
Galutasaray . J~encrbalıçe 
arasındaki maçı; Galatasa· 
rayhJar 4-0 kazacdılar. ls
tauhulspo~ Beşiktaşı 1-0 
moğlOp etti. 

• UL~USAL ;:; 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Pire günırüğüııde yakalanan 
kaçakçı1arıu,güııırilk meınur· 
larile ortak oldukları anlaşıl 
mıştır. Kaçakçılar ve meınur· 
lar adliyeye verilmişlerdir. 
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Irak 1 Almanyada bayram 

Büyük l{urtarıcınıız Ata- Surye arasnıda ti-Sar resmen Alman-
ürk Reisicümhur se-;ildiler c~~::!01~0~:.:~~~, yaya ilhak olundu 
Eski Maliye Bakanı Bay Mustafa Abclullıalık ıneclis 

reisi oldu. Saylavlar yemin ettilr 

Şam'dan haber verildiğine • 
göre; Fransanın Bağdad se· Alın an kıtaatı, Sara doçland'ı 

gi ı·nıişleı·dir firi; Surye ile frak arasındar 1 k 
So .. y ey•lıı·e ~ 

bir ticaret muahedesinin v 
Ankara 1 (Hususi) - Be· 

tinci büyük Ulus Kurultayı, 
hugUn öğleden sonra saat 
on dörtte ilk toplanhsını 

yapmıttır. 

Kurultay; en yaılı üye· 
erden lıtanbul Saylavı Bay 

bdülhak Hamid tarafından 
ııa bir hitabe ile açılmış· 

tır. Bay AbdUlhak Hamid 
eıclimle demiştir ki: 

" Arkadaşlar ; 
Beıinci bUyük Ulus Kurul· 

tayını "Çıyorum. Büyük Türk 
Ulusu pek yakm bir zaman-

da biUün Ulusların başı ola
caktır. 

Bundan ıonra saylavlar 
birer birer yemin etmişler ve 

and içmiılerdir. Saylavlar şu 
auretle yemin ediyorlardı. 

Vatan ve milletimin saadet 

•e Hllmetine ve milletin 
hilAkaydll ıart hakimiyetine 
mugayir bir harekette bulun-: 
mıyacağıma ve cümburiyet 
eıaalarına ıadakattan ayrıl· 

erli& başkanı Bay M. Abdu/hı>lıl.

nuyacağıma namuıum ilzerine 
ıöı veriyorum.,, 

Say lavların yemininden 
ıonra, Meclis reisi ve divanı 
riyaset intihap edilmiştir. 
Mecliı reisliğine, Cümhuriyet 
Halk Fırkası tarafından nam· 
ıed iÖsterilen eski Maliye 
Bakanı Bay Mustafa Abdili· 
halik seçilmiştir. 

Meclis reisi seçimi bittik· 
ten ıonra, ReisicUmhur se· 
çimine baııanmıı ve verilen 
reyler umumi hey'et salo· 
nunda tasnif edilmiıtir. 

Mecliı reisi bay Mustafa 
Abaillhalik küraliye gelerek 
taınif neticesini bildirmiş ve 
bOyllk kurtarıcının cilmhur 
'~iıi H~ildijini müjdelemit· 
lır. Mecliı bu haberi alkıı· 
1•rlı karıılamııtır. 
k Bundan ıonra reiıiclimhur 

•11111 Atatllrk kilrallye ıe· 
lerek yemin etmiı ve kııa 
r Dutuk ı&ylemitlerdir. Ata· 

türk'ün nutku Ankara ve 
Istanbul radyosu ile yurdun 
her tarafında dinlenmiştir. 

Meclis ikinci toplantısını 

Salı günil yapacaktır. 
* • • 

Reisicümhur intihabı dola· 
yısile dün gece saat onda 
şehrimizde de 101 pare top 
atılmıştır. 

* • • 
Atatürk'ün tekrar rcısı· 

cümhur seçildiği hakkındaki 
haber, lzmirde büyük bir 

lareli) General f bsan Sökmen, 
(Gireson) Hamdi Yalman. 
(Ordu) Rasih Kaplan, (An· 
talya) Rasim Basar (Sivas) ı 
seçti. 

akdi için müzakereler de bu· 
lunmak üzere Beyruta git
miştir. 

Fransa sefiri müzakerele· 
rin esas hatlarını tcsbit ey· 
liyecek ve sonra Surye ile 
Irak arasında bir ticaret 
muahedesi imzalanacaktır. -------
Hoover 

Ruzvelt'in siya. a

sını beğcnınİ)'Or 
Vaşington - Sabık reisi 

cümhur Bay ( Hoover) büyük 
kongrede uzun bir nutuk 
söylemiş ve Bay Ruzvelt'in 
siyasasını tenkit eylemiştir. 
Bay Hoover demiştir ki : 

" - Hükumet; uluslar arasın· 
daki itimadı ziyadeleıtireceği 
yerde Amerikayı fena tanıt
tıracak ve herkesi bizden 
soğutacak kanunlar çıkar

maktadır. Bu siyasa, Amerika 
için tehlikelidir. Altın esasına 
gelince, bu esası kabul etmek 
bizim için zaruri ve hayati· 
idi . il 

K. S. K: l · Göztepe: 1 

Liklerin birinci 
devresi hitdi 

sevinç uyandırmıştır. Gece ·----
saat 23 le Cümhuriyet mey- (;oı rekoı·u gene kırıldı. Altınordu, 
danında askeri muzika ve., 
bir kıta asker tarafından Türkspora on iki ~ol atdı. 
Atatürk'ün heykeli önünde 
selim resmi yapılmış ve bü-
yük önderin ismi tekrar 
tazim ve ıevgi ile anıl-

mııtır. 

Kııla, hükümet konağı ve 
bil tün resmi binalar elek· 
trikle tenvir edilmiştir. 

Ankara 1 (A.A) - Cüm-
buriyet Halk Fırkası meclis 
gurubu bugUn öğleden son
ra saat 15 le partinin genel 
başkan oruntağı başbakan 

ismet lnönüniln başkanlığı al
tında toplandı. 

Önce Büyük Millet mecli· 
sinde başkanlık divanına 
aday a-öıterilecek olanları 
sonra da nizamnameye göre 
partinin meclis gurubu baş· 
kan oruntaklığına Erzincan 
saylavı Saffet Arıkan ile 
Antalya saylavı doktor Ce
mal Tuncayı ve idare heyeti 
Qyeliklerine de Abdülhak Fı· 
rat (Erzincan ) Ali Kılınç 
( Gaziantep ) Aziz Akyürek 
(Erzurum) Damar Arıkoilu 
(Seyhıa) Fuat Umay (Kırk· 

Aydın demiryolu ile berabere Jml<m Tt~pccih Tii.ıky11rd11 takımı 

Dün Alsancak ve Halk sa- Alsaııcak ıahasıuda: 
hasında, heyecanlı maçlar ol· Burada ilk maç sabahleyin 
du. Hava güzel olduğundan saat onda Şarkıpor • Altay 
ıpor meraklıları her iki sa- B. takımları arasında yapıl-
bayı doldurmuıtu. Alsancak· dı. Her iki takımda çok can
la tekrar baılanan lik maç· la oynadı. Fakat Altay kli
Jarının birinci devresinin ıon çUkleri daha fazla çalııtı&"ın· 
k11mı oynandı ve b8ylelikle "'dan maçı 4-0 kazandılar. 
birinci devre ıona ermit oldu. • Deııamı 2 11cı sahifede • 

llitlcrcilerin lıir g<•çit resmi 

Istanbul, 1 (Hususi) - Sar rin de bayraklar çekilmif, 
mıntakası, bugün resmen milli marşlar ortalığı çınlat· 

Almanyaya Hbak olunmuıtur. mıştır. 
Evvelce takarrür eylediği Sara giren Alman kıtaatı 

Alman milli marşı Doçlandı 
veçhile, Almanyanın her ta· sölemekte idi. Alman mek-
rafında Sarın ilhakı müna· tepleri talebesi de büyUk bir 
sebetile çok heyecanlı teza· resmi geçit yaparak tezabn-
hürat olmuştur, rata iştirak etmiştir. 

Kilise çanları ilhak habe- Bu gece Almanyanın her 
rini umuma bildirmekte idi. tarafında ve Sar'da muaz-
Çanlar çalmağa başlar baş- zam fener alayları tertip 
lamaz, Berlinde, Sarda: ve edilmiştir. BütUn Almanya 
Almayanın büyük şehirle· sevinç içindedir. 

~-----~·~·~·~~,_..---~~~ 

Siyasal ziyaretler 

lngiltere dış haka
nı P arise gitdi 

-·-· Sir Con Simoıı; Fransa dış bakaııı 

Bay Lavalle iki, mülakat yapdı 
lstanbul, 1 ( Hususi...) -

Paristen haber veriliyor: 
lngiltere dış bakana .. Sir 

Con~Simonj Pcrşembe1günü 
tayyare ile Londradan Pa
rise gelmiştir. 

Sir Con Simon tayyare 
istasyonunda, Fransa başba
kanı Bay Flanden, Fransa 

dış bakanı Bay Laval, lngil
terenin Paris büyük elçisi 
ve Fransa hükumet erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 
lngiltere dış bakanı, lngil-

terenin Paris sefirine misafir 
olmuştur. 

lngilterenin Paris büyük el· Ingiltcrc rlış bakam ir 
çili&"i, Sir Con Simonun şe· Con imon 
refine sefaret binasında bu· muşlardır , 
sıün bir öğle ziyafeti ver· Ziyafette Bay Laval'le Sir 
miıtir. Bu ziyafette, Fransa Con Simon bir mQddet gö· 
dıı bakanı Bay Laval, Fransa .ıüımüşlerdir. 

hllktımet erklnı ve lniiltere l Öileden sonra Bay Laval
aefaret erklaı bızır bulun- - Devumı 4iincı'l sahifede _ 



Sahife 2 

Tariht Tefrika : 237 2 Mart 1935 

ittihat ve Teraliki 
(Bahaeddiıı ŞalW Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Hareket ordusu;kısa bir 
ınüsademeden sonra Is-
tanbulu ele geçirmişti 
hücum ediyorlar ve ordunun 
lstanbul üzerine yürümesi
nin büyük bir cürüm oldu
iunu yazıyorlardı. 

Hatta Istanbuldaki lngiliz 
ıefiri namına Selinikte itti· 
hat ve terakki erkanına mü
racaat eden ora lngiliz 
başkonsolosu merkezi umu
mumiyi korkurtmak için ha
reket ordusunun lstanbula 
iİrme~i Türkiyenin tam bir 
izmihlilini intaç edeceğini 
resmen bildiriyordu. 

f ngiliz politikası Abdülha· 
midin padişah olarak kalma· 
ıında o kadar inat ve ısrar 
ediyordu ki Abdülhamidin 
hal'edildiği lstanbuldaki ec-
nebi sefirler tarafından 
hUkümetlerine bildirildiği 
iÜn, lngiliz sefiri Sir Gerald 
Lovvsber'iD lzmirdeki İngiliz 
başkonsolosuna gönderdiği 
bir telgrafname konsoloshane 
binası kapısına asılmış bulu
nuyordu. 

Bu telgrafnamede sefir, 
AbdüJhımidin tahtında kal
masının temin olunduğunu 

resmen konsoloshanelerine 
bildiriyordu. İngiliz politika
ıının hangi sebeplerden do
layı böyle hareket hattı ta
kip ettiği anlaşılmamıştı.Bu
nu Arap izzetin uzun za
mandanberi Londrada otur
masile alakadar olduğunu 
zannedersek yazmağa hacet 
yoktur. 

31 Mart vakasından bahs 
eden bir raporunda o za
manki Alman sefiri Baron 
Mareşal Abdülhamidin tek
rar istipdadı tesis etmek için 
lngilizlen bir takım vaitler 
yaptığını ve bu vaitleri ya
parken de bütün mazisini 
unuttuğunu kaydetmektedir. 

fngilizler bir taraftan Ab
dülhamidi avuçlarının içine 
almağa çalışmakla beraber, 
diğer taraftan kanunu esa
siye muhalif hareketinden 
dolayı Şubatta azledilen Sadr
lzam KAmif paşayı, lngiliz 
tarafdarı olmak dolayısile 
tekrar iktidar mevkiine ge· 
çirmek için· de Abdülhami
din tahtta kalmasını isteyor· 
Jardı. 

Fakat Abdülhamidin, KA
mil paşanın, Arap izzetin ve 
lniilizlerin istedikleri ola
madı. fstanbula giren hare
ket ordusu beş saat devam 
eden şiddetli bir müsademeyi 

müteakip lstanbulu eline 

geçirdi. Abdülhamidi hallet

tirdi ve Sultan Reşadın pa· 

dişahhğını ilin eyledi. 
Bütün bu 31 Mart vak'ası 

etrafında dönen hadiseler 
eınaıında garip bir siyasi 
tahavvül huıule gelmişti. Ab
dülhamide düşman olan ln
gilizler Abdülhamit dostu 
gelmişken Abdülhamide dost 
olan Almanlar da Abdülhb
mide düşman olmuşlardı. Bu 
da lstanbuldaki Alman sefiri 
Baron Mareşahn vaziyeti iyi 
takdir etmesinden ileri geli
yordu Sefir çoktanberi Ab-

dülhamitten ümidini keımişti. 
31 Mart vakasında isi as

kerleri idaresiz, itaahıı ve 
ıabtü - raptsız bir halde do
dolaımalarmı gören Alman · 
sefiri, onların yakın ikibet
lerini tayin etmekte güçlük 
çekmemit ve Alman Başve
kili Bülov Türkiye sularına 
harp gemileri gönderilmesi 
için Almanya imparatorunu 
iknaa çalışırken Baron Ma
reşal buna hiç lüzum olma
dığına dair mütemadiyen 
Alman hariciyesine raporlar 
göndermişti. 

31 Mart hldisesi hariçten 
bu tesirleri hasıl ederken 
memleket dahilindeki iatip
dat ve hfirriyet taraftarları 
onu kendi kafalarına göre 
tefsire kalkıımışlardı. Bunla
rın mahiyetini anlatmak için 

- Arka!ı var-

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

Menemen 
Belediyesi çalışıyor 
Menemen (Hususi muha

birimizden) - Menemen be
lediye bütçesi, bazı tadilat-

la kabul edildiğinden beledi

ye hey'eti, Devlet şurasına 

müracaat etmiş ve yapılan 

tadilata itiraz eylemiştir. 

Belediyenin nazar noktasını 

müdafaa eylemek üzere be· 
lcdiye başkanı bay idris, 
bizzat Ankara'ya gitmiıtir. 

* • • 
Menemen belediyesinin 

tHis eylediği fidanlıktan bu 
yıl bütün köyler istifade et
miş ve buradan muhtelif fi
danlar almışlardır. ... 

Menemen belediyesinin,bu 
yıl içinde gösterdiği faaliyet 
takdirlere sezadır.Ağaç diki
mine Menemen'de büyük 
bir ehemmiyet verilmekte 
yeni tanzim edilmiş olan 
futbol sahasının etrafına 
muhtelif cins ağaçlar dikil
mektedir. 

Futbol sahasının yeni şek
li, cidden çok güzel olmuş 

ve kazanın mühim ve me· 
deni bir ihtiyacı bu suretle 
temin edilmiştir. 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rü~dü Öktem 

Neşriyat müdiirü : 
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 kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

(UluaalBirlik) 

maçlar ____ A_z_a_ll_8 ____ ~=--Ç.=ı-;o;:K:~;tK:;:!E========'1 
B~tarafı 1 inci sahifede K 

Dünkü 

ta~~~:~~.~:~ ~·::k~~ı!~. ~:~- ıhaneıi vataniye orkunç Hakika.!t c 
sında oldu. Oyun bidayetinden iJe itham olundu •- !fon 1 
nihayetine kadar Altayın ha- YAZAN: Orhan Rah,,.. Th 
kimiyeti altında cereyan etti Paris - İspanyanın eski -4- " 
ve bu maçı da Altaylılar reisicümhuru Bay Azana, asi- Birgün, ayni mahallede 
4-0 kazandılar. lere ıilih temin ettiğinden 

Saat 1 • de huca ı'le i•mı'r 'h . • .1 . h bizim kamçılı kaymakamı 
-:t .. ı anetı vatanıye ı e ıt am 

görmiyeyim mi ?.. Baktım ; 
ıpor arasında üçüncü maç ta olunmuştur. Bay Azana'nın, 

kııımda saz, alttı 
çalıyordu. Dilşünüo bit. 

Ben, oğlumun e 

oynandı. ölüm cezasına mahkum ol- oğlumun evlerine yakın bir 
Bucalılar dün cidden gü- maıı muhtemeldir. eve girdi. Yanlış mı gördüm 

kapıda bir sefil ola 
liyordum. Bir aralık 
küçük bir kız çıktı. 
bizim kamçılı k•f. 

zel oynadılar. Fakat lzmirs- diye şüpheye düştüm, bek-
oynamış ve galibiyeti haket· ı d' lk d ' • d poru mağlup edemediler. e ım.. in ı vaktı i i, ev-
mişti. Fakat şansızlıktan gol d k y d 

Oyuna hakim olan Izmirspor- 1 1 • b en çı tı. anın a genç, gü-yapamıyor ar, tüt erın ir 
çağırttım .. O, giyin 
eli, biraz da sarhoş 
kapıya çıktı . Beni bit 

lular m;ıçı 4 - 1 galip bitir- d zel bir kıı da vardı. Siyah, 
kısmı direk üzerin en, sağ-

diler. dan, ıoldan gidiyor. Bazıla- yontulmuş bir direk gibi du-
Son maç Altınordu-Ttirks- rı da kalecinin eline düşü- va-;a dayanmıştım. Ağır ağır 

por arasında idi. yürüyorlardı. Aldanmamıştım: 
sandı. hemen elini c 
uzattı, bir lira verıııek 
Elimle ittim.. Başılll1 l" 
dım, yüzümü açtıııı~· " 

yordu. 
Geçen hafta Göztepeye ki G l b ı Bu, kamçılı kaymakamın ta Bayra ı - enç er ir iii 

9-0 mağlup olan ve evvelki maçı 0-2 gençler birliğinin kendisi idi .. 
haftalarda ise en kuvvetli galebeıi ile neticelendi. Konuıuyorlardı. Yanında 
takımları mağlup eden Türks- Saat 12,30 da lzmirspor • ki genç kız, güzeldi, sevi::n· 

- Beni tanıdın Jlll ta~ 
Dedim .. Yüzüme rr-~a 

tı, sonra kızgın kııt""i N porun bu maçta alacağı Buca B takımları arasındaki l' d ' d v 1 b b 
netice merakla beklenili- ıy ı, 0 a 0 i umun a a· 

yordu. 
lik maçı da bu sahada ya
pıldı. 

Her iki takım da sahaya Küçük Bucalılar ilk an· 
alkışlar arasında çıktılar. Türk 
spor geçen haftaki kalecisini larda lzmirspor kalesine 
muhafaza ediyordu. Oyunun tehlikeli akınlar yapıyorlardı. 
ilk dakikalarında Altınordu Oyun Bucalıların hakimiyeti 
kalesine tehlikeli akınlar ya. altında geçti. Ve maçta 3-1 
pan Türksporlular kısa bir lzmirsporluların mağlubiyeti 

ile neticelendi. 
müddet sonra gevşediler. 
Hele AJtınordunun bir-biri Sıra günün en mühim ma-
arkasına 5 gol yapması, Türk çına gelmişti. Evvelki hafta 
sporluları büsbütün hezimete Göztepeyi mağl6p eden 
uirattı . K. S. K. lıların bu defa ne 

netice alacağı merak edili
Artık ne paslar birbirini 

yordu. 
tutuyor, ne de oyuncular an· 

Bu maçı her iki tarafta 
laşabiliyorlardı. Maçın bun· kazanmak için çok çalıştılar 
dan sonraki kısmı tamamen K.S.K lılar ilk devrede bir 
Altınordunun hakimiyeti al- kaç gol fırsatı kaçırdılar. 
tında ve Türkspor nısıf sa- V ! takımın muhakkak gali
hasında cereyan etti. Bu fır· biyeti de bu suretile elden 
ıattan istifade eden Altınor· gitti. Göztepeliler, geçen 
dulular 7 gol daha yaparak, haftaki mağlubiyetinin acısı· 
geçen hafta temin edilmiş 01 ••karmak ye bu maçı hiç 
olan bu senenin gol rekorunu olmazsa berabere bitirmek 
kırdılar ve sahayı 12. o ra· istiyorlardı. ikinci devrenin 
lip olarak terkettiler. sonlarına doğru Göztepeli-

Halk sahaıında : ler K.S.K kalesine tehlikeli 
Dün Halk sahasında da çok bir iki akın yaptılarsa da 

alakalı maçlar vardı. hiçbir netice elde edemedi-
Sabahleyin saat 9 da Te- ler v~ maç böylece 1-1 be

pecik Türkyurdu ile Aydın rabere bitti. 
demiryolu takımları arasın- Son maç Kahramanlar 
yapılan maç 1-1 berabere ile Kurultay arasında yapıl
neticelendi, Tepecik Türk dı bu maçı Kıhramanlılar 
yurdu takımı dün çok ıüzel 2-1 kazandılar. 

---------------------~-lzmir ithalat gümrüğü mii
dürlüğünden: 

Kilo Gram 

o 430 

2 120 

1 220 

o 075 
o 250 

- o 130 

2 150 

Cinsi eşya Kıymet 

Lira Kr. 
Yün mensucat metre murabbaı 200 4 00 

G. kadar 
Yün mensucat 

" " 200 10 00 
G. yukarı 

Basma halinde merserize pamuk men
sucat metre murabbaı 150 G. kadar 

Kasarlı pamuk mensucatM.M. 70G.kadar 
ipliği boyalı f pamuk mensucat M. M. 

150 G. yukarı 
Basma halinde~pamuk mensucat M. M. 

150 G. yukarı 
Kasarlı pamuk mensucat parçaları 

M. M. 150 G. kadar 

2 00 

o 30 
o 30 

o 20 

2 00 

O 885 ipliği boyalı pamuk mensucat fasunah 1 00 
M. M. 150 kadar 

Yukarıda cins ye nıikt&"rı yazılı eşya açık arttırma sure
tile satılacağından isteklilerin 4 - 3 • 935 pazartesi günü 
saat 13 te ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 22-2 422 

Inhis?rlar tütün fabrikası mü
dürlnğünden; 

Alsancakta kain inhisarlar tütün fabrikası memurları ile 

işçilerine ucuz, temiz, bol yemek temin etmek için bir 
lokanta açılacaktır. 

Lokantacılık yapmış veyahut lokanta işletebilecek evsafı 
haiz sermayedarlardan arzu edenler hazırlanmış olan şart
nameyi görmek üzere her gün öyleden sonra saat 13 den 
16 ya kadar ve ihale ıünü olan 4 Mart 9:l5 pazartesi 
günü de saat 15 te fabrikaya müracaat edebilirler. 26-2 

sına: - Tanıdım - dedi• ap1 

- Baba! gın Huriye.. eğl 
Diyordu. Anladım ki, bi- - İşte, buiÜD ıe 

zim kamçılı kaymakam, saplaşmağa geldiııı .. 
( ... .... ) dan ayrıldıktan · Beni birdenbire ~ it 
ıonra artık durulan bir çay istedi. Bir sürü ha C' 
gibi sakinleşmif, evlenmiş, savurdu. Kendisini .~ 

1 kızıda olmuş.. gününde rahatsız ecli1"'~ 
Ona, dehşetli hıncım var- şum. Aramızda al&lı' 

dı. Kinim, gün geliyor, bey- muş ve daha bir takı' 
nimi sarııyordu. Fakat ne ler... ..ti * 
yapabilirdim ? Ben sokaklara - Var -dedim· ? (~ 
düşmilş, fakir, kimsesiz bir koyusu var. Beniııı 
kadındım . senin de oilun. _i .. 

Üç dört gün evvel, gene Ve sonra yanına ~ 
orada bekliyordum. Ne gö- rak kısaca her ıeyi Mü 
reyim, neler göreyim, aman Kafasına iri bir \fi 

yarabbi, benim oğlanla onun miş hayvanlar gibi ı 
kızı yan yana.. Giyinmişler, tal, gözleri evinden 
kuşanmışlar, nede yakışıyor- beni dinleyordu: 
lardı bilsen ! . _ işte -dedim- bd l,ir 
Oğlum beni görünce ya- kanlı, benim oğlulll; 'n 

nıma doğru geldi. Kız da senin oğlun.. nikib• d# ati 
kolundaydı. Kalbim şiddetle tın.. iki kardeş kari 
çarpıyordu. Yüzlerine bakı
yordum. Birbirine benzer yer· olupta bir yatakta ya 
leri vardı . öyleya, baba bir, sen de .. 
ana ayrı kardeştiler.. Sözümü tamamhY /. 

Bana gene sadakasını verdi. Başına bir yumruk ~ 
Bir lakırdı attım: Bakışı deiişti ve ki ff.-

- Nişanlın pek güzel.. lar savurarak içeriY' ti' 
Allah bir yatakta kocatsın - Köşe başına çt"ı 
sizif. tim. Biraz sonra ef~ 

Dedim. Güldüler . Oğlum; başlamıştı. Gelen, ~ 
- Evet - dedi - nişanlım. artıyordu. Meğer, 
Ve sonra yürüdüler.. Ağ· deli olmuş.. d'-

lıyacak, kahkahalarla koşa- Oğluma gelince, ";J 
cak, delirecek gibiydim. Oğ- şam kız kardeşi ile 
lumla kardeşi nişanlanmışlar. girdi. . J 
Aman Allahım ! . Saim, bu hikayeY1~ 

Sonra, oradaki hizmetçi- tıktan sonra gene ~ 
Ierden biri anlattı : nin önüne gidip mı il 

Kızla oğlan sevişmişler ve - Demek ki, b&~ 
benim oğlanın babalığı, eski si münasebetler ol• 
kaymakamın kızını istemiş. tada bir pürüz var•~ 
O da, sevine sevine kabul bu işin iki taraftan • 
etmiş. Hizmetçi, onların, dün- si veya bilinmemesi dit 
kü gün için, dUğünleri ola- Başını bize çevir 
cağını da söyleyiverince ev· mağile gene kedil 
veli duraladım .. Buna mani terdi: 
olmak istedim. Fakat kinim, - Hepsi yalan .d 
galebe çaldı. Oğlumun aslı· sanlar da kediler 
nın meydana çıkacağından hayvanlar gibidir .. /\ !' 
da korktum. Tam düğün olur nizam denilen bağl-' 
iken eve gittim. içeride bü· rılmışız. Yoksa 

yük bir kalabalık vardı. Üst Bitti rJ 
Türkiye -Z-ir-a-at_h_a_n_k-as_ı_fı 

şubesinden: J 
13-2-935 tarihinde ~. açık artırma ilei ihaleleri yı~f. 

8-2-935 de Anadolu 11-2-935 de Yeni Asır 9-2-936~ 
ve 10-2-935 de Halkınsesi gazetelerinde ilin edileD ~ 
emvalinin ihaleleri 20-3-935 tarihine pazarlığa bır• / J 
Satış ıayri mtıbadil bonosu veya peıin para ile ~ 
yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya dals' 

olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabiair. Mab' 
dığı seneye ait devlet vergi ve belediye resim veıdit 
masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin yUzde yedi 

teminatlarile birlikte ihale günü saat 13,30 da Zir 

kasına müracaatları. 
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livier ve şUreka Türkiye Ziraat haııkası lznıir N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ı Liınitet vaptır şubesi od e11: v. F. h. vaıı ROY AL NEERLANDAts KUMPANY Ası 

Z 
" GANYMEDES ,, vapuru limanımızda olup 28 subatt 

aceııtası Mevkii Sokağı Cinsi No. K. Muhammenesi Der ee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
Darağaç Demir mehmetçik dükkan 2 1200 & C alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor- M k 12 1200 o. 
Tel. 2443 :: T;a;::y caddesi .',' 79 1800 DEUTSCHE LEVANTE LİNİE k" CERES" vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt-

Tb E " THESSALIA 
11 

vapuru h tan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
e llerman Lines Ltd. " Şark ahır 1 l 4800 alacaktır. 

" MARONIAN ,, vapuru 
11 

Demir mehmetçik hane 4 2700 5 martta bekleniyor, 7 marta 
1 şubatta Londra, Hull 

11 
Tramvay caddesi dükkan 78-58 lBOO kadar Anvers, Rotterdam, "ORESTES0 vapuru 10 martla gelip 14 matta Anvers, Rot-

e Anversten gelip tahliyede ,, ,, ,, dükkln 84-128 2000 
Hamburg ve Bremen liman- terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alac ktı r . 

ulunacak ve ayni zamanda farına yu"k alacaktır. " CERES " vapuru 23 marttan 28 marta kadar Aovers , 
" " il il 77-48 2100 

ondra ve Hull için yiik Alsancak il " arsa 116-118 1400 ARMEMENT H. SCHULDT Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

lacaktır. ., lzmir bahçeleri hane 7-9.1 3200 HAMBURG alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNIEN " EGYPSIAN "vapuru ay ,, KOpeci og"Ju hane 104 2500 HANSBURG 

d 
u ,, vapuru 

Dun a Liverpool ve Svven- Tepecik Sakızlar ahır 3.4 1 3300 
adan beklenmektedir. 27 şubatta bekleniyor, Ham· 
"THURSO ,, vapuru mart " " hane 121-5 hisse 1500 burg ve Anvcrsten yük çıka-
tasında Londra, Hull ve 20-2-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 9 5 d rıp Anvers, Rotterdam ve 
nversten geJip tahliyede 30-1- 3 e Anadolu 4-2-935 de Yeni Asır 9-2-935 de Işık 
l k 14 2 935 d M B. l'k Hamburg limanlarına yük 

u unaca ve ayni zamanda · • e · ır ı gazetelerinde ilin edilen Yunanla 
ondra ve Hull için yük emvalinin satışları 25-3-935 tarihine pazarhğa bırakılmıştır. alacaktır. 
l"caktar. Malın satıldığı seneye ait devlet ve bel . diye vergi ve " TROYBURG " vapuru 

"FLAMIAN,, vapuru mart resimlerile sair bütnn masraflar müşteriye aittir. Kıymeti 23 martta bekleniyor, Ham-
tasında Liverpool ve Svven- iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin kat'i ihaleleri burg ve Anversten yük 
adan beklenmektedir. istizana tabidir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile çıkarıp Anvers, Rotterdam 
Not: Vurul tarihleri ve ihale günü saat 14,30 da Ziraat bankasına miira· ve Hamburi limanlarına yük 
purların isimleri üzerine caatları. 629 .. alacaktır. 

egişikliklerden mes'uliyet THE EXPORT STEAMSHIP 
but edilmez. Torbalı maarif menıurlug" undan: CORPORATION 

itaplarınıza GOzcl Bir 

Cilt, Hatıralarmıza Şık 
Uir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* l'ENı KAV AFJ..An * 
f:urşısuıda 34 Numarada 

.... Ali Rıza - -
ücellithanesine uğraymız. 

• Satılık l\lotör 
1
12 beygir kuvvetinde (Di

~ ) markalı az kuJlanılmıcı 
ar rnot.. Y • . or satalıktır. Taliple-
n ıdarehanemize müraca
!!_arı ilin olunur. 

Tepeköy Kizımpaşa mektebi için on altı sıra bir ceza " EXARCH ,, vapuru 3 
dolabı beş tane sınıf ilan tahtası yaptırılacaktır. isteklilerin Martta bekleniyor, Nevyork 
24-2-935 den itibaren yirmi gün zarfında şeraiti anlamak için yük alacaktır. 
ve pey sürmek üzere kaymakamlıktaki komisyona müra-

tl 'li 1 "EXECUTIVE,, vapuru 19 caa arı ı n o unur. 25-2-7 577 

Tüı·kiye Ziraat bankası lzınir 

şubesinden: 
6-2-935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 24-1-935 

de Anadolu 27-1-935 de Yeni Asır 30-1-935 de MiJli Birlik 
ve 2-2-935 de Işık gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emva
linin ihaleleri 13-3-935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satıı 
gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. 
Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan 
emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı sene 

ye ait devlet vergi ve belediye resim vesair bütün masraflar 
müşteriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile 
birlikte ihale irÜnü saat 14,30 da Ziraat bankasına müra-
caattan. 496 

Tt:J Q K iYE 

llRALlT 
BANKASI 

{ 

.DARA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-IAT--~ D~ Q 

martta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı N. 68 
Tel"fon 3452 ..................... -Ôksnrenlcr! fut-

loka (Okanıentol) 

ôksnrnk '.'ekerlc- ~ 
rini tecrilhe cdi· _.... 

niz.. ~ 
~ 

CQ 
Q.) 

> 
= CTj 

~ 
~ 

CQ 
Ve Porjcn Şnhapın ~ 

en :Ostnn bir mOs- ~ 

bil şekeri oldul;u- >Q..(; 
1111 ııouımnyını•::_ -s 
Kuvvetli mn lıil ~ 

isti yenler ı lılıat 

silrgnu hnplarmı 

arasmlar. 

l\laruf eczaneler· 

den araymız. ................. 
Satılık Piyano 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. ' , 

11 HEDRUN ,, vapuru 2 martta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan· 

dınavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, .Oslo ve İskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntazam sefer 

,,. TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doiru Nevyork için yük 

alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA,. vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

·-Sümer Bank--
~~abrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, eıı sağla· 
mı, eıı ucuzu 

Hereke 
eıı güzeli 
kumaşlaı·ı 

F esaııe kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz J 

Al .. 

Sıhhat halık~ yağı 
Norveç balık yağlarının 

en balisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğ8ne deposu 

IIan1di Nüzhet 
Sıhlıat J~czaııesi 

• •.. .1' • 

. .. •' 

f otoğrafhaııe ve 
fotoğraf ınalzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyirı fotograflıan~i, l:nı irde <'il 

foıograf çekmekle şt;/ıreı bulan bir sarı 'aı ocagıdır. 

müşl.:ülpesenı olanlar dalıi, burada çektirdikleri foıo1.,aJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
llamza Rü&tcm bey in , fotoBr«J malrnıt csi sntwı "'"· 

gazcuı da mıılıterem mı1şterilerinitı inı·e zevl. le11 11n gôre 
her çeşit mallan , foıograf makitıele1 i 11i lm lı11ıclumrnl.t cı· 

dır, Bir zıyaret lıcr şeyi İ$/Jata kufıdır. 

(izmir • llaşturnk caddcbi, Hefik 



2 Martt 9i5 
(Ulusal Birl_fk..::) _____ ·----------------------

Habeşistan; Italyayı protesto etti 

I a yanın, doğu Afrik.asına ask.er 
sevkıyatı devam ediyor 

aı'İste bulunmakta olan Ingiltere dış hakanı Sir Con Siıııoıı, 
Bay Lavalla Habeşistan - Italya mes'elesini göı·üştü 

lstanbul 1 (Hususi) - Romadan gelen haberlere göre, 
İtalya doğu Afrikasına asker sevkine devam etmektedir. 

kine devam etmesini protesto etmiştir. 

Dün de Napoli ve Mesinadan mühim miktarda asker ve 
mühimmat gönderilmiştir. 

Habeşistan Hariciye Nazırının bu günlerde Romaya gı

deceği söylenmektedir. 

lstanbul 1 (Hususi ) - Adis Ababadan bildiriliyor ; 
Habeşistan İmparatorluğu; Uluslar derneğine müracaat 

ederek, Afrika'da sulhun muhafazası için Habeşistanın 
her türlü fedakarlığa hazır bulunduğunu ve ltalya'yada 
sulhun muhafazası için müsaid teklifler yapıldığını bildir
miş, bütün bunlara rağmen İtalyanın Afrikaya asker sev-

lstanbul 1 ( Hususi ) - Paris'ten haber veriliyor; 

Pariste bulunmakta olan İngiltere Hariciye Nazırı Sir Con 

Simon'un Bay Laval'la yaptığı bir mülakatta İtalya - Habe
şistan mes'elesinin de görüşüldüğü söylenmektedir. 

Fransanın da Afrikaya asker sevkedeceği hakkında he
nüz kat'i bir malumat alınamamıştır. ______ ._..._.._. •.. t+-fl------

o lera Kasırga ve yağmur 

ritanya adasında 1 indistan'da git· 
tikçe ilerliyor 
Istanbul, 1 ( Hususi ) -

Hindistan'da baş gösteren 
kolera hastalığı, gün geç
tikce ziyadeleşmektedir. Kal
küta' da yüzlerce musap 
görülmüştiir. lngiltere hü
kumeti, kolera mıntakaların
dan gelen yolcularla bütün 
ıouvnredatı karantinaya tabi 
tutmuştur. 

Elzivan 
J)enıiı·yoluııuıı .. 
açılma merasimi 

Istanbul 1 ( Hususi ) -
Bağdattan bildiriliyor : 
Martın on betinde Elzivan 

ile Telgülean arasındaki de
miryolunun resmi küşadı ya
pılacaktır . Resmi küşatta 
yeni Iran başbakanı bay Cev
det Eyyubi de haıır bulu
nacaktır. 

Romanya 
Krop fabrikalari
le nıutahık kaldı 

lstanbul 1 ( Hususi ) -
Bükrcşten haber veriliyor: 

ınünalialilt liesildi 
------·-----

Sellerden liöprüler yıkılınış ve şiıı1cn 
diler mi.inakalatı kesilıniştiı· 

lstnnbul 1 (Hususi)- Lon 
dradan haber veriliyor : 
Şiddetli bir kasırgadan son-

ra başlayan yağmur saatlarca 
devam etmiş ve korkunç sel
ler husule getirmiştir. 

Britanya adasının bütün sa
hillerinde vaziyet tehlikelidir. 

Bazı köprüler yıkıldı2-ından 

ve suların sürüklediği moloz· 

lar yığın haline geldiğinden 
münakalit kesilmiştir. Üç 

gündenberi muhtelif hatlarda 
şimendifer münakalatı yok
tur. ------·-. ----------

Galatasaray - Fe-
nerhahçeyi yendi 

---------
lstanhulspor güzel hir oyunrlan son

ra Beşiktaşı bir sıfır ınağltip ~tti 
Istanbul 1 (Hususi)- Bugün 

Galatasaray ile Fenerbahçe 

arasında yapılan maç çok 

heyecanlı oldu. Stadyumda 
yer bulmak kabil değildi. 

Galatasaraylılar güzel bir o· 
yundan sonra Fenerbahçcyi 
4 - O yendiler . 

lstanbul&por - Beşiktaş ara
sında yapılan maçı da lstan-
bulsporlular 1 - O kazandılar. ----------. _..., ______ _ 

Girid adasındaki zelzele 

Zelzeleden ilii liöy 
tamamen yi ıldı 

-------~--.·-------~~ 

Romanya hükümeti, alaca
ğı mühimmat ve yaptıracai'ı 
top ve silahlar için krop 
fabrikalarile mutabık kalmış 
bu hususta bir kuntrat im
zalamıştır. Girid hapishanesindeki mahkum

lardan biri korkudan ölmüştür 

Bulgar 
l(oınUnistleri 

ınalıhfim Plcln 
İstanbul, 1 ( Hususi ) -

Bulgar ordusunda komünist-

lik propağandası yapan 32 
kişinin muhakemesi bitmiş

tir. Bunlardan bir kişi ölüm 

cezasına, 25 kişi muhtelif 

ağır cezalara mahkum ol

muşlar ve 6 kişi de heraet 
etmişlerdir. 

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

Yemen l iI er 
Hacca gidiyorlar 

lstanbul 1 ( Hususi ) -

Yemenden gelen haberlere 

göre, imam Yahya baç yolu

nun açık olduğunu ve Ye

men hükumetinin hacca gi
decek 'er için meccanen pa· 

saport vereceğini ilin eyle
miştir . 

Bu yıl on bin Yemenli 
hacca 2idecektir. 

Belgrat'ta 
~iddetli soğuklar 
lstanbul 1 ( Husu.!i ) -

Belgrat'dan haber veriyor: 

Havalar birdenbire soğu
muştur. BeJgrat da iki rün
denberi kar yağmaktadır. 

Karın kalınlığı Sarıyevada 
yetmiş beş santimdir. Dere

ce, sıfirın altında otuzdur. 
Soğuktan civar kasabalarda 

bir kaç kişinin donduğu söy
leniyor. 

Yer sarsılırken mahkumlar 

inkılap kürsüsünde: 

ro_·esör Bay fI 
metin dersi 

·-·-· 
Mağlubiyeti kabul etnıeyeıı bİ 
Jet, hiç biı· zaman yenilmiş sayı 

htan bul - Eski Kültür 
bakanlı Bay Hikmet, inkılap 
derslerine dün de devam et-
miştir. 

Geçen derste mütareke 
sıralarında düşmanların Os
manlı imparatorluğu hakkında 
tasavvurlarını anlatmış olan 
Hikmet dün sözlerine şu su
retle devam etmiştir : 

" - Ac:.1ba Osmanlı rica
li düşmanların bu tasavvur
larını_ biliyorlar mıydı?. 

Şayet bu, onlarca biliniyor· 
duysa buna karşı bir şey 

yapılamaz mıydı? Birinci 
sualin cevabı ... sarihtir: 
Osmanlı ricali bu kasid ve 

tasavvurları bilmeliydiler!. 
İkinci sualin cevabını da ha
diseler:-verdi: 

Hükumet ricali korkaklık 
ve ecnebilere yaranmak his
lerile hareket ettiler. Silab · 
larımızın onda sekizini düş
manlara verdiler ve onların 
birer hendesi oldular.,, 

Profesör, 30 teşrinievvel 

1918 de imzalanan Mondros 
mütarekesinin acı maddelerinin 
başlıcalarını sayarak dedi ki: 

"- Bu mucahede ahkamı 
tam bir teslimiyettir. Bil
hassa 7 nci maddeki-mütte
fikler kendileri için tehlikeli 
gördükleri sevkülceyşi nok-
taları iıtedikleri zaman 
zaptedebilirler-kaydi, yani 
bu hakkın bizim tarafımız· 
dan tasdiki Osmanlı impa
ratorluğunun tam bir inhi
laline işaretti. 

O vakıtki hükumetin aczi 
bu kötü muahedeyi daha 
kötü yapmıştır. Mütarekeden 
sonra bir hafta kadar w düş
manlar ihtiyatlı hareket et
tiler. Maksatları boiazlardaki 
torpmeri temizlerken Babı

alinin uyanıp ta buna mini 
olmamasıydı. Nitekim 12 gün 

Siyasal ziyaretler 
-Baştarafı 1 inci .tırıhifeclc -
la Sir Con Simon ikinci mü
lakatlarını Fransa dış bakan-
lıiı binasında yapmışlardır. 

Görüşmeler hakkında si
yasal mahafilden hiçbir ha-
ber sızmamakla beraber, 
müzakerelerin yakında vu-

kubulacak olan Berlin seya-
hatı etrafında olduğu tah
min edilmektedir. 

logiltere dış bakanının bu 
akşam Parisi terketmesi 
muhtemeldir. 

Aı'navutlıık 

süren bu torpil t 
ameliyatından sonr• 
İngilizler dolu diz · 
mize çullandılar. -- --- _,,...,... 

ilan ve orduları 
gelince hemen 
maddeye dayan• 
sulu da istediler '~ 
lskenderun : ayni' 
uğradı. 

Suriyedeki garni• 
işgal edip silahları 
etmek istediler. 1 
lar(düşman askeri 
du. Kafkas cepbelll 
tük kalan ufak kuf 
ze lngiliz ve Er.ıJJe 

leri saldırdı. Osın• 
atorJuğunda inhilal 
nasile başlamışta. 

Osmanlı bükülJJe 
bu muahede ahki 
tutan bir ıcs işitild~ 

Bu ses YıldırırD 
kumandanı (Mustafa 
Paşa) nın sesi idi. 
lar, gençlik daidl1 

hatırdan çıkarmalJJ 
yenilmenin bir tek 
vardır, o da JJ?I 

kabuldür. Yoksa ın• 
kabul etmiyen bil 
yenilmiş sayılamaz. 

yacağım vesikalarda• 
caksınız ki 1 yalnız 
adam yeniJmeği kab 
miştir.,, 

Profesör; bunları 
ten sonra o karışık 
BabıAJi hükumetiJe 

orduları kumandanı 

cereyan eden mub• 
sikalarını okuyarak. 
Judan yükselen bu 1 

sinin kuvvetini ani• 
bahsı bu sıralarda, 
sulh konferansında 
edenlere naklederek 
la bazı kafadarları 
da fikirlerini, bunla 
teşkil eden garblıl•''' 
temleke halklarını , 
meleri iddialarını 

Türklere babar dif 
liz ve Fransızların 

1 ve Mısır'daki mede0 
riJe bizimkileri Ol 
etti 

Profesör Hikmet, V 
garbi~Anadoluyu 
tediii zaman bun• 
İngilizlerin, Frans• 
lnriliz hatırı için r•" 

tarını, İtalyan ve A 
)arın buna şiddeti• 

Pire 
Giinıriiğüııde 

Kaçakçılık 

Istanbul 1 ( Hususi ) -
Pire gümrüj'ünde yakalanan 
kaçakçıların, gümrük memur· 
larile ortak oldukları anla
şılmıştır. Bu memurlar yaka
lanarak adliyeye verilmişler
dir. 

Alioa, 28 - Girit adasın

daki son zelzeleler hakkında 

gelen haberler çok acıklıdır. 

Hasarat ve ölüm en çok 

Kandiya şehri civarında ol

muştur. Kandiya civarındaki 

köylerde 10 kişi ölmüş, elli 

kişi ağır surette yaralanmış

tır. Düşen taşlardan yarala
nanlar da mühim bir yekun 
tutmaktadır. 

Kandiya sancağı dahilinde 
Anapolis ve Kenuryohoryo 
köyleri temamen; Lasit san-

cağında Furvi, Resmo san
caiında Rusika, Teodori, 
Kamarioti, Hanya sancağında 

ve mücrimler, kapılara hücum Yugoslavya ile yeni bir 
eylemişler ve kapıları aça- nıuka vele imzaladı 
rak başka bir yere nakledil-

Atina - Yugoslavya ile 

ederek hatta Vif•O 
mir, Anadolunun aj~ 
kulakları ve gözlerid1~ 
Yunana vermek A0 

öldürmektir) dedij'İ 
İngilizlerin delalet fi 

mile V enizelosun Is 
müsaadesini kopard• 

Bir Keçi 
insan başlı bir yavru 

doğurdu 
Seliinik - Kadron küyün

de bir keçi, isnan başlı bir 
yavru doğurmuştur. 

Bu yavru, tıbbi tetkikat 
için doHorlar tarafından a
lınmıştır. 

Rcsmo mıntakasında, bir 
kişi ölmüş, sekiz kişi de ağır 
yaralanmıştır. 

Kandiya şehri içinde bir 
çok evlerin davarları çatla
mış, müze binası kısmen 

yıkılmış, Ayamina metrepo
lithane kilisesile Ayatito 
kiJisesi hasarata uiramıştır. 

Suda, Platonia Maşercs köy

leri kısmen yıkılmışlardır. 
Hanya şehri içinde muha

cirlerin oturdukları evlerin 
dıvarları çatlamış, tavanları 

yıkılmış, oturulmaz bir hale 
gelmiştir. 

Gece zelzele olduğu za
manlar, elektrik cereyam 

kesildiği cihetle. halk deh

şetli bir korkuya tutulmuş 
ve panik başlamıştır. 

Girid hapishanelerinde peok 

feci sahneler olmuştur. 

melerini gardiyanlardan rica Arnavutluk arasında imza· 
eylemişlerdir. Hatta mahkum 
]ardan biri korkusundan dü
şüp ölmüştür. Zelzele hasa· 
ratı birkaç milyon drahmi 
tahmin edilmektedir . 

Zelzele yirmi saniye ka
dar sürmiiştür. Yunan hüku
meti, ilk yardım tedbiri ol· 
mak üzere Girid havalisine 
500 bin drahmi ve 350 ça
dır göndermiştir. Kandiya 
mutasarrıfı hükumete çek
tiği müstacel bir telgrafta; 
Kandiya'ya 250 çadır iÖn
derilmesini istemiştir. 

lanan son bir mukavelenin 
iki memleket arasındaki ik· 
tisadi münasebetlerin inkişa-
fına çok müessir olacağı söy
leniyor. Bu mukaveleye göre; 
tarafeyn hudutlarına yakın 

köylerde oturan halk, pasa
portsuz ve hiçbir kayda tabi 
olmadan mütekabiJen gidip 
gelecek ve pazarlarda hiçbir 
mümanaata maruz kalmadan 
malını satabilecektir . 

Bu mukavele, Arnavutları 
olduğu kadar Yugoslavları da 
sevindirmiştir. 

lattı. 

Profesör, bund•11 

Venize)osu ele aJat 
şahsiyetini tahlil etti 
çok ecnebi diplo 
Venizelosa dair mUt 
resmi vesikalardan ° 
şu neticeye vardı ki; 
diplomat, ecnebilere 
mak istiyen ve bil. 
eski Osmanlı ricab 
benziyen bir adalll 


