
hııan lleisicllınlıu··u Bay 
tler nrbrnk eyalıatinde so· 
k aldığuıdao ha talannuş· 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Habeşistau 'Ja ltalya Soma· 
Jisi arasında bir bitaraf 
muıtaka ihdası için her 
iki tarat aı·asıııda itilaf ha ıl 
olnıuştur. 1~e etmektedirler. 
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iitalya-Habeşistan Ihtil3.fı Bitmiş Gibi 
, General Kondilis asilere hitaben bir beyaınıanıe neşretti 
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1 Bulgar Komitecileri 

ransa, tebaasını muhafaza için Pi- Mihailot'un nıuha
re'ye bir torpito gönderdi. Asilerle keınesi haşlıyor 

şiddetli müsademeler oldu 

t 

iler; yalnız Serez, Dı·ama ve Kavala garnizonlarıııda kalmıştır. 

ulgaristan; Y unaııistan l111dudundaki karakollarını takviye ediyor 
. EcııchiJ ~posta tayyareleri, 
!;; Atina, 5 (A.A) - Royter 

Y unanistau afakında uçıııaktau nıennedilmiştir 

1 nsı bildiriyor: 
isyanın bu sabahki vazi
ti şudur. Asi kuvvetler 
rimon ırmağının ötesine 

ı .. v ... t etmeğe mecbur ol-
ılardır: Asi ku\·vetler 
di hüknmet kuvvetleri 
afından.., çevrilmiş bulun
ktadır. Hükumet kuvvet
• SJinik'ten gelen kıtaat 
miralay Platiras'ın ku
ndasında bulunub lske
'den~fgeçerek~ bütün mu· 
vemeti imkansız bırakmış 
nJ f1rkadao:rmürekkebtir. 
roy'da asi biritabur silih
nı teslim~ etmiıtir. Nig· 

'ta da aailer yakalanmııtır. 
inik bava meydanından 
bombardıman tayyareail 

kmış ve Makedonya asi-
inelbücum ~başlamıştır. 

lastiras Breııdizi'de: 
BrindiziJ[S (A.A) - Ge· 
ral Plastiras buraya Egel· 
ıtir. 

ir deniz lıarbı hek
eııiyor: 

Londra 5 (A.A) - Ati· 

· Mussolini 
eleı· Yaznıış 

ile,) Mu olini 
. Son . P?sta ile gelen (Ko

nera Dıtalya) gazetesinde, 
ltalyan başbakanı Bay Mus
ıolininin yeni bir makalesi 
••rd1r. t Bay Mussolini bu 
makalesinde hUlisaten şun
ları yazıyor: 

" Yeni ltalyada timdi mu
iki yoktur. Top, tUfenk ve 

itralyöı vardır. Aıkeri ma-

ajansı tebliğ ediyor: 
Milli ordu tarafından Ost

ruma nehrini tekrar geç
meğe mecbur edilen asi 
kıtaat şimdi Selanik'ten ge
len hükumet lntaalilc geçtiği 

1 yerlerde asileri temizJiyerek, 
Ksanti'den ilerliyen miralay 
Ynlistras'ın kumandasındaki 

Gümülcine fırkası arasında 
sıkışmıştır. Hükumet kıtaa
tına geçen bir çok asiler 
General Kamenos'un emri 
altında bulunan asi kıtaatm 
kuvvei maneviyesi pek bo· 

1 evkif edilen zabitl<>r nı111ıufaza altt11da teı ·kif haneye götiiriilı7rke11 
zuk olduğunu temin etmek
tedirler. Mıntakanın bütün 
milltecileri hilkumet kuvvet
lerine şevkle müzaheret 
ederek huzur ve asayişin 

nadan bildiriliyor: gemisi Pire limanında kal-
Bugün bir::deniz harbı mıştır. Hindistan ve Avust-

olacağı tabminfediliyor. De- ralyaya gitmesi mukarrer 
niz s~ferle.rine kapalı olan olan dört motörlü lngiliz 
Selanık lımanı methaline tayyaresi Brindiziden hare· 

sür'atle iadesini istiyorlar. 

Bugün ve yarın asilerin if
nası için kat'i netice ahna
caktır. Dündenberi Make
donya'da buJunan harbiye 
bakanı General Kondilis 
hareketin yarına kadar bas· 

pek çok torpil döküldüğü ket etmediği gibi Atina ve 
bildirilmiştir. lstanbula gidecek olan tay· 

l'op sesleri geliyor: yare de yola çıkmamıştır. 

Sofya S (A.A) - Royter Asilerle ilk müsadc· 
ajansından: me: 

Hududun zorlanmasına ms• 

ı ı i olmak:için budud: karako· 
ll arı takviye edilmiıtir. 

Petriçe 100 Yunan mülte
cisi ;;gelmiş silahları alanmış· 
tır. Hududun öte tarafından 
ağar top sesleri gelmektedir. 

Hnkfhnet kuvetleri 
ilerliyoı· 

Atina 5 (A.A)- Şarki Ma· 
kedonya asilerinin hükumet 
kuvvetlerine karşı~ mukave· 
met imkansızlığı dolayı sile 
teslim olacakları zannolun
maktadır. Asi kuvvetler mik 
darının mecı.nuu 2500 den 
ibarettir. Hükumet kuvvet · 
leri ilerlemeye ba şl amıştır. 

Hava sefer·H durdu: 
Brindiz.i 5 (A.A) - Yu

nanislanda zuhur etmiş olan 
isyan dolayısile bu memle
ketle olan hava ve deniz 

münakalatı inkitaa uğramış
tır. Buraya gelmesi icabeden 
Trinton ismindeki Yunan 

kine işlemeğe başlayınca ye
ni nesil, yurdun sesine cesa
ret ve~azimle • cevap • vere
cektir. 
Yeni~ Italya, "· yeni bir ka

lıp temin etmiştir. Bu sebep
ledir ki, askeri çehremizi a
cuna gösterecek zaman gcl
miıtir . ., 

Mussolininin bu makalesi
ni, diğ'er bUtiln Roma gaze
teleri de nakletmittir. 

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

Selinik'te toplanan bükii-
met J~kuvvetlerile general 

tırılacağını kat'i olarak:bil
dirmiştir. 

Asilerin kaçmasına imkan 
yoktur. Zira bUkGmetJüıumu 

Bomlwrdımmı edilen lifzoıı hışlası 

Kamenos tarafından kuman· olan bütün vesaite malik bu· 
da edilen asi kuvvetler ara· lunmaktadır. Hükumet dik-
sında ilk müsademe Stnuma tatörlük emellerini gizlemek 
yakınında :vukubulmuştur. için cümhuriyctçi hissiyatla 
Aıiler rical ..etmişlerdir.1-'ı\r· muttasıf olduklarını iddia 
biye ~(iJurı g~_neral Ko~di- ederı asilere karşı cümhuriyet 
lis asilere tesıttn olmak için 
24 saat mühlet vermiştir. rejimini himaye etmektedir. 
Asiler bı·, müddet zarfında General Kondilis hükumetin 
teslim olmadıkları takdirde anlaımağa çalıştığını ve fa-
bükfımet kuvvet\eri yeniden kat Venizelosun battı hare· 
hücuma geçecektir. keti buna mani olduğunu 
Kondilis'ic Asilere ilave eylemiıtir. Tayyareler 

bu sabah isi kıtaata, gene· 
beyannamesi: 

Atioa, 5 (A.A) - Atioa 
ral Kondilisin bir beyanna· 
- DC?vamı 4 üncü salıifıde-

-~lüddeiuınunıi, Mihailot ve arkadaş
laı·ıııııı idamını taleb etıııiştir 

llıılgar komitecileri 

Sofya - - 1934 yılı Mayı- sinden olan 200 kişi muha-
smın 19 unda vukubulan keme edilecektir. l:\u 200 j 
siyasal değişikliklerden son· kişi, zaman zaman ortadan 

ra Corciyef kabinesi tara- kaldırdıkları birçok kimseleri 

fın dan dağıtılan Bulgar yok etmekle, herkesten zorla 

komitecilerinden tevkif edi· para almakla ve Bulgaristan 

len 50 kişi, iki hafta ev- dahilinde birçok zulümler 
vel hükumetçe serbest bı· yapmakla itham olunuyorlar. 
rakılmıştır. Bunlar, hakların- Bu Mibailofçular hakkında 
da hiçbir şikayet sebketmi- yüzlerce şahsi dava açıldığı 
yen ( Protokerof ) komite - gibi hükumet te emniyeti ih-
sine mensup kimselerdir. lal maddesinden kendileri 
Söylendiğine iÖre; mevkuf hakkında takibata başlamıı 
bulunan 100 kişi de, kaba- bulunuyor. 
hatsız olduklarından bunlar Komitenin başkanı olan 
da yakında tahliye olunacak Mihailof'a gelince, kendisi 
ve yalınız Mihailof komite- · Devamı 4 ucii salıifcdc -

--------~--------.-----~~~~~-
Naziler 

Silahlarını 

teslim ettiler 
lstanbul, 6 ( Hususi ) -

Viyanadan haber veriliyor: 
Şimali Avusturyadaki Na

z"lerin yüzde sekseni silah· 
larmı hükfi mete teslim etm i ş 

ve Nazi propagandasından 
vaz g eçeceklerini söyliyerek 

teminat vermişlerdir . 

llitler ha ta 
ıstanbul 6 ( Hususi ) 

Berlin'den haber verildiğine 
göre Almanya Reisicümhu · 
ru Bay Hitler, soğuk alğın· 
lığından hastadir. Doktor· 
lar kendisine isti rahat tav · 
siye etmişlerdir. 

.iapoıılar 
Latin harflerini kuhul 

ediyorlar 
Istanbul, 6 ( Hususi ) -

Japonya hükumeti; Japon 
harflerini değiştirmeğe ka· 
rar vermiş ve ilk adım ol
mak üzere hükumetin naşi
ri ef kirı olan ( Şok sini ) 
sıaıetes~ni lalin harflerile 
çıkarmaia baılamııtır. 

A vu s t u ry a 
Başbakanı Ingil

tereden para 
alanı adı 

Buy Şuşning 

lstanbul 6 ( Hususi ) -
Viyanatlan haber veriliyor : 
Avusturya başbakanı Şuşniog, 
Londra ve Parİ!: seyahatında 
Avusturyacın sili.blanmasına 
-D•ı'anu dôrdilrıcii olıifede-
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t a 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

ittihatçılar; ngiltere, Fransa ve Rus-
yaya hasım olan tarafa baş vur

mak mechuriy~tinde kalmıştı. 
Bu korku, Fransa ve Rus

ya devletlerinin, yüksek vait
lere rağmen, ciddi ihtilaflar
da Babıaliye müzaharet et
melerinden dolayı artıyordu. 
Mesela Girit meı'elesi bu 
hususta acı tecrübeler ver
mişti. BabıAlinio şiddetli pro
testoları büyük devletlerin 
hiç birisi tarafından nazarı 
dikkate alınmamıştı • BilAkiı 
devletler meşrutiyetin ilanın
dan tam bir sene sonra, Gi
ritteki askerlerini çekecek
lerini resmen ilan etmişlerdi. 

Babıali daha evvel Ro
manya ile de bir ittifak ak
di için Bükreşe müracaat 
etmiş olduğundan bu yeni 
itilAfa Rcmanyanın da so
kulması teklif olunmuştu. 

Bu itilifı tasvip edenlerden 
birisi de Avusturyanın İs
tanbul sefiri Pallct viçini idi. 
Bu diplomat daha Bosna 
meselesinde demiıti ki:"Tiir
kiyenio kuvvetlenmesi bi
ze karşı yeni bir ra
kip doğurabilir, fakat bu 
rakip kıymetli bir müttefik 
te olabiJir.,, 1909 senesi nihayetinde 

Türk - Yunan zıddiyeti çok 
gerginleştiği zaman Fransa 
başvekili Klemansonun Yu
nan taraftarlığından mahi
rane bir surette sıyrılarak 
fstanbulda gene Türk dostu 
olarak meydana çıkmasına 

muvaffak olmuştu. Onun 
için İttihat ve Terakkinin 
bütün dfişmanlığı lngiltereye 
dönmüş bulunuyordu. 

Meşrutiyetin ilk birinci se
nesinin blançosu çıkarıldığı 
taktirde, Bosna-Hersekin il
hakı, Bulgaristanın istiklali 
ve Giridin Yunanistana ve
rilmesi gibi ittihat ve terak
kiyi çok küçük düşüren üç 
hadisenin o blançoyu doldur
duğu görülür. Bundan başka 
Avrupanın, liberal Avrupanın 
dahi, Abdülhamit devrinde 
olduğu gibi Türkiyenin dahi
li işlerine karışmakta devam 
ettikleri de anlaşılır 

Meşrutiyetin ilanına rağ
men gene Türkiyeyi 
yutmak istiyen bir Rusya 
kalmış, Fransaya, Girid 
mes'elesinde olduğu gibi, 
itimat edilemiyeceği anlaşıl
mış ve lngiltere de · genç 
Türklüğe ihanet eylemişti. 

Bidayette dost gibi görü
nen bu üç devletin meşruti
yet erkanını derin bir 
inkisarı hayale uğratması 

üzerine ittihat ve Terakki 
ricali bu üç devletin teşkil 
ettiği guruba hasım olan 
tarafa baş vurmağa mecbur 
kalmıştı. Bu taraf ise Al
manya ve Avusturya idi. 
İlticada boş bir iltica idi, 
çünkil meşrutiyete ilk dar
beyi vuran Avusturya ol
muştu. Almanya ise Avustur
yaya s!m-sıkı bağlıydı. 

Bununla beraber İttihat ve 
Terakki Bosna - Hersek ha-
disesinden dolayı Türkiye 
ile Avusturya arasına girmiş 
olnn soğukluğu ortadan kal
dırmak için elinden geldiği 

kadar çalışıyordu. Bu aralık 
yeni sadrazam Hüseyin Hilmi 
paşa Türkiye ile Avusturya 
arasındaki münasebetlerin 
yalınız iyi değil, ayni zaman
da fevkalade olduğunu ilan 
ediyordu. 

iş yalnız bu gibi beyanata 
da inhisar etmiyor ve 
Türkiye ile Avusturya ara-
sında bir ittifak vücude ge
tirilmesine de çalışılıyordu. 

Bu maksatla Berlin sefirimiz 
Osman Nizami paşa Avus· 
turya hariciye nazırı Baron 
Ereutal'e müracaatla iki dev
let arasında bir itilaf akdini 
teklif etmişti. 

Fakat Türkiye tarafından 
yapılan bu teklif Viyanada 
büyük bir ihtiyatla karıılan
mıştı. Çünkü Avusturya ha
riciye nazırı bu meselenin 
lstanbulda ifşa edilmesinden 
ve böyle olduğu takdirde 
Londra ve Petresburgta müş

kilit çıkarılmasından kor
kuyordu. Bununla beraber 
Ereutal 11herk iki memleket 
harici siyasetinin müşterek 
menafii takib edildiğini mü
drik olmasını istediğini ve 
fakat Türkiyenin merkezi 
Avrupa devletlerine iltihakı 
anının başka zamana taliki 
muvafık olacağını zannetti
ğini,, söylemişti. 

Almanyanın Istanbul sefiri 
Baron Maretal ile bu hususta 
fikri sorulan Fon der Golç 
paşa dahi aşağı yukarı ayni 
fikirde bulunmuşlardı. Türk 
ordusundaki ıslahatın henüz 
yapılmamış olmasından ve 
devletin vaziyeti karışık bu
lunmasından dolayı askeri ve 

diplomasi noktainazarlardan 

düşünen bu zevat, Türkiye

nin henüz ittifaka girecek 

kadar olgun olmadığını söy-
lemişlerdi • ... 

Avusturyalıların ittifakı 

başka bir zamana talik et-
1 .. melerine İtalyanın Trabluı

garp üzerindeki em ~ilerinin 
henüz tahakkuk etmemiş 
olması ve Italyanın Avustur
ya ve Almanya ile ittifakı 

müsellesi teşkil etmesi de 
sebep oluyordu. Diplomat
lar yalnız ipin koparılma

masını Tiirkiyenin avutulma
sını ve münasip bir zaman

- Arkası var -

Ulusal 
• 
1 

Gündelik siyaeal gazete 

Sahibi: llaydar Riişdii Öl·•tem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nii.zhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan ı;ıartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna mfiracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADULU 
matbaası 

• Ehlisalib karşısında: 

'Rus ordusunıın h ı- Çdik kılıçlı Tnrk arslanları 
· · Salahe dini Eyyul gün_l_~_ .. __ vaz. y etı 'tr.ı=a=rt-=193=s======_=3=======l'a===-!!! 

Beş hin tayyareyi idare edecek Türklerin batı 
altnıış tayyare alayı varrlır 

Paris - Bütün Fransız lirse de bunu uzun müddet 
matbuatı: Avrupa devletle- silah altında bulundurabilmek 
rinin askeri hazırlıkları et- kudretini henüz iktisap et-
rafında uzun makaleler yaz- memiştir. Bunun için de ge-
makta devam ediyor. Her celi gündüzlü çalışılmakta ve 
devletin, silahlanmak husu· icabında seferi bir kadro için 
sunda çok büyük bir faaliyet lazım olacak bütün techizat 
gösterdiği bir zamanda ' bu tedricen hazırlanmaktadır . 
mevzu çok ehemmiyetlidir. Sovyt:t Rusyanın şimdiki 

Versay muahedesini nazarı halde daimi surette silah al-
dikkate almıyarak çok kuv- tında bulundurduğu kuvvet, 
vetli bir ordu vücude getir- 600 bin kişiden ibarettir. Bu 
dikten sonra deniz ve kara kuvvetlerin başında 40 bin 
kuvvetlerinde tam bir müsa- zabitten mürekkep bir kum-
vat istiyen Almanya, genel anda heyeti vardır. 
savaştan sonra mağlup çıkan Sovyet ordusunun; otomatik 
diğer devletlere bir cesaret bir ordu haline gelmesi için 
vermiştir. Bu devletler, kuv- bütün tedbirler alınmıştır. 
vetlerini ifşa etmekte hiç Halen senede 30 - 40 bin si· 
tereddüt etmiyorlar. Bunun lalı imal eden Rus fabrika
sebebi, silahsız olmadıklarını ları mevcuttur. Tayyarecilikte 
hasımlarına anlatmak isteme- Sovyct Rusya, birinci dere
lerinden ileri geliyor. ceyi almış bulunuyor. Bun

Fransız gazeteleri, güzel dan 20 yıl evvel Rusyada 
silAhlanmış olan devletler a- yalınız 200 tayyare vardı. 
rasında Sovyet Rusyayı da Bugün; beş bin tayyareyi 

göstermektedir. Bu gazetele- idare etmek için 60 tayyare 
rio verdikleri malumata göre alayı mevcuttur . 
Sovyet genel nüfusu, her sene Sovyet ordusunun bugünkü 
3 milyon ziyadeleşmek sure- vaziyeti, Avrupa devletlerini 
tile bugün 170 milyonu bul- her suretle düşündürecek ma
muştur. biyettedir. Bunu, başda Fran

Sovyet hükumeti, bugün sızlar olduğu halde hiç bir 
acunda mevcud bütün devlet- devlet saklamaia lüzum gör-
lerden fazla asker çıkarabi- miyor . 

~~~~~-----------~---"'-~--~-Habis bur ğ hanedanı 

"Politika" gazete
sinin bir makalesi 

·-·-· Avusturya için cinayetler hazırlı

yanlar, bugün Avusturyada yasıyor 
BeJgrat'ta çıkan ve Yugos

Javyanın resmi gazetesi olan 
( Politika ) dan tercüme edil
miştir : 

" Avusturya başvekil ve 
hariciye nazırı, sözde Viya
nadan geçerken müteveffa 
Barthonuouo yaptığı ziyareti 
iade etmek maksadile Parise 
gitmişlerdir. Barthou Vaya
nadan geçerken Avusturya 

başvekilini Parisi ziyarete 
davet etmişti. Bugünlerde 
Avusturya istiklali mes'elesi 

mevzubahsolunduğundan bu 
davet yeniliğini kaybetme
miştir. 

Başvekil M. Şuşnig Parise 
gitmeden evvel yukarı Avus
turya'dn söylediği bir nu
tukta Avusturya istiklali 
mes 'el esinin henüz halledil
mediğini açıkça söylemiştir.,, 

"Politika,,başvekilin Avus
turya istiklali işi ile meşgul 
olmasını tabii bulduktan 
sonra Habisburg hanedanı 
mes' el esine . dönUyör ve di
yor ki: 

"Avusturya baıvekili de
miştir ki: 0Avusturya'nın 

tezvirler ve mücadeleler is
temekte menfaatler olduğu 
fikri bugün kimseye kabul 
ettirılemez.,, Halbuki Mar
silya suikasdini hazırlamış 
olan caniler hili Avustur
ya'da serbestçe yaşamakta 

ve himaye görmektedirler. 
Fransa hükumeti bunların 

kendisine teslimini istemiş-
tir. Avusturya suikasdini ha
zırlamış olanları himaye eden 
ve Avusturyada kan dökül-

mesini mucib olacak yeni ve 
daha büyük cinayetler hazır· 
layanlar dahi Avusturyada 
yaşamaktadırlar. Bunlar yal
nız Avusturyada yaşamakla 

kalmamakta ayni zamanda 
Avusturya zimamdarlarile sı
kı temaslarda bulunmakta-
dırlar. llunlar sözde Avus-
turyanın istiklalini temine 

çalışırken hakikatte umumi 
sulhu yeni tehlikelere maruz 
kılmaktadırlar. 

Burada mevzuubahsetmek 
istediğimiz cihet Habsburg 
hanedanı ve bu hanedana 
mensub olanların son faali
yetleridir. Şuşnig rejimi bü
tün kalbile bunlara yardım 
etmektedir.,, 

11Münchner Neuste Nach
richten" gazetesi son sayı
larından birinde Giselherr 
Virsing'in bir makalesini 
neşretmektedir. Bu makale
de Avusturya legitimistleri 
arasında son günlerde bn
yük bir hareket görül
düğft, Roma'da Mussolini ile 
Laval arasında yapılan konuı· 
maları müteakib Paris'te 

- Deı·amı 4 neli sahifede • 

Asyadaki ' 
· Y . T ·· k h. . q_t vetı - e111 ur se ırı ve ~ 

~ . 
zPrlu Türk askerleri 

Babalarının adı Şadi idi. 
Azerbaycanın Divin kasaba
sından geliyorlardı. o Tarih
lerde Selçukilerden Sultan. 
Mes'ut Bağdadı ele almııtı 

ve Bağdatta Bihruz namında 
bir vali oturuyordu. 

Necmeddin ve kardeşi Şir-

kuh Esedittin, bir müddet 
Bağdatta knlm1şiardı. Bihruz 
onların yaman, seciyeli, azim
kar iki Türk olduklarını an
lamıştı. Bunun üzerine Tikrit 
muhafızlığını Necmeddine Yer
mişti. Bu hadiseler altıncı 
asrın ilk yıllarında geçiyor
du. O tarihlerde Arap elleri 
kamilen Asya ortalarından 
gelmiş, kahraman, zeki, be
cerikli, yılmaz Türk erlerinin 
idaresine geçmişti . 

Araplar, Asya ile münasebet 
peyder ettikleri tarihlerde 
medeniyetten mahrumdular .. 
Fakirdiler. Geniş ovalarda 
derin bir yoksulluk içinde 
bulunuyorlardı. Halbuki işit
mişlerdi ki, Asya ortaları 
zengindir. medenidir, orada 
altın, ipek, servet mühim 
sanayi vardır.' Bütün bunlar, 
Arapları harekete getirmişti 
ve ta orta Asyaya kadar el 
uzatmışlardı .. Türklerin ara
larındaki anlaşamamazlıktan, 
Türk düşmanlarinın yardı
mıodan istifade ettiler. 
Epeyce toprak aldılar. Fakat 
buralarda hatıra gelmiyen 
bin türlü cinayetler, fesatlar, 
zulümler yaparak tarihin sa
hifelerinde kara bir iz 
bıraktılar. 

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

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

A 
Arab orduları, bJ 

Maveraünnehir s• t 
Türklerle yaptıklıtl'lkl 
sonra, şimdide şat 
ba, yani Asyad•

0 

Elcezire, Surye 
Türk kafileleri 

başladı kO: 
Altında bir at, d• 

tında mızrak, o~U\ 
(ok kesesi) at egerı (ı 
binlerce Türk geO 
ediyordu. # 

Muhtelif sefaletle 

veri:nsizlikten yıpr•0 
lara bedel, cesur, çe 

• kışıklı, kahramanı 
vüşücü delikanlılar" 

Ve bunlar yaloıı 
man değillerdi: ~ 

Ayni zamanda • 
yeri yükseltecek ıcırb" 
ler. Aralarından 
yetişiyordu. ~ 

Halifeler fırsat 
lardı: ·~ 

- Amman -deııı1 

sağlam, kanlı, canlı 
ırkından istifade ed lif' 
Yavaş yavaş f'.1•

1 ·r 
kumandanların, vezı b 
raylarında Türk b• 

yer aldılar. çe 
Bunlar, kimil~ıı f/ 

bi sert gençlerdı. ,, 
.. , y 

dılar. Harp olmadıg" 
larda uysal, neş'eli 
lardı. ( 

Fakat bir harbe. el 
kafese sığmıyan bÔI 
lan kesiliyorlardı. f 
durmak imkanı ol~t" 

Mızrak kullanl'.ll8 ~ı 
sallamakta, ok atıı>' t 

ftll ri yoktu. Yalan, 1• d 
bilmiyorlardı. Özleri ~ 
leri de temizdi. 

zaman içinde, bütnre 
ta Mısıra kadar e 

mişlerdi. eı1rtt 
-Devam,/ 

Düzelt(lle 
E ık. .. k .. 1la• 

vve ı gun u ·~ 

da, hükumet t~b~ 
Necmiddin'io zeh•' ,/ 
hakkında bir koııfeıı 
receğini yazmıştık· t 
yanlışlıkla, hükfıtıle /. 
yerine {sıhhat müdii' 1 
şeklinde çıkmıştı~·ddi' 
olunur. Bay Necı:ıı1 ·bİ 
len hlikümet tab' 
sıhhat müdürü aıı1t• ~ 
Şakir Saracoğlu h95 

" 

ğundan kendisine 
etmektedir. , 

lzmir Tayyare cemiyeti şubeS1 

1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bai)ı f. 
lerle köyler halkının cemiyetimize bağışlıyacağ• ,

1 
derilerile bağırsakları açık artırma suretile ayrı •Y 
çıkarılmıştır . '6 
Arttırma 19 Şubat 935 ten 11 Mart 935 e kad•~cıO 

edecek ve kat'i satıf Martın 11 inci Paıartesi g fi'! 
17 de yapılacaktır. isteklilerin feraiti ıörmek ve J 
mek üzere şubemize müracaatları. ıı•t°J 

2 - Ege çevresindeki şubelerimizin satııa çı f.. 
deri ve bağırsakların şartnameleri dahi şubeıui:ıe 11., 
bulunduğundan lzmirden bu şubelerin derilerini ' 
tiyeceklerin ş~raiti anlamak için şubemize hergüı> JO 
bilecekleri ilıin olunur . 557 27 6 



Sahife 3 

ceııtası ~,ratelli S _ erco Vapur 
ROYAL NEERLANDAfS KUMPANYASI 

" CERES " vnpuru 10 martta gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rot
terdam, Amsterd·am ve Hamburg limanlara için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
" HEDRUN ,, vapuru elyevm limamzda olup 4 martta 

Roterdam, Hamburg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork ar .. sında ayda bir muntazam sefer 

ı '' TAMESIS ,, vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük 
a acaktır. 

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

SERViCE MARJT1M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

y e 
5 inci keşide 

ADET 

1 Mükafat 
1 Ikraıuiye 
1 

" 1 . , 
1 

" 2 
il (2000) 

4 
" (1000) 

30 
" (500) 

50 (150) il 

100 
" (100) 

300 
" (50) 

510 
" (30) 

1000 
500 (20) 

1500 

• 
ıyaı1gosu 

11 Mart 1935 
LİRA 

20000 
30000 
10000 

000 
3000 

4000 
4000 

15000 
7500 

10000 
15000 
15300 

137800 
10000 

147800 

Olivier ve şiireka 
sı Liınitet vapur 

aceııtası 

CendeJi Han. Birinci kor· 
don. Tef. 2443 

The Ellcrman Lines Ltd. 
" MARONIAN ,. vapuru 

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

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

"THURSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 

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

''FLAMIAN,, vnpuru mart 
ortasında Liverpool ve Svven
seadan beklenmektedir. 

6 Mart 93S ---
\'. 

"· ı~. h. \'311 

l)er Zee 
& Co. 

i>EüTSCHE LEV ANTE LıNJE 
0 THESSALIA ,, vapuru 

5 martta bekleniyor, 7 marta 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen liman· 
Jarma yük afacakhr . 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG .. vapuru 

27 şubatta bekleniyor, Ham

burg ve Anvcrsten yük çıka
rıp Anvcrs, Rottcrdam ve 

Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 12 Martta geJip 13 Martta Malta, 
Cenova, Marsilya, Bnrselon ve Cezaire harelcet edecektir. 

'' PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda MaJta, = 
Ccnova, Marsilya, Barsefon ve Cezairc hareket edecektir. 

A Hamiş: fıfındaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
-

Not: Vurul tarihleri ve 
_ vapurların isimleri üzerine 
- değişiklilderdcn mes'uliyet 

.. TROYBURG .. vapuru 

23 martta bekleniyor, Haoı

burg ve Anvcrstcn yük 

çıkarıp Anvers, Rotterdam 

ve Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. 

centc mes'uliyet kabul etmez. 
• • -- ş l -- -= Hu mnes ese, iki yfiz hin lira scrnrnyc ile 

kabul edilmez. 
,,. . . "·r.· . . .... : .. :..:,.. ~ . . ~ . ~. .. . . ..... '"""""' -~ ·- . . . 

Kiınplarımzn Gazel Hir 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
" EXARCH .. vapuru 3 . Faz~a tafsilat için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şır~etı ~inası arkasında FratelJi Sperco acentalığına müracaat 
edalmesı rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - tcı;;ekl ül c•.miş 'c ))j ()rycntal Karpct Maııu. 

~~~•~ra11n:ı fukçi>ı·crs l .. inıitcd (Şark hah) ~irkctinc ait = 
ı fzmirdc Halkapmardaki kumaş fabrikasını snlm _ 

Cilt. Hultralurıru:r.u Şık 

Bir AlbOm, Ve suir 

Cih fşl<·~i Yaptır· 

Martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EX ECUTIVE .. vapuru 19 
martta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
1orveç J1, lık yağ ar nın 

en hal· idir 

iki de· s·· z 

YegAne o ll 
• a l et 

Sıhhat Eczane i 

---Sümer. 
l~abrikaları ıııamulatı 

Yedi malJaı·ın eu iyisi, eu sağla· 
mı, eıı ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 
]~ esaııe kuıııaşları 
Beyi oz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

ümer Bau k yerli ııallar pazarı 
lzmir şubesinde ll lursunuz 

• 
Ista a ya 
Şeker Fabl'ikaJarı Türk Anoniın Şirketi 
Serınayesi3,000,000r iirk Hı·ası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Haınza lliistenı fotoğrafhaı e ve 
fotoğraf ınalze e mağazası 

llum- Rn t b · r. ıfh · 1 · l ~ <'rtı C')Hı ıoloğra atıe.sı, :.mırt c e11 
fotoğraf ~ < /,nzckfo şlihrcı hulan bir wı 'at ocCJgıdır. 
mıişlwlpcsenı o/anfor dCJ/ıi, burndu rel:tirdil.leri fotol.mj
lardmı memnun kfllm 1 d 

ış ar ır. 

llamza Rı7stem bPyin, Jotoğr<lj mafremc'1i satan ma-
ğtızası da mulıt<•rcnı müsırrilerinin ince :cvklerin-P. güre 
her fC'Şİt malları, Jutoğ;af makinelerini b11lundurmakıa. 
dır, /Jir zıyrırcı lıer şeyi ispata ktifidir. 

(lznıir • llnşturak cudd(•si, Hefik bey çar ısı) 
.• . . • . > • ,. • • 1 •• 

' ," ~--- .... "'~,. 

ulnu,ttr. l•'abriku bütnn teşkilut ve tesLut ve miis- = 
- tulıdimini ile e ki i gibi l kanunu nui 1935 la· _ 

rilıindcn itibaren yeııi şirket tarafmdan işlctil- _ 
_ mcktedir. Her nc\'İ ynn iplikleri, kuma~, hatta- _ 

niye ve çorap imal edilecekıir. 1\lumulfitm cnısa· = 
- line fılikiyeti her tarafın takdir ve knlml edilmiştir. = 

Ba ııınmulut Peştcınalcılnr başında e ki Orozdibnk = 
ittisalindcki ergide teşhir <·dilmckte ve satı\ fob. = 

mak J ter eniz : 

* )'EN I /\. A v AFLAR * 
(:<1q;1mıdn 34 Numm<1da 

- - Ali Rıza - · 
Mücellitbanesine uğrayınız. 

atılık Motör 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri ü:ıerinc mes'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 -0()KTOR 

Ali Agah 
rika içinde yapılmaktadır. = 

Posta kutusu: 127 = 
Çocuk Hastalıkları 

12 beygir kuvvetinde (Di- Mütehassısı 
zel) markalı az kullanılmış lkiw·i Be)lcr Sol.ağı N. f>H 

Telgraf adresi: lzmir --Alsancak = bir motör satılıktır. Taliple- Tel<>fou 3452 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 = rin idare hanemize mü raca- lt'ımıı--llill••ı-----

•.11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 lllllllllll llf lllllllllflllllllll llUB ati arı ilan olun ur· 

Tl:.J R K iYE 

l 1 RL\L\T 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-tAT--bD~Q 

.............. 11111! ..... 
Öksnrcnlcr! Mut· 

lnkn (Okmııcntol) 

öksOrOk ~ckcrlc· ~ 
. . ili d" ~ rmı tecr >c f> •· ~ 

niz.. ~ 

~ 
:o 

Ve Porjt·n Şalınp.11 ::-: 

en ilstnn hir nılls· C 
bil şcl\.t•ri olduğu· >OL 
1111 uımluıayın"::_ ~ 
Kuvvetli ıııOı;hiJ ~ 

istiycnlcr Sıhhot 

sftrgOo luıplnrmı 

arasrnJar. 

-------
l\lnruf ecznoelcr· 

den urnymız. 

~ 
~ en 

"...---=-1.-.--.. -.~-.......... 
Satılık I>iyano 

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

Almak arzu edenleı her 
gün sabahdan akşama ka-

l
dar ULÜSAL BiRLiK 
gazetui idarehanesine mü
cant etmelidirler. 



lloğazlaı- 1 

Seyalıatı içiıı 
? 

yazıyorlar · 

Italya ·Habeşistan ihtilafı hakkında yeni haberler geldi 

Ko ın i :--yonunun rnpuru 
lstanbul 6 ( Hususi ) - 1 

Boğa zlar komisyonu senelik 
raporunu hazı rlamıştır. 

Drahnıi 
üzerine ınuamele 

ynpılınıyor 
Istanbul 6 ( Hususi ) -

Borsada Drahmi üzerine mu
amele yapılmamaktadır. 

Londra - (.Deyi 
gazetesi, ~lngiltere dıt 
bay~Con Simonun M 
vaya gitmesini muvı~ 
mamakta ve bu seyab• Sark.i Afrika mes'elesi hitmis gibidir. 

' ' kid eylemektedir . 

Bütün mes'elelerde ı1zlasn1ıslardır 
' ' 

( Morning Post ) d' 
yahatin, Avrupanın 
alanında vukua gelen• 
ğişikliklerlmünasebetile iki tarafın 

ınak için, 
teshit eylediği 
kı1man<lanlaı· 

şekli lıul Uzerinde tatbikatta huluıı
hiı·ilıirlerile teınasa davet olundular 

Hulgar konıitecileri 
Huşlııraji 1 inci sahifed(' 

ve arkadaşları i çin askeri 
divanı harbında iki dava 

edildiğini yazıyor. 

Hnbisburğ ban 

lstanlnıl 6 ( Hususi ) - Puristt'n haber veriliyor: 
Son gelen haberlere göre, Jtal) a ile Habeşistan tll'n· 

mda baş gösteren ihtilaf ilzerinc ha~lıyaıı mO.zakere
ler yeni bir safhaya girmi tir. Yeui haberler, her iki 
lurafuı hnuıu mes'elelerde unluştıklarıııı bildiriyor. 

hulya lınkuııwti; ( Ot~spaç) 't· (Hoyul Sc\'('rirı) mık
liyt· vopurlarilc şarki Afrikuya gitfccck askerleri dur

durmuştur. Yeni itilaf 0.z<·riıw tar4tfcyıı hudut ku
mandanları tatbikatta bulumııuk üzere tcmasu davet 
edilmi~lt·ı·dir . 

Baştarafi 2 inci .~ahi~ 
Avusturyalı legitiOIJ 
toplandıkları ve b 1 

. ·-·-·· --tı------

vardır. Müddeiumumilik, yaz

dığı talepnamede Bulgar 
ceza kanununun 247 inci 
maddesine göre bütün suç· 
lular'"'!için ıiF.ölüm cezasının 
tatbikini istiyor. Suçluların 
hepsi, askeri:divanı barbın
da muhakeme"edileceklerdir. 
Muhakeme, Martın yedinci 

yaptıkları toplantının J 
miyetinin istihfaf oluD~ 
ica bettiğini, bu to 
Viyana'dan meşhur b 
mist V on Visner ve 
veffa imparator l{ırl 
raderi Arşidük Mak~ ' 
Bourbon - Parm~ han /. 
mensub bir çok _ kiOI 

Yugoslavya'da tuğynnlar 

Bir ..:ok köyler 
su altındadır 

~~~---·------·.-----~~-
Belgrad'la üsküb arasındaki şimeıı

difer yolu harab olmuştur 
Istanbul 6 ( Hususi ) - ile Üskiibfarasındaki şimcn· 

' difer yolu harap olmuştur. 
Belgrad'dan haber veriliyor : 

Birçok yerlerde ıimendifer 
Cenubi Moravada tugyanlar münakalatı kesilmiştir.) Bel· 
olmuş ve birçok köyler, su- grad'da vaziyet daha teblike-
lar altında kalmıştır. Belgrad lidir. 

~~~~~--.... -·~~--~~~~~-

General Kondilis asile- Reşid GaliJJ 
re hitaben bir beyan· Bir yıl önce öhuilştil 

name neşretti Istanbul 6 ( . Hususi ) -
-Ba.~tllrafı 1 inci sahifede - Merhum Reşid Galib'in öJü-
meıini atmışlardır. General münün yıldönümü münasebe-
Kondiliı bu beyannamede: tile burada ihtifal yapıl-
kıtaatın kendilerinden haki· mııtır. Ankarada da merhu· 
katı iizliyen isi zabitler ta- mun mezarına çelenk kon-
rafından sürüklendikleri ken- muştur . 

· disine malüm olduğunu, bü - _a_j_a-ns_ı_n_ın_h_u_s-us-i--m-uh_a_b_i-.ri 

tün Yunanistanın isyanı bas- bildiriyor: 
tırmaya karar vermiş bulun· General ~Kondilis Make-
duğunu ve fakat çocukları· 
nın kanını dökmek isteme· 
diiini bildirmektedir. 

General Kondilis beyan· 
namesini şu suretle bitir· 
miştir: 

Size düşünmek için 24sa· 
at mühlet veriyorum. Bu 
mühlet geçince bütün kara 
ve hava kuvvetlerini merha· 
met etmeksizin asilerin or· 
dusuna karşı Çlkaracağım. 
Bunu size hiçbir zaman ya· 
lan söylememiş olan namus· 
lu bir asker söylüyor. 

Selanik'te tam bir süku· 
net vardır. Şehir ve mülha· 
katında gönüllü ve ihtiyat 
kaydı gittikçe artan bir 
şevkle devam etmektedir. 
Asi bir tabur hühiimet kı 
taatına teslim olmuştur. 
Girid müstesna olmak üzere 
bütün adalar hükumete ba
Jisane bir surette bağh 
bulunuyorlar. Gece asi ge· 
miler Girid adasından pek 
az bir ınesaf ede bulunu· 
yorlardı. 

Averof dünkü tayyare 
bombardımanlarandan sonra 
güçlükle hareket edebilmek· 
tedir. Hareket halinde bu· 
lunan sadık gemiler:asi ge
mileri kovalamağa amade 
bulunuyorlar. Atina'da sü
kunet vardır. G rek Atina 
da, gerek Selinik, Pire ve 
diğer şehirlerde gazetelerin 
muhtelif tabıları vesilesile 
mutaddan fazla hareket 
mevcuttur. 
Mibalakopulos ııe 

diyor: 
Atina 5 ( A.A ) - Avaa 

donya asilerine hitaben neş
rettiği bir beyannamede hü · 
kumetin dört sınıfı silah 
altına aldığını bu suretle 10 
bin kişilik 60 tayyare ve 
kuvvetli topçuya malik bir 
ordu hazırladığını, asilere 
Venizelos'un iğfalatına ka-
pılmıyarak silahlarını teslim 
etmeğe ve bu suretle da bili 
harbın fecaiyine meydan 
vermemeğe davet etmekte· 
dir. 

Diğer taraftan ilk defa 
olarak bir muhalefet reisi 
Mihnlakopulos matbuata yap 
tığı beyanatta; bu isyanı ta· 

kbih ettiğini ve dahili barba 
meydan vermemek için Ve
nizelos'un vatanperverliğine 
müracaat ettiğini söylemiştir. 
Fram~a Atiuaya Torpito 

Gôııdt•riyor 

Paris 5 (A.A) - Havas : 
Bahriye bakanlığı halen doğl 
akdenizinde bulunan Verdöo 
torpitosuna icabında Fransız 
sakinlerini himaye için der· 
hal Pireye gitmesini emret
miştir. iki kruvazör de Pro· 

vens sahillerinden Yunan 
sularına harekete hazırlanmak 
tadırlar. 

'rrakyada Suktlnct: 
Selinik 5 (A.A) - Trak

ya ve Selanik mıntakasında 
sukunet vardır. Asiler yalnız 
Serez, Drama ve KavaJa 
garnizonlarında kalmıştır. 

Yunanistan afakında 
uçmak yasak edildi 
Atina 5 (A.A) - Havas a-

jansının husuıi muhabiri bil· 

Acunun en bUyilk yolu 

Londra -lstanhul 
şosası yapılıyor 

Bu yol için 
projeler 

·--~eçen yıl çizilen 
ikmal edilnıiştiı· 

mali İtalya, Avusturya, Ma
caristan, Yugoslavya ve 
Sofyadan geçerek İstanbul· 
da nihayet bulacaktır. 

perşembe günüdür. Eğer 

Mihailof muhakeme günü 

hazır bulunmaz sa glyaben 
muhakeme olunacaktır. 

Geçen hafta (Ya hürriyet 

ya ölüm) •komitesine mensub 

olanlardan bir kafilenin is

tiotakı bitmiş ve bunlar as

keri divanı harbına veril
miştir. Bunlar arasında ko · 
mitecilerin ele başılarından 

geldikleri yazılmakt~ 
mülakatta bizzat 
Otto~ile sakıt. lspan18 

Alfons'un bulundukları 
olunmaktadır. 

Dr. Viring'in ver 
haberlerin çoğu ! do 
Legitimistlcr Avrup•. 
ni, Avusturya'oın it 
temini için Habsbur 
danınm yeniden ~vu 

IstanbuJ, 6 ( Hususi ) -
Londn'dani lstanbula kadar 
açılacak oJan şose yolunun 
inşaasına kat'i surette ka
rar verilmiştir. Bu yol; 
(Bolon Sürmerden) de baş· 
lıyarak Fransa, lsviçre, şi· 

Bu yol için geçen sene· 
denberi çizilen projeler 
ikmaJ edilıniştir. -------. ----------

Avusturya para Müsademe 

(Asparuh Milnikof), ( Dimi

tar Drazef), (Spiro Nikof) 

ve (lvanl flisef) de vardır. 
istintak dairesi, komiteci-

daki iktidar mevldio• 

rilınesi lüzumuna iko•• r 

Jışmaktadırlar. : Bu b• 
yardım eden AvustU l 

• • 
ıstemış 

Bu~lllraji hiritı<:İ sahifede 
müsaade edilmesini İngiltere 
ve Fransa!ricaJinden istemiş· 
tir. A\ usturya başbakanı , 
lngiltereden bir istikraz te
mini için çalışmışsa da mu-
vaffak olamamıştır. İngilizler 
para veremiyeceklerini ve 
yalınız Avusturyanın inkişafı 
için bazı kolaylıklar göste· 
receklerini söylemişlerdir. 

Vicdansız 
Aydın 6 ( Hususi ) -

Ahmedladında •• İzmirli bir 
bir seyyar fotoğrafçı; on-on· 
iki yaşlarında altı kız ço
cuğunu para ile kandırarak 
kirletmek suçundan yakfl
lanmışhr. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

'l'iirl{ 
Paı·asıııı korun1a 

kanunu 
Ankara 6 (Hususi ) - Türk 

parasını koruma hakkında 

icra vekilleri hey'etine:vasi 
salahiyet verenlkanun büyük 
Ulus kurultayına verilmiştir. 

Kadro 
Bütçeleri tasdik edildi 

Ankara 6 (Hususi) - h
tan bul vellzmir Ji m an !arının 
altı aylık .. :kadro; bütçeleri 
tas tik edilmiştir. 

'franıvay 
~iı·keti parayı ver

mezse haciz konacak 
İstanbul, 6 ( Hususi ) -

İstanbul-tramvay şirketi; hü· 
kumete iki milyon lirayı 
vaktinde" vermezse, haciz 
konacaktır. 

diriyor'.(: 
Yunanistan üzerinden uç

mak bütün milletlere mensup 
tayyareler için menedilmiştir. 

iki talebe ya
ralandı 

lstanbul, 6 ( Hususi ) 
Belgrad'dan bildiriliyor: Zağ
reb civarında nümayiş yapan 
ve müctemian şebire girmek 
istiyen nümayişçilerle Yu
goslavya zabıtası arasında 
bir müsademe •.:olmuş ve iki 
talebe ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Bu lgaristaıı 
En küçilk köylere bile 

radyo koyuyor 
İstanbul, 6 ( Hususi ) 

Sofya'dan haber veriliyor: 
Hükumet, Bulgaristanın 

en küçük köyüne kadar 
radyo koymağa karar ver
miş ve bunun için bir kanun 
çıkarmıştır. Bu kanuna göre 
her köyün belediye daire
sinde ve belediye olmıyan 
yerlerde ihtiyar hey' etinin 

lerin tahkikatını yaparken, 

bunların, Yugoslavya kralı 

Aleksandr'ın öJümile alaka

dar olub olmadıklarını da 
inceden inceye tahkik et

miştir. Bununla beraber, bu 

tahkikatın ne netice verdiği 
bildirilmemiştir. Söylendiğine 

göre, Bulgar adliyesinin bu 

nokta için yaptığı tahkikatı, 

Fransa adliyesine bildirilmiş 

ve dosyaları da gönderil· 
miştir. 

Mihailof'un muhakemesi, 

Sofya'da merakla beklen
mektedir. 

~~~----------~ 
l\lcnderes 
Nehl'i taşlı 

Vilayete gelen malumata 
göre, Küçük Menderes neh
ri son yağmurlardan taşmış
tır. Ödemiş ve Tire kazala
rında mühim zararJar vardır . 

Bir klSlm arazi su altında 
bulunmaktadır. Bazl yerler· 
de hayvan sürülerinin kayb
olduğu tahmin edilmektedir. -

cali emeHerine muva 
mak ve Habsburg 
nını iş başına geti 
sonra gene eski: siY•. 
ne dönmek için revis•. 
Jikten de feragat et.ol 
görünmektedirler.,, 

"Politika,, küçilk 
ve Yugoslavyanın 1-1• 
ların yeniden saltan•t 
kiine gelmelerine ~ 
muvafakat etmiyecel1 

yan ettikten sonra Y 
ya hariciye nazırı M· . 
ç'in 12 mart 1934 ta 
Belgrad mecliıi oıeb11 

söylediği sözleri batı ""J 
tadır. M. Yevtiç bu O 

da demiştirki: la~ 
" Her ne zaman 1-1~ 

hanedanının ister M• I 
da ve ister Avustur1~ 
desi için ciddi bir te ' 
kalkışılacak olursa tı• 
külecektir. Yugosl•" 

diri Avusturyadao k• 
mış olduğundan onuP 
den hiç bir zaman k• 
yacaklır.,. 

bulunduğu yerde birer rad· 
yo bulunacak ve köylü, sa-
a tı saatına:ber şeyden ha- Hall~evı·ıı()C ''' 

d ~ .. l\r <'tı•aı·ıııı 12 ıfJ her ar edilecektir. 

Sahte l{onfcı·ans vur verecek 
Yarınki perşembe günü Küçük kardiçah b• 

Dinarlar yakalandı öğleden sonra saat on ye- de g~zete salıcnı 'f~ 
lstanbul 6 ( Hususi ) - · dide Bahribaba'daki HaJk ralayarak öldüren dl 

Belirad'dan haber veriliyor: evinde Muallim mektebi mü· muhakemesine dün 
Yugoslavyanın bir çok yerle· dürü Bay Refet tarafmdan cezada devam olunll' 

rinde, 1920 tarihli 1000 Di- (bugünkü içtimai cereyanlar) Muhakeme netiJeP 
narlık sehle evrakı nakdiye mevzulu bir konferans veri· karar 12 Mart Sah 
yakalanmıştır.~Hükumet sah- lecektir. him edilecektir. 
tekirları bulmak için şiddetli --------------------
tedbirler almıştır. 

(;ünıı·iik 

~lüsteşarı tahkikat 
yapıyor 

lstanbul, 6 ( Hususi ) -
Gümrükler bakanlığı rnüste· 
şarı şehrimize gelmiş .. ve bir 
şeker yolauduiu işini tah
kike baılamıştır. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Reşadiye şefkat sokağında 5 eski 6-1 taj numarala 

91,35 metre dıvarlı ars• 
Karantina fethiye 11 5 no.lı 107,25 metre arsı 
Göztepe tramvay caddesinde 667 no. lı 120,90 metre 

münhedim furun arsası 
Kat şıyaka alay bey mimar !İnan sokağında 40-2 

numaralı 82, 15 metrclar.s• 
Yukarlda yazllı arsaların mülkiyetleri peşin par• e 

tılacaktır. Taliplerin 21-3·935 perşembe günü ••:1 
milli emlik müdüriyetine müracaatları. 6·9·13· 

' il 

• 
• 


