedarikittan bahsediniz, sizi 
nihayete kadar hiçbir telaş 
göstermeden dikkatle din
lerler ve sonra: 
-" Gelsinler, zannetmiyo

ruz ki bizimle barb etmek 
istesinler. Onlar, bizi kor-
kutmak için asker iÖnderi· 
yorlar. Bilmiyorlar ki biz 
korkmıyoruz. ,, 

Habeşistanda milkemmel 
bir asayiş vardır. Habeş 
topraklarında bulunan Ital
yan müesseseleri ve ltalyan 
tebaası için Habeşler, şim· 
dilik milliyim görünüyorlar 
ve en ufak taşkınlıktan çe
kiniyorlar. Fakat yarının 
ne olacağını şimdiden kes· 
tirmek güçtür .. 

Fethi yede 
Kurulan Fidanlık 
Muğla 24 ( A.A ) - İki 

yıl önce Fetbiyede hususi 
muhasebe tarafmdan kuru
lan fidanlıktan bu yıl 2500 
çeıit cinı aiaç fidanı daiı
tılmııtır. 

nız senede iki Gç defa göz
lerimizi maziye çevirmek 
icabeder. Zira ruhumuz da 
bizi istikbale sevkeden bir 
kuvvet vardır. Mazide biz 
bir avuç insan idik. Şimdi 
büyük bir kitleyiz. Fakat 
şuraaını kaydetmek gerektir 
ki bu kitle o bir avuç insa
nın ayni cür'et ve azim his· 
sini taşıyor. Bugnnkü hava 
ıibi bulutlu ve kararsız o
olan siyasi iklimde ltalya 

gerek silah itibarile kuvvet· 
Jidir. 

Bütün İtalyan milletine ıu· 
nu demek isterim ki; hiçbir 

hadise İtalyayı faşktn avhya
mıyacak ve ltalyanın karşı 
koyamıyacağı hiçbir hadise 
çıkmıyacaktır. Birer hakikat 

olan bu ıeyler bizim etrafa 
ıükun ile bakmamızı temin 

etmektedir. Bunu bir haki
kat olarak kabul ediniz ve 

ıükün manzarası arzediyor. bunu kendinize bir silih ya· 
Zira Italya gerek ruh ve pınız. Mukadderatın önilmilze 

...... ..._._. ...... 1 

Vilayet Meclisi 
Bay Mehmed Aldemlr (Çeo 

me) eöı lıtedl, kendisini eay· 
gısızlıkla lth•m eden Bay Mu· 
rad Çınar'ın ıôzlerlnl protesto 
ettiğini, geçen toplantıda .kendi 
namını değil, encOmen namına 
ıöz ıöylemiı oldo~ono, hattA 
ıözlerlnln mecltıı başkanı tara· 
fındıo da teyld edilmiş balon· 
doğunu bildirerek: 

- Bııtınenl n kapandığını 
farzedlnlz, o vakit bize ne dl· 
yecektlnlz? Dedi. 

Doktor Bay Kıimıran Kenan 
(İzmir) daimi encümen namını 
izahat Yererek dedi ki: 

- Bay Murad Çınar kendi· 
sine h11 olan ı:ılddetl beyanlı 

(Masraf IDHbot değildir.) diyor. 
Do mes'elenln burada mQnı· 

keş11andın memnuniyet doy· 
mamak lmklnıızdır. Umumf 
mecllıin bulunmadığı zaman· 
tardı ( BAIAtt mftıtacele ) de 
daimi encClmenl ittihazı karar 
eder n bono mecliain ilk top
lant111ndı yalnıs arzeder. Bas· 
tabane başhekimliği vaziyeti bize 
bildirdi, ardındın sıhhat mO· 
dOrlftğO de llAç paraıı verilme· 
dlğl takdirde onheı gftn içinde 
haetıhınenln kapanacağını haber 
verdi. Do ( BAIAtı müetacele ) 
den değllmldlr? Bizde kabul 
ettik. Kınonsoz, usulıftz bir 
it yıpılmımıştar. 

Bundan sonra Bay Murad 
Çınar, bay Mehmed Aldemir'Jn 
proteıto mes'eleılne cevab ver· 
dl, ıahaa hakaret kısdlle hare· 
ket etmediğini bildirdi. 

Bundan ıonra çok uzun 
münıkaealara yol açan avukat 
bıy Ekrem (Ödemiş) in sözleri 
dinlendi. 

O da haaıtıhınelere verllmlı 
olan para meı'eleılne temas 
ederek maoakıelenln meclis 
kararını n kanona aykırı 

oldogono, eatılan akar para· 
lırının (çır çor) edildiğini, daimi 
encümenin bir (mirasyedi) gibi 
hareket ettiğini söyledi. Dı. hay 
KAmrın Kenan daimi encilmenln 
ıarW'et görerek mdnıkale yapmış 
oldu~onu ıöyledl ve çok yerin· 
de izahatla yapılan mdnakale· 
nln kanuna uygun olduğunu 

bildirdi. Bundan sonra General 
Klzım rnrik ıöze bışladı ve 
dedi ki: 

- Ooyıldır huıurunuıdı hu· 
lonuyorum. BugClne kadar ge· 

çen toplantılarda bu kadar sert 
toı.uımalar görmedim, doyma· 
dım. Arkadaşlar, bfrblcimlzln 
mane•i şabstyetfmlzi, bayslye · 
tlmlzl, aareacak sözlere meydan 

vermemek lAztmdır. Nihayet arka 
daoımıza (mlraıyldl, çarçur) eöz· 
lerlle bltab etmek ve paçavra 
glbl yere dftı:ıürmek istemek 
bıkkını ki mıe kendisinde 
göremez. Dalmi encümenin 
başkanı ııfatlle izahat ve· 
reyim: Bıstahıne mes'elesl, 
bay Ek.rem'ln tasanorandan 
yftzbio mfııll fazlı feci idi. İIAç· 
lar acaba bitti mi diye gldlb 
eandığı mı bakacaktık? Biz 
inanlı it görOyoruı. Bulunan 
çere Dahiliye Bakanlığını bil· 
dlrflmio, kabul edllmf ı, ve taı· 
diki Aliye lktlrın etmlotlr. 
Bay Kamran'ın eözlerl çok 
yerinde ve doğrudur. Sıkıntılı 

mnkllerde mantıkını, yolunu 
bilen enctımenler de böyle ya· 
pacak.tır. Çok rica ederim bay 
Ekrem ıöyledlklerl sözleri geri 
alıınlar. 

Bay Murad Çıoar'a cevab 
vereyim: Arkadaşıman yanıldı· 
ğtnı anlatmak isterim. İzmir 
vlltyetl iç vlltyetlerden değil· 
dlr, ehemmiyeti bi1y6kt6r. 
Mekteblerl yaptardıkea elzln 
yardımınızla yaptırdık. Apışıb 

kalma vaziyeti yoktur. Bu •il&· 
yette 675 kay vardır, 370 
mekteb vardır. Bn mektehler 
k.aabalarlı beraberdir. İakılA· 
hın bekçiliğini yapın köylil 
maarife kıymet vermletlr. Bizi 
heeaheızlıkla kimse itham ede· 
mez. istatistik öndmQzdedlr. 
BAIA mektebe ihtiyacı olan köy· 
ler çoktur. 

Bundan ıonra Bay Murad 
Çınar söz aldı ve: 

- Ben apıştımz, şuorsuz 
hareket ediyorsunuz, heeabı· 

nızı geniş tuttunuz demek iste· 
medlm. Maarif işlerinde göı· 

terllecek muvd fıluyetten klaı 

tlklyet eder. Ben bir lnkıl4bcı 
ve cQmhorlyetclyim. Dedl. 

Vali General Kıtzım Dfrlk; 
tekrar beyanatına devam ede· 
rek: 

- Arkadaşlar; ııuçlu olmı· 
dı~ımııa kabul etmeniz !Azım· 

dır. Mnlklye mafettl~lerl ha· 
radıdn. Her vakit işlerimizi 

kontrol ediyorlar ve ederler. 
Raporl1rını verirler. Beıablı· 

çıkaracağı her türlü işi be
cermeie hazırız. Eğer ica
bedecek olursa yolumuza çı· 
kacak her türlü maniayı bü
yük bir ceht ile devireceğiz. 

Siyah gömlekliler ! 
Milletinin taşımakta oldu

ğu milyonlarca şüngfi bizim 
Avrupa sulhunu temin için 
yapacağımız teşriki mesai de 
muzahirimizdir. Mücadele a
laylarının teşekkülünün 16 
ıncı yıldönümünde faıit ltal
ya iıte bu ıuretle arzı en
dam ediyor.,, 

1 Milletler cemiyeti 
Konseyi l l Nisanda 

toplanacak 
Istanbul - Fransa hüku

metinin vaki talebi üzerine 
Milletler cemiyeti konseyi 
başkanı Hariciye Vekilimiz 
Bay Tevfik Rüştü Aras, kon
seyi 11 Nisanda toplantıya 
davet etmiştir. -----------Piyango 

Bileti sahtekArlığı 
Ankara - Çocuk esirge· 

me kurumu ve ulusal öko
nomi kurumunun müşterek 
olarak tertip ettikleri yerli 
mallar piyangoıu çekilmiş 
ve biletlerden birine beş bin 
liralık ikramiye dilşmüştlir. 

Bu ikramiyeyi almak için 
ayni numaralı bileti hamil 
olarak iki kişi müracaat et· 

imiştir. Bunlardan bir biletin 
sahte olduiu anlaıılmıı ve 

adliyece tahkikata başlanmış· 
tır. 

Almanlar 
Anason alacak 

Ankara Türkofis reisliğin· 
den lzmir Ticaret odasına 
gelen bir yazıda, Almanya
dan büyük bir firma mem
leketimizden 10 ton kadar 
eyi cins anason alacağını 
bildirmektedir. ------------Kont Martel 

Bugnn geliyor 
lstanbul - Franıanın Su

riyeye fevkalade komiseri 

Kont dö Martel bugün şeh
rimiz~ gelecektir. Fevkalde 
komiser, bu akşam Ankara
ya giderek temaslarda bu
lunacaktır. 

rımız açıktır, kanonsuz hiçbir 
eey yapılmımışlır. Dedi. Mü· 
zakerenln kifayeti reye kondu. 

Daimi encamenln mQtaleası, 
Bay Ekrem ve Murad Çınarın 
muhalefeılle taevlb edildi. 

Umu mi mecllı çsrşımba 
gftnü seat ondörtte tekrar top· 
lınıcık 

cektlr. 
ve itine devam ede· 

Rebekayı ağır surette yara
lamış ve zavallı Rebeka 
aldığı yaraların tesirile mem
leket hastahanesine kaldırıl
dıktan sonra ölmüştür. Os
tulamo yarası daha hafiftir. 
Bu feci cinayet hakkında 
elde ettiğimiz malumatı aşa-
iıya yazıyoruz: 

Davl Nesim; evlidir. Hem ka · 

zancı aıd1r. Uem <le parayı iç· 
klye harcar. Bu yüzden karısı 

ile er1t1ında daimi bir geçlm!liz· 
ilk nrdır. 

Dün de Dni ~esim; aile 
t. vlne gelmiş, oda komşusu 

Bayan Oııtrula ile görü~mlye 

başlamıştır. Kadın; kendlsJoln 
hallerini tenUd ederken fena 
sözler ıöylemiş, Dnl Nesim 
bundan çok müteessir olmuştur. 
ihtiyar kadının gelini Rebeka 
da odasının altındaki çamaşır· 

hanede çamaşır yıkıyordu. 

O da söze karaomıt ve bazı 

lAkırdılar etmlı:ıtlr. Dnl Nesim; 
Birdenbire odasını girmiş ve 
ekmek bıçağını dışarı çıkararak 
Ostrulaya hücum etmiş, onu 
omuzundan yıralımııtır. Rebe 
ka da onu kurtarmak lsteylnce 
Dni Rebeka'yı da göğıilnQn 

sol tarafından ığır ıorette ya· 
ralamış ve elinde kanh ekmek 
bıçağı bulunduğu halde Namız 
gAh ıntzarlığına kaçmış, orada 
bıçağı bir yere atarak ayni 
yerdeki parka gitmiş, oturarak 
eigara lçmlye başlamıştır. 

Vak'a zabıtaya haber veri 
lince bir taraf tan yaralılar has· 
taneye kaldırılmıı, dl ğer taraf. 
tan nk'anın faili arınmığa 

bııı:ılıomışhr. Az sonra polisler 
kendisini yakalamışlar ve bıçağı 
atllğı yeri itiraf ederek bıçağı 
da bulmuılırdır. Bayan Rebeke; 
omuzbaıındaki anadamarın ke· 
ıtlmlo olmHı yüzüoden h11ta· 
nede ölmüıtür. Bu kadının Qç 

çocuğu vardır. 

Tahkikata adliyece hıolanmıe 
ve katil ifadesinde: 

- Çok dedi koda yapıyor· 
lardı. ( Sen karına bakamıyor· 

eun, ev kirası veremiyorsun, 
bu evden çık git ) diyorlardı. 

Sözler( canıma tak dedi, ben de 
çeklb vurdum. 

Demiştir. Bir muharrfrlmfz; 
dan katille görQşmQştQr. 

Katli; kavgı sırasında teneke 
ile ayaklarına vurulduğu için 
ıyığındın yaralı vaziyette idi 
ve yalınayaktı. Şa sözleri ıöy· 
lemlştlr. 

- Allt:evinde bir ıo tu· 
lumbaeı var. Bu tulumbadan 

Her ~ey olacak fak•1~ 
rik şirketi yola ge~ ~ 

Memleketimizde ~ 
yabancı ıirketler 
yasalarımıza, halkı• 
litına bir dereceye 
saygı gösterenler ol 
bi, bu noktalara ıerr' 
ehemmiyet vermiye• 
kendi menfaatlerine 
hareket edenler !dd 
Bunların başında 
şirketinin bulundu4 
kinmeden söyliyeb 

Elektirik şirketi• 
pozaonuı duruyo~ 

türlü kurtaramazsı~~ 
tirik şirketinden f 1 ~ 
var, kim dinler, k ,~ 
kalırsınız, şirketin ulll~ • 
değil ve ilaah .. Fak;~ 
kete olan borcuouı ~ 
teehhüre uğraduoı, 
saat ıonra karanhkt• j 
ğanızın rcımidir. de' 

Yukarı mahalleler 
trik ~irketi bakkı11d~ 
ğımız şikAyetler, ·~ 
doldurabilecek kad•~!;t 

Bu şikayetlerle s ~ 
mızı doldurmaktaD,.~ 
alakadar makama 16~1111 
ğe ve icabının icr~' 
meğe karar verdik· ;,J 
bu ıirketin yola ge.1,1 min olunabilecek 1111 

Muğla'd~ 
Yeni yapılan bs8 .11 

Muila, 24 ( A.A) 
ıusi muhasebe t• 
yaptırılan haatabaoeoif 
pavyonu meraıioıl~ 
mıştır. Bu pafyo. 
zamanda rontkeD c:ı b' 
olacaktır. RontkeD 
satın alınacaktır. 

Divanı harpler 
kata devam 

için iane 
su çekilirken bile bana kırıoı· mııtır . 

lzmir milli emlik müdürlüğünden: ~ 
lzmir müstahkem mevki levazım ambarında 111•

1 
'l'f 

köhne iki deniz motoru. saat 1 ~ 
lzmir müstahkem mevki koşulu topçu taburunda 111•

1 iki adet taş delme makine hurdası. saat 1 
Karşıyaka orta mektep bahçesinde kereıte e 

4 saat 1 
Yukarıda yazılı emval pazarlık ıuretile satıl• 

Jiplerin 27-3-935 çarıamba gUnll o ıaatlerd• 
h•zır bulunmaları. 


