
içinde Bavyera nazırların· 
dan bi~i bulunan bir tayyare, 
Hayron ıııeydanına düşmüş· 
tür. azır ölmüş~ pilot ya· 
ralaıımıştır. 

• ULUSAL • lngiltere lıükfimeti, 935 
sene i içinde üç kruvazör, 
sekiz torpito, fiç denizaltı, 
hiı· depo ve bir teftiş aemisi 
inşa edecektir. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Asi ~ehirler Bombardıman F~diliyor 
5 1 .,_:ı: s;; 3 

Yenizelos aleyhine mfithiş bir cereyan başladı 

isyan eden şehirler tekrar 
bombardıman edilecek 

Atina ve Pire' de \ 1 enizelos'un resimleri parçalandı. Mu
halif firkalar, hükumetin tedbirlerini muvafık buluyor 

Cirid adamıı 

lstanbul 7 ( Hususi ) -
Atinadan bildiriliyor : 
Kandiyadan gelen son haber
lere göre; ora halkı isyana 
iştirak etmek istememiş ve 
Venizelosun, Yunan milletini 
ikiye ayıran hareketini nef
retle karşılamıştır. 

gfüıerir Jıariıa 

kan dökülmeden isyandan 
vaz geçilmesi için kendisine 
telsiz.le müracantta bulunul-

ması kararlaştırılmııtır. Mu
halif fırkalar başkanları, bay 
Çaldari.s hükumetinin, kanu
nu hakim kılmak ve isyanı 
bastırmak için aldığı bütün 
tedbirleri muvafık görmüşler 
ve hükumeti taktir eylemiş
lerdir. 

lstanbul 7 ( Hususi ) -
Atina'dan haber veriliyor: 

Yunanista'nın bütün bü
yük şehirlerinde asilere kar
-Devamı dörtiüncii sulıifada -

------~-·---------Merkezi Avrupa'daki durum 

Harh olmaz sa ihti
lal ınuhakkaktır 

lıtanbul 7 ( Hususi ) -
isyandan vaz geçmek iste
diklerinden dolayı asiler rü
eaaıının emrile kurşuna di
zilmiş olan 225 neferin ai- 1 
leleri Atina ve Pirede Ve- DSan)arı ISlJrab içinde kıvran-
nizeloı aleyhine nlimayıı d 
yapmıılar Te Venizelistlerin ıran bir su)h neye yarar? 
mağıalarında ve bazı kah- Batının uıeşhur muharrir- başla memleketlerde görülen 
vchllnelerde asılı Venizelos leri arasında ismi ehemmi- alakasızlık hakkında fikrimi 
resimlerini parçalamışlard.ır. yet le anılan ( Vilyam F errero) sormağa gelmişti. Kendisine 

lıtanbul, 7 ( Hususi ) - barışın muhafazası için Av- şu cevabı verdim : 
Muhafazakirlar, hUrriyetpe- rupada başlayan hareket hak- Umumi efkir; sulhsever· 
nerler, amele ve çiftçi fır- kında yazdığı son bir maka- lik hareketinize neden alika 
kaları reislerinin yaptıkları lede diyor ki : göstersin. Sizin kuvvetlen· 

fevkalide bir toplantıda, Ve- " Sulh severlik hareketi- dirmek istediğiniz Avrupa 
nizeloıun isyan hareketi ta- nin hararetli müdafilerinden barışı tehlikede değildir ki. 
kbih edilmiş ve daha faıla bir zat; bu hareket için belli Hem acunun bugünkü ızh· 

------~--·-- 1 rap arını tahfif etmiyen bir 
Almanların yeni bir muvaffakiyeti sulh neye yarar? Avrupanın 

t\cunun en büyük ]ep
lini hazırlanıyor -------

Almanların:( Mareşal hiudenhurg) 

~ı~daki jeplinleri"~bitmek üzeredir 
Bundan 25 

yıl önce bava 
ıefinele rin i n 
inıasına baş

lıyan Alman
ya, bu mınta
kada durma
dan yürümüş 

ve ilerlemiş
tir. Denilebi
lir ki, havacı
lığın bu kıs
mında Alman
ya, acun r mil
letleri arasın
da birinciliii 

almıştır. Bir Jıaı.·a sefine i uçuş halinde 

uğramakta idi. Genel savaş 
esnasında başlıyan jeplin 
balonları, Londra'dan baılıya
rak bütün hasım devletlerin 
paytahtları üzerinde uçmuş 
ve barb tayyarelerinden daha 

bugünkü sulhu kıymetten 
aridir. Umumi efkar, böyle 
kıymetsiz ve yalancı bir 
sulhu ne diye himaye ve mü
dafaa edecek?. 

Sulh, geçmişte daima is
tenilen bir şeydi. 

Zira emniyet, refah, saa· 
det ve itimad onunla temin 
olunuyordu. Bugün ise her ta· 
rafta fıkaralık ve ıstırab 
hüküm sürüyor. Hiç bir ferd 
yarından emin değildir. Kor
ku ve endişe lstatokosu yer 
yüzünde gittikçe tesirini gös
teriyor. Sanki bütün acun, 
harb halinde bulunuyor. 

Bugünkü vaziyetin bir nü
muoesine tarihte tesadüf et
mek mümkün değildir. Bu 
hal, uzun müddet devam 
edemez. Bir harb baş gös
termezse ~nn:mi ihtililler 
olacaktır. 

h. • upadr er-geç, bir harp 
olacağı kanaatı bende da
imdir. !>u harbın; en ziyade 
bazı küçük devletler arasın· 
da çıkması muhtemeldir. 

Merkezi Avrupada beş kü
çük devlet vardır: Çekoslo

vakya, Macaristan, Avusturya, 

1910 yılından genel sava
tın başlangıcına kadar Al
manya' da üç bUyllk bava 
sefinesi mevcud idi. Bu 
sefineler, l bir yılda 37 bin 
yolcu . taıımakta 've Avru

panın en büyllk ıehirleriae 
Romanya ve Yugoslavya. Bu 

-Devsmı diJrtliincü sahifede - • Devamı 4 ncü sahifede • 

Macar 
Parlamentosu 
toplanıyor 

Hir istatistik 

ltalya filosunu~ 
• • son vazıyetı --------Budapeşte 6 (A.A) - Ka

nunu esasiye nazaran yeni 
parlemento en geç 27 Nisan
da toplanacaktır. Meb'usan 
meclisinin feshi Kont Betle
nin bir hezimeti demektir. 

Eski ve yeni harlı sefinelerile deni
zaltılarının hali :hazır ınevcudu 

Çünkü Bay Gömbüş ile ar· 
kadaşlan tarafından yapıla-
cak intihabat, Kont Betle
nin şiddetle muarız olduğu 
bir islibat programına isti
nat edecektir. Kendisinin 
her şeyi kaybetmesi çok 
kuvvetli bir ihtimaldir. 

Bavyera 
Nazırlarından biri öldü 

Bayron 6 (AA) - Bav
yera nazırlarından B. Sche
mmi hamil olan Te Couboug
tan gelen bir tayyare mey
dana düşmüştür. B. Schem
mi ağır yaralı olduğundan 
hastahaneye kaldmlmış ve 
kendisine ameliyat yapılmış-
sa da bir az sonra ölmüştür. 

Pilot hafif yaralıdır. 

Bay Mazarik 
85 yaşına girdi 

Çekoslovakya Reiıicümhuru 
B.Mazarik, 85 yaşına girdi. 
Bu münasebetle şehrimizdeki 
konsoloshaneler bayrak çek-
mişlerdir. Şehrimizdeki Çe
koslovakya konsoloshanesin-
de bugün merasim yapılacak
tır. 

Tayyare taşıyan son 

Roma 6 (AA) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

ltalyanın harb donanması 
halihazırda şu gemilerden 
mürekkeptir: 

22,000 tonluk 4 zırhlı, on 
bin tonluk 7 kruvazör, bun
lar 1927 ile 1933 arasında 

inşa edilmişlerdir. 
Kondetyeri tipinde ve ya

rısı 1930 ile 1932 arasında 
inşa edilmiş, öbür yarısı da 
te2gihta 12 kruvazör 7 ta-

sistem bir lıarb gcmısı 

ne eski kruvazör 27 keıif 
gemisi 36 torpito muhribi 
16 sı son sistemdir. 35 ea
ki ve 6 yeni torpito 40 de-
nizaltı muhribi 75 denizaltı 
gemisi 54 ü yenidir. 3 ma
yin gemisi. Bunlardan başka 
tezgahta bulunan (Littorio) 
ve (Vittorio Veneto) adındaki 
35,000 tonluk iki zırhlı 146 
parça mekteb gemisi, ro
morkör ve ıaire ve liman 
hizmetlerinde bulunan 150 
parça küçük gemi vardır. _________________ .. *-+.._ .... ______________ ~ 

Beyaz kitabın neşri, blltiln işleri bozdu mu?. 

Berlin seyahatinin akim kal
ması ihtimali vardır 

(C;ermanyu) "lngiltere'ye karşı söylenecek en az nazika 
ne şey, beyaz kitabın Almanya'yı iğnelediğidir,, diyor 

Alman Reisiciimlıuru Bay Jliıler 
"' 

Londra, 6 (A.A) - Roy
ter ajansından: 

Sir Con Simon'un Berlin'i 
ziyaretinin tehir edilmiş ol
duğu haberi bir çok siyaset 
adamlarının B. Hitler'in bas- ı 
talırının diplomatik bir te-

maruz olduğu ve bu hasta
lığın dün müdafaa hakkında 
neşredilmiş olan lngiliz be
yaz kitabında Almanya'nın 

teslibatına müteallik olarak 
serdedilmiş olan mütalea
larla alakadar bulunduğu 

düşüncesine sevketmiştir. 

Resmi mahafil bu noktai 
nazarı kabul etmemektedir. 
Bu mahafil Bay Hitlerin 
sıhhi vaziyetinin ecnebi zi
yaretçileri kabul ve onlarla 
yüksek siyasete müteallik 
mes'eleleri müzakere etme
sine müsait olmadığından 
şüphe etmemektedir. Filha· 
kika Bay Hitlerin Berlinden 
gelen gazete haberlerinin 
anlattıklarından çok daha 
hasta olduğunu farzettirecek 
bir çok sebebler vardır. 
Şimdiye kadar Sir Con Si
mo'nun ziyaretine ait yeni 
bir tarih tesbit edilmemiştir. 

Berlin 6 (A.A ) - Alman 
matbuatı, lngilterede neşre
dilen beyaz kitabın Alman· 

l11giltere dış bakanı Con imotı 

yayı silahları bırakma konfe-
ransının akametinden mes'ul 

tutmak modası takib ettiği 
fikrindedir. Almanya bu mo
daya tabi olmazsa Londra 
bundan hayret etmemelidir. 

1 Germanya şunları yazıyor : 
.ı İngilizlereye karıı ıöylene• 

1 
bilecek en az nazikine şey; 
- Devamı 4 ı7ncü sa1ıifıd•-



Sabif e 2 (UJusaJBirlik) 
----------------------------~ 

Bir itimat meselesi • 

A k 
• Ehlisalih karsısında: 

vam amarası da ya- çelik k11ıç1ı Tnrk arsıautal'• 

' ..... ... - . "" . ....... ~~ .... '.' 7 1935 

er ak. 
Mart 

e 13 
(Bahaeddin Ş3kir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Fon der ;o ç; Türk ordusunun ısla- pılan tenki ler • Salaheddini Eyyol ---- •. ~ "HükUmetin vaziyeti fenadır. hakan 7-Mart-1935 4- !'az;:", ' hı için Tüı·k·ye'ye ~el .... 
egı mem-

nuniyetle kabul tmişti. lar, birbirinden gayri memnun,, Türkler Batı Asyasında 
iktidarı eJe alıyorlar. Halifeler da bu ittifak teklifinden is

tifade olunmasını istiyorlar
dı .. Bu münasip zamanın u
mumi harp patlak verince 
hulul etmiş olacağı tabii o 
zaman düşünülemezdi. 

Umumi harpten evvel Av
rupadaki büyük devletler 
arasında cereyan eden dip
lomasi muhaberatına dair o 
devletler tarafından neşrolu
nan resmi vesikalardan ikti
bas ettiğimiz bu hakikatlerde 
en ziyade nazarı dikkati cel
beden şey, ittifaka dair Tür
kiye tarafından yapılan tek
lif hakkında Berline gönde
rilen ve imparator Vilhelme 
gösterilen raporlarla impara
torun yazdığı derkenarlardır. 
Bu derkenarlara bakılacak 
olursa Türkiyenin Avusturya 
ve Almanya ile bir arada ha
reket etmek istemesinden 
dolayı Almaya imparatoru 
çok memnun görünüyor ve 
diyordu ki: 

" Biz bu işin arkasındayız; 
Siyasi ittifaklar değil, askeri 
ittifaklar yapılmalıdır. Çün· 
kü devlet adamlarına inanıl
maz ama, Türk zabitlerine 
inanılır." 

Almanya imparatorunun 
fikrinden doğan netice ara
dan bir kaç sene geçtikten 
sonra ceneral Liman paşanın 
riyasetinde bir Alman askeri 
hey'etinin gönderilmesi ol
muştu. Fakat ondan evvel 
de Mayıs 1909 da Babıilid~ 
toplanan vükela hey'eti, 
Türk ordusunun ıslahile 
meşgul olmak üzere Fon Der 
Golç paşanın senede dört 
ay Türkiyede bulunmasına 
müsaade etmesi için Alman-
ya imparatorundan ızın 
istenilmesine karar vermişti. 
Golç paşa bu müracaatı sa
mimiyetle kabul etmişti. Yal 
nız Berlinde.. bazı yüksek 
hariciye memurları onun 
Türkiyeye gönderilmesini 
pek muvafık bulmuyorlardı. 
Alman başvekili Prens Bü
lov Golç paşanın Türkiyeye 
gönderilmesinden hası] ola
cak faydaları şu suretle 
izah ediyordu: " Kendisini 
küçük düşürme'1Jelidir, fakat 
Türkleri bizim için askeri, 
siyasi ve iktisadi noktai na
zarlardan yükseltmelidir, ka
zanmalıdır ve bize bağla
malıdır.!,, 

Bunun üzerine Golç paşa 
temmuz 1909 c!a gelerek 
üç dört hafta ve sene niha
yetinde de tekrar gelerek 
üç dört ay fstanbul'da kal
mıştı. Onun Türkiye ile Al
manya arasındaki dostluğu 
takviyeye yardım ettiğine 
şüphe yoktur. Türk - Alman 
münasebatı, umumi harp 
başlanğıcında silah arkadaş
hğile neticeleninceye kadar 
o devirden itibaren ikinci 
ve yeni bir safhaya girmiş 

oluyordu. Bu münasebetler 
hem:~iyasi, hem de iktisadi 
idi. . 

Esasen Abdülhamit dev-
. d v rın e ve meşrutiyet zama-

ma siyaset te karışdı. Av
rupa büyük siyasetinin, göl
geleri hep lstanbulda görü
lürdü. Fakat bu gölge artık 
daha ziyade kararmağa baş
lamıştı, siyasi hadiselerin e
hemmiyeti gittikçe artmıştı, 
çünkü miiletler arasındaki 
zıddıyetler daha '!İyade şid
detlenmişti. Bu ahvali yakın
dan takip edenler müthiş 
bir felaketin çıkmak üzere 
olduğunu evvelinden haber 
vermekte tereddüt etmiyor
lardı. 

Meşrutiyeti müteakib mem
leketimizde gelib geçen ha
diselerin her birisi, bütün 
Avrupayı alakadar eden bir 
mes'ele şeklinde telakki 
olunuyordu. Hatta bu hadi-
seler cihan siyasetine bir 
taraftan tesir yapıyor ve 
diğer taraftan da cihan 
siyaseti bizdeki hadiseler 
üzerinde müessir oluyordu. 
Babıali eskidenberi Avrupa 
devletgruplarını biribirlerine 

karşı oynamakla, o gruplar 
arasındaki zıt menfaatleri 
biribirlerine çarpışhrmakla 
geçinirdi. 

Meşrutiyetten sonra dev
letimizi alakadar eden mes
eleler bir kat daha vahim . 
leştiğinden bu siyasete es-

kisinden daha fazla riayet 
etmek: lazımgeliyordu. itti· 
hat ve Terakki erkanı, iti
laf devletlerinden ümitlerini 
kestikten sonra sıkıştıkça 
Almanyaya baş _vurmaktan 
başka çare kalmadığı kana
atini hasıl etmişlerdi. Hal
buki Alman diplomatları, 
Babıalinin sıkıntılı zaman-

larındaki müracaatında k~n
dileri için iktısadi bir men· 
faat temini mümkün olan 
mes' eleleri ciddiyetle te-
l Ak ki ediyorlar, yoksa atla
tılması kabil olmayan müz'iç 
bir iş muamelesine tabi tu
tuyorlardı. Türk • Alman mü
nasebatı ikinci devreye gir-
dikten sonra, Almanlar Tür-
ki yeye ait mes' elelere daha 
ziyade ehemmiyet vermeği 
kararlaştırmışlardı. 

(Taymis) gazetesi; lngil
terenin iç durumu hakkında 
yazdığı bir baş makalede 
diyorki: 

" işçi Fırkasının Avam ka
marasında yapbğı ~enkitler, 

esas itibarile hükumetin iş· 
sizlere iş bulmak hususundaki 
muvaffakiyetsizliği, soysal 
yardım işlerini karıştırdığı 

ve memleketin kendilerine 
gösterdiği itimadı kaybettiği 
şeklinde toplanabilir. Bu id
dialar son iki hafta içinde 
geçen hadiselerin pek garip 
bir şekilde tefsiridir. 

Hiç şüphe edilemez ki son 
zamanlarda sanayi kalkm
masının ve İngiliz kredisinin 
devamına karşı beslenen iti
madın azalması, genel bir 
seçimin muhtemel olduğu ve 
bu seçimi işçi fırkasının kazan-
ması ihtimali mevcud bulundu 
ğu şeklinde yersiz bir kor
ku ve endişeden doğmuştur. 
Borsada ln2iltere hükumeti 
tahvillerinin düşmesi, 1931 
de mesuliyeti sırtlarından 

ıilkip atan ellere yeniden 
mesuliyet tevdi edileceği 

korkusunun doğurduğu asa
biyeti gösteriyor. Son gün
lerde memnuniyetle görül
müştür ki memleketin iti
madını kim kazanmış olursa 
olsun, her halde işçi fırkası 
kazanmamıştır. Halk arasın
da bu asabiyetin isnat ettiği 
batıl esaslar her halde tet
kike değer; çünkü bu 
hadiseler, işçi fırkasından 
başkaları için de bir derstir 
ve çok temenni edilir ki bu 
başkaları da işçi fırkası gibi 
gördükleri derslerden ibret 
almamakta inat eden cins
ten olmasınlar. 

Yürütülen muhakeme şu 
şekildedir: "Hükumet fena 
bir vaziyettedir. Bakanlar 
birbirlerinden memnun de
ğildirler. Bakınız Loyd Ge
orge'uo "Nev Deal,, ini ne 
kadar sükfınetle karşıladılar. 
Bakanların taraftarları da 
hoşnut değildirler. Arka sı
ralardan gelen tenkitlere 
bakınız. Ulusal Hükumetin 
Belkemiği olan konservatör
ler fırkası baştan aşağı iki-
ye ayrıldı. • 

Avam kamarasındaki aza· 
larından altıda biri Hindis
tan meselesinde hükumet 
aleyhinde rey verdi. Unut
mayınız ki Hindistan mese
lesindeki müşkülat koalisyo
nun ilk parçalanma hareke
tine yol açtı. Parlamento 
karyerinin beşte üçünden 
fazlasını doldurdu. Genel se
çim pek uzak olamaz; hatta 
bazı gazete]er bunun pek 
yakın olduğunu da söylüyor· 
lar. Huysuz bir hükumet, 
parçalanmağa yüz tutan bir 
ekseriyet ve ölüm .halinde 
bir parlamento işsizler mes
elesinde yapılan mühim ha
tayı itiraf edince pek yakın 
bir zamanda bir sosyalist 
zaferi imkan dahiline girer. 
Son defa vazife başına geç
tikleri zaman sosyalistlerin 
neler yaptığını biliyoruz.Tek
rar iş başına gelirlerse ne 
ler yapacaklarına dair~ sa 

vurdukları tehditleri de bili
yoruz. Büyük Britanya gene 
felaket sınırma yaklaşmıştır. 
Kaçabilen kaçsın! "Bu mu
hakemenin her noktası saç
madır. Bu iddiaların mana
sızlığını isbat için ilk defa 
teşebbüse geçen Balduvinden 

1 

sonra başbakan da çok canlı 
bir gayretle bay Chamber
lain ile birlikte bu harekete 
devam etti. Hükumetin par
çalanacağı mefhumu eğer 
bir hakikat olacak olursa bu 
üç devlet adamı bu işe hiç 
değilse tahammül göstermek 

mecburiyetinde kalacaklardır; 
binaenaleyh böyle bir düşün
cenin kat'i olarak aksini id
dia etmeleri mukarrerdir. Bu 
parlamento; pek ağır olan 
bir iş programını tamamla
yıncaya kadar genel seçim 
yapılacaktır ve nizamahn ta
liki; yapılacak iş miktarını 
arttırdığı için genel seçim 
tarihi de o nisbette tehir 
edilecektir. Hükumetin şim
diye kadar temin ettiği ucuz 
krediyi devam ettirmek ka
rar ve azminde hiçbir sar
sıntı ve zaaf yoktur. Parla
mentoyu, işleri bozuk giden 
ve pek az ömrü kalmış ih
tarını alan bir adam gibi ça
-Dcuamı dördıi11cii sahifede-

Türklere boyun eğiyorlar! 
Halifelerden Mutesim, kar

deşi Memundan korkmuştu. 
Halifenin anası da Türktü .. 
Düşündü: 

- Türklere dayanayım! 
Dedi. Bağdadın şimal ta

rafında bir şehir kurdu: 
Samra: 
Burada yalnız Türkler otu

racaktı. Şehirde güzel çar
şılar vardı. Camiler, saraylar 
imaretler, medresele-r, Büyük 
havuzlar yapılmıştı .. Yep ye
ni, mamur, güzel bir şehir .. 
Nehir suları etrafı suluyordu. 

Şehir bahçelik, yeşillik bir 
yer olmuştu. Halife bile bu
rada kendisine bir saray 
yaptırdı. 

Bundan başka, yeni Türk 
şehrinde bir de Kabe binası 
inşa ettirmişti. 

Mutesim düşünmüş, taşın-
mış; 

- Türk kanı bozulmasın! 
Diyerek buraya yerleşen 

Türkler için gene Asyadan 
dilber Türk kızları getirt
mişti.. Evlenen erkek ve kız 
Türk gençlerine bahşııler 

veriliyor, maaş bağlanıyordu. 
Türkler imtiyazlı bir varlık 
haline gelmişlerdi.. 

Erkin ve ümera kamilen 
Türktü .. 

Hassa Türk askerleri, 
Arab atları üs~ünde Bağdat 
sokaklarında dört nala do
laşır, hatta bu süvarilerin 

çıkmıyordu. 
Bir müddet soor• 

büsbütün değişoıişl\ 
Eski Arap topra~: 

'1'" r• Asyadan geleu ı ıı 
kimdi.. Halifenin ~· 
vardı. Nüfuz, idare•. 
kuvvet, Türklerde 1 

işte beşinci asır 5 

da ve altıncı asrın 1 

'd• rında garbi Asya 
böyleydi. 

* • • bl 
Salaheddin, 534 d 

yılında Tikrit' de d d 
Babası, amcası oP11 

yetiştiriyorlardı.. rJıı 
beylerinin sarayıod• 
yordu. 

Babası Tikritte ;~e 
dada tabi idi. f ak•t 

. ' Musul Ata beyi IOS ; 
bir barb için Dicle iV 

den geçecekti. Ne~ 
kabarmıştı .. İmaded il 
şık bir vaziyette f{• 

Salaheddinio bab•f 
meddin bunu d~ 
milliyet duygusu i e 
yetişti, Ata beyine 
etti: 

lmadettin, o de\1' 
büyük bir kahraııı' 

·oe Adını, batı illerı 
·s~ 

duyurmuştu. Bu h1 e' 
madı. Biraz sonra I 
alınca derhal r-Je 
Çağırdı; 

0iO 
atlarının, bazı Arapları çiğ· - Al -dedi· st 
neyib geçtiği bile olurdu. cengaver, bir bü)'U~ 
Fakat ses çıkarılmazdı. buraya bey oloıabdır 

110·"'" ./ 
Halife, Tiırk gençlerine ~ --------

çok itibar ediyordu. Tekin, E l JC v eneı1 
Tarhan denilen yüksek sı-
nıftaki Türklere, Irak içinde Geçen sene d9 

topraklar, çiftlikler, suru· fazla jdi . 
lerle köle araplar, saraylar Şubat ayında ıı~~ 
verilmişti.. · esı~ diye evlenme daır 

Türk hassa askerlerinin •P çiftin akitleri Y • 
kıyafeti de çok parlaktı: · 11

1 

Elbiseleri ipekli ve sırmalı, Halbuki Kanunus\Jı 
evle11en çiftlerin ıııı 6 

kılıçları gümüş işlemeliydi. idi. Öğrendiğimize g 
Kılıçları ; gene sırmalı bir bat ayı efsanelereı 
askı ile boyunlarından sol edenler için evleP~ 
tarafa doğru sarkardı.. ğursuz !layılmaktoi~( 

- Arkası var-

-----------------------
Araplar ise, İslamlığın ilk ğın sebebi budur· ~') 

heyecanı ile parlamış, fakat sonraki aylar ise llr"w 
çar-çabuk sönmüş1erdi. As- yılmaktadır. Ma)'15~ 
yadaki çapul ve ihtirasları geçen aylar maıi)'el ~ 
ile beraber kendileri de hiç kalanlar için ( ayrı 1J 

Ulusal 

irlik 
Gündelik l!iyasal gazete 

Sahibi: llaydrır Rüşdii Ö~·tem 

Neşriyat müdürü: 
llamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADULU 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

Kilo Gr. Cinsi Eşya 

gümrüğü mü-

Kıymeti bir işe yaramaz olmuşlardı.. addediliyormuş. seteb~ 
Lira Kuruş Türkleri çekemiyorlardı.Giz- lenme memurluğı.Jil 

00 580 Pamuk yatak çarcafı 1 80 J'd · ı· d' d e/ 
00 6 

Y ı en gız ıye ış gıcırdatı- düşünce ile müca e 1~ 15 ipek mensucat 20 00 ' 
00 700 

yorlardı. tedir. 1933 yılıod9 
.. .. 06 00 F k ııı 

3160 00 Alat1 ~ürraiyeden tırpan 4 a at Türk kuvveti, git- lediye evlenme ı:Pe 4 
71 00 Sadeyağı kutuda ~~ ~~ tikJe kendini gösteriyordu: da 1124 çiftin, 19~itl 
87 00 Galelitle mürettep ağaç şemşiye sapı 87 OO k af da, solda beylikler ise 1104 çifti ıı a J 
37 00 Boyalı ve Cilalı ağaç şemşiye sapı 37 00 uru muştu. Halifelerin sesi pılmışbr ~ __./.t: 

574 00 Adi mukavva kutu 30 00 f • E k f' Je~ 3930 895 Yekun 611 80 zmır v a mürlüı·lüO-ü110 . 
Y k d 

~ . cı 
u arı a cins ve miktarı yazılı eşya harice götürülmek 1 - 10 lira asli vazifeli Salepci oğlu camii i1'1" 0t 

kaydile satıla~a~ından isteklilerin 7-3-935 perşembe günü lığı, hasbi saraç Etem camii imamhiı ve e~ 
saat 13 te lzmır ıthalit gümrüğü satış komisyonuna müra- maktu ücretli Hisar camii vaizliği açıktır· "' 
caatları ilan olunur . 24-7 427 ı 1 

ere istekli olanların imtihan günü ola" e 
Torhulı maarif memurlug"" undan: cumartesi gününden evveı istidalarını ver""~ 

imtihan günü saat 14 de tahsillerine ait \fe 

Tepeköy Kazımpaşa mektebi için on altı sıra bir ceza millet mektebi şahadetnamelerile birli~te, 
dolabı beş tane sınıf ilan tahtası yaptırılacaktır. lsteklı'lerı'n .. d' ı ""r' mu ur üğünde toplanacak encümene pıil 
24-2-935 den itibaren yirmi gün zarfında şeraiti anlamak 2 N' d'' - ızamname mucibince vaızlık ciheti için · 
ve pey sürmek üzere kaymakamlıktaki komisyona müra- ·ı· h' f k ı te' nında Tfirkiyeyi.~alakadar e

den iktisadi meselelere dai- 1 
ı a ıyat a ü lesinden mezun olanların l 

caat arı ilan olunur. 25-2-7 577 o .... -------------------------===-~--------~------=:_.:~ _____ _:::__~ ___ __:im:ti~h:a:n:sı~z~o~Ja~r~ak tayin kıhnacakları ilan 

matbaası 
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~ Fratelli Sperco ap centası T Q K iY E · v. 
~ ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI l R b,. /i.T v. i~". lı. van 

" CERES 11 vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt- 1 Oer Zee 
tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
alacaktır. & Co. 
"ORESTES., vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rot· BAN KAS 1 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. • THESSALIA .. vapuru 

" CERES ,, vapuru 24 marttan 28 marta kadar Anvers, 5 martta bekleniyor, 7 marta 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük kadar Anvers, Rotterdam, alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNIEN Hamburg ve Bremen liman
larına yük alacaktır. " HEDRUN ,, vapuru elyevm limanızda olup 4 martta 

Roterdam, Hamburg, Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Gote- ARMEMENT H. SCHULDT 
burg, OsJo ve lskandinavya limanları için yük alncaktar. HAMBURG 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, " HANSBURG ,, vapuru 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi- 27 şubatta bekleniyor, Ham· 
navya limanları için yük alacaktır. burg ve Anvcrsten yük çıka· 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE rıp Anvers, Rotterdaın ve 
lzmir Nevyork arc.sıoda ayda bir muntazam sefer 

" :f AMESIS " vrpuru 19 Martta doğru Nevyork için yük Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük " TROYBURG " vapuru 

alacaktır. 23 martta bekleniyor, Hnm-
SERVICE MARıTıM ROUMAIN burg ve Anversten yük Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL y A" vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, çıkarıp Anvers, Rotterdam 
Cenova, MarsiJya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. ve Haınburg limanlarına yük 

" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, alacaktır. 
Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. THE EXPORT STEAMSHİP 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden CORPORATION 
Acente mes'uliyet kabul etmez. iHAJ*, " EXARCH ., vapuru 3 

Fazl tafsil5t için ;kinci Kordonda Tahmil ve Tabliye '4VLV•ı Martla bekleniyor, Nevyork 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat ~ için yük alacaktır. 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 / "'V" 

ı~~uı. 1'EXECUTIVE,, vapuru 19 

martta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u-rorveç balık 

en 

iki defa süz 
Yeğiine 

an1di 

m ·· _şt ·· r 
Birinci Kordon, telefon D 

lizet kabul edilmez. 

• ~ Q A No. 2007 - 2008 ---. 

osu 
N D<lKTOR BiRiKT iQE Ali Agillı 

'n A 1 1 AT -- r D~ Q Çocuk Hastalıkları 
~~· · t: Mütehassısı 
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ı l hat Eczaııesi 

• . ,,,. . t . 1 . , .• :···· . ,•:: 

--Sümer Ba 
Fabri l{alaı·ı mamu atı 

Yeı·li ınalların en iyisi, en sağla-
1111, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beyt .. oz ııduı·aları 

Bakırköy bezleri 
ümer Bank ye ·Ji ı11aUar pazarı 
lzmi · şubesinde h ılursunuz 

. ··-= lstanbul ve 'kya 
'eker Fbrikaları Türk Anoniın Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'füı·k Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

' ' • ayy· re ıyangosu 
S inci keşide 11 Mart 1935 

ADET LİRA 

1 Mükafat 20000 
1 Ik ·aıı1iyc 30000 
1 

" 
10000 

1 
" 

4000 
1 

" 
3000 

2 (2000) 4000 
" 4000 4 (1000) 
" 15000 30 (500) 
" 7500 50 (150) 
" 10000 100 (100) ., 

300 .. (50) 15000 
510 

" 
(30) 15300 

1000 137800 
500 (20) 10000 

1500 147800 

• 
nonı 

Bu mOes c e. iki ynz bin lira ermnye ile _ 

tcşckkill etmiş ve Di Oryeutal Karpet Manu .. 
fukçörers Limited (Şark halı) \'İrkctinc --trlt 

• lzmirdc Hnlkapınardaki kumaş fobrika mı n tm = 
.e ... alnuşhr. l<'abrika bfiHln teşkilat ve le i at \'c mü • 
J otografhane ve tahdimr.ıi ile c ki i gibi l kiluuııu ani 1935 ta- -

foto«"'rraf malzenıe ınalraza ı rihinde..ı iıibnren yeni ş~r~ct !urafmdan işletil- = 
~ - mcktedi~. Her ııcvi yfin ıplıklcrı, kuma~, hatta- _ 

llunı:.a Uii!ftem b<'yin foıografharıc i, !:mirde e11 niye ve çorap imnl edilecektir. 1nmultitm cm n- -
fotograf ~ ekmelrle •ölıreı bula11 bır mı 'at oca"ıdır. - r; kd. k b 1 d I · · 

.. t-ı = line fftiki)Cli her tnraıla ta ır ve ·a u c i m ıştır. müşkOlpc 'nt olu11lar dalıı, bumda rel..-ıirdil.leri fotol>raj- -
Bu mumulfit Pc~ teınalcıl~r başında c ki Orozdibak /ardan memnun 1.cılmışlardır. - • -

IIam:a Rü..~ıcm lıC'yin, foıoğraJ malrcmc 1 sutun ma- itti nlindeki ergide teşhir edilmekte \ ' C snll fob. = 
gaza!fı da mu/ıı('rem nıaşterilcrinin itıre :cvklerinc göre l'İka içinde yapılmaktadır. = 
her çe~it mal/un. fotoğraf makinelerini bulundurmakta· = Posta kutusu: 127 = 
dır, Bir :.ıy<ırcı lıcr şeyi ispcıta kôjidir. Telgraf adresi: İzmir - Alsancak = 

(izmir • Ba,. turnk eitddc i, Hefik _ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
- •.1111111111111111111111111il11111• 11111111 l llllll llll l il l lll l il l llll llll l il l lll l il l lll l il l lll l llU• 

sı J..jnıitet vapur 
acentası 

Ccndeli Han. Birinci kor-
d Tel. 2443 on. 
The Ellerman Lines Ltd. 

.. MARONIAN ,, vapuru 
21 şubatta Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni ıamanda 
Londr ve Hull için yük 
alacaktır. 

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

"THURSO ,, vapuru mnrt 
ortnsında Londra, Hull ve 

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

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

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üz.erine 
değişikliklerden mes'uli}•et 
kabul edilmez . 

.~\ ~ . . . . 
Kitaplarmı:r..a GO.zel Bir 

Cilt, llntırnlnrım?..a Şık 

Hir Albam, Ve sair 

Cilt l~lcri l'nphr· 

mak ısterserıiz : 

* YENı KAV AFLAR * 
Çnrşısmr/a .!14 J\'unuırad(I 

- - A 1 i Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

z.el) markalı az kullamlmış 
bir motör satılıktır. Taliple-
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. 

ıı ..................... ... 

ÔksOrcnler! Mut· -
foka (Oknmcntol) 

ôksnrnk t;iCkerlc- ~ 
ı 1• ~ rini tecril >e e< 1- ..-...ı 

niz •. >---. 
C't1 

c.Q 

Ve ro .. jPn Şalmpı:. ~ 

en nstnn bir miL· ~ 

hil şekeri ohluf;,,- >b.f 
mı unut:n•)I'"'::_ -tS 
K uvvcı li ın ü lıi l IMlill! 

istiycnlcr Sıhhat >---. 
sfirgüu lınplarmı ~ 

arasınlar. 

-------
Maruf cczoucler· 

dt·n arn} ımz. 

en 

................... ~ 
Satılık Piyano 

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

Almak arzu edeııler her 1 gün sababda11 akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BİRL1K 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. , _____ _, 



I rilıayct lngiltete'<le siJalılarımağa başlamış huluııuyor 

lııgiltere; üç l{ruvazör, sel{iz torpito, 
üç deııizaltı gemisi inşa ed ~cel{ 

Balıı~iye bütçesine 
rileştirilmesine 

konan tahsisatın en büyük. kısmı, zırlılıların 
ve tedaJ-iii ınalzemenin ıslahına hası·edilecek.tir 

as-

Vaşington 6 (A.A)- İngiltcrt·niıı u~kcri ktıv\'ctleri 
için kredilerini artırması lıukkırula ~·üksek resmi me
murlar lwrhungi hir mütult•uda bulunmamaktadırlar. 

Bununla herabt•r nluı-;ul tutunma içiu yOzdt~ oıı nishc

tinde arhrmamn mutedil oltluğn resmen söylcuınck

tcdir. Şurasım hatırlatmak Jfizınıdır ki, son Amerika 

hillçesiııde hava, kara orduları kredileri :sulh zama

mudaıı Jmgüne l..a<lar görillmcnıiş bir dcrecedt· arrı

rılmıştır. 

Loııdra () (A.A) - Filo efrndt nu•vt·uclu ( 94,482 ) 

kişiye ihlağ edilmiştir. Şu halt• göre (2144) kişi art
mıştır. 1935 deniz iuşaalı programına g(1re (3) kru
vazör, (8) torpito muhribi, ( :~) denizaltı ve bir dt•po 
gemisi (4) Sleop (1) teftiş gt•misi ve (7) tane de ufak 
gemi inşa t•dilecektir. 

Londra 6 (A,A) - Balıriyt· tulısiintınm cıı büyük 

kısmı zırhlıların nsrilcştirilruesine \ ' C rednf fii malze

menin ı lalıma lıasrcdileccktir. 

Avrupa durumu 
-Bo~ıarafı 1 irıci sulıifedc -
devletler, ayni tarzda yekdi
ğerine zıd haklar eddia edi
yorlar. 

Ya bu devletlerin hakla
rını tefrik etmeli veyahut 
harbe tutuşmaları için ser
best bırakılmalıdır. Bugün 
için, bu iki şıktan ne biri ve 
ne de diğeri mümkündür. 
Büyük devletler, küçük dev
letlerin hakkını tefrik ede
cek vaziyette değildir. Ara
larında ittihat yoktur. Ulus
lar derneğinde ise azim yok
tur. Bu vaziyet karşısında 
büyük devletler, Avrupada 
harbe sebebiyet verecek her 
hangi bir hareketin önüne 
geçmekte gecikmiyorlar. Bu
nun sebebi, küçük devletler 
arasında çıkacak bir barbın 
kendilerine sirayet etmesi 
korkusudur . 

Merkezi Avrupa devJetJeri 
;antık ·dairesinden ÇıkmiŞ: 
Jardır. Her biri, kendini 
haklı ve karşısındakini te-
mamen haksız görmektedir. 
Mantıkm hakim olmasını 
temin etmek için, bu dev
letleri kendi hallerine ter
ketmek lazımdır. O takdirde 
aralarında bir harb çıkarsa, 
en kuvvetli olanlar kazana
caktır. Zamanımızda hakkın 
miyarı kuvvettir. 

Hakiki sulhun temini için 
Avrupada bir harp çıkması 
lüzumu, yek nazarda tuhaf 
telakki olunabilir; Lakin ne 

yapılabilir ki bu netice, tabiatın 
sarsılmaz bir kanunudur. Ha
kiki sulh perisi, yalnız fe-
dakarlıkla ele geçebilir. 

Merkezi Avrupada bugün 
hüküm süren esaslı ihtilaflar 
hallolunmazsa, acun bu sı-
kıntıdan hiç bir zaman 
kurtulamıyacakhr.,, 

SPOR: 

Yarııı mühiın 

maçlar var 
Yarın Alsancak sahasın

da ikinci devre lik maçları
na başlanacak ve sekiz ta
kım karşı karşıya gelecek
tir. Bu maçlardan Altınordu 
Göztepe ve İzmirspor - Al
tay arasındaki son maçlar 
diğerlerine nazaran çok e
hemmiyetlidir. Puvantajın 

birinci ve ikinciliğini muhafa
za eden Altınordu - Gözte
penin bu karşılaşmasında 
Altınordunun rakibi, ilk dev
redeki gibi kolaylıkla yene
bilecek midir? Bunu ancak 
yarınki heyecanlı maçtan 

............... ~·--------
yeni Veııizelos aley · Almanlaı~ın 

nıuvaf fakiyeti 
Baştarcıji 1 inci saltU'ede 

fazla iş görmüştü. 
Savaş neticesinde her şe-

yi elinden alınan Almanya, 
Jeplin imalinden mahrum 
edilmemişti. Almanlar, bun
dan istifade ederek hava 
sefinelerini çoğaltmaya mu
vaffak oldular. 1927 yılında 
(Kont Jeplin); Doktor (E
gener) idaresi albnda Ame-
rika seyahatını yapan büyük 
hava sefinesini imal etti. O 
zaman, Almanların bu mu
vaff akıyeti acuna yayılmışdı. 

1932 yılının Mart ayından 
beri (Kont jeplin) in hava 
sefineleri büyük Okyanosu 
kat ederek malüm seferleri
ne: devamiediyorlar. Alman
lar, bununla iktifa etmiyerek 
şimdi de iki ay sonra seya
hata:başlıyacak en muazzam 
hava sefinesini imal ediyor
lar. 

Almanların bu muvaffaki
yeti, evrensel havacılık ale-

bine cereyaıı 
-Başıurrıfi birinci sahif(~de

şı sönmez bir kin hüküm 
sürüyor. Venizelos aleyhine 
suiikasd tertip etmekle maz
nun bulunan emniyet işleri 
genel çevirmeni bay Polih-
ronopulos ve arkadaşlarının 

hapishaneden kaçırılmaları 
ihtimali nazarı dikkate alı
narak tertibat alınmıştır. 

Halk, bunların serbest bıra
kılmasını istemekte ve so
kaklarda bağırışmaktadır. 

Istanbul 7 ( Hususi ) 
Bugün bütün asi mıntaka
ların tayyarelerle bombardı
man edilmesi kuvvetle muh
temeldir. Bombardıman edi
lecek olan şehirler arasında 
Hanya'da vardır. Bombardı
manın Hanya'da müthiş ola
cağı söyleniyor. 

lstanbul, 7 ( Hususi ) -
Makedonyada hükumet kuv
vetlerile asiler arasında çok 
kanlı müsademeler devam 
ediyor. Asilerin teslim olma
ları dakikadan dakikaya bek minde çok mühim ttSirler 

yapmıştır. Yeni Alman hava 
sefinesi (Frindishafen) imalat- leniyor. •·---
hanelerinde bitmek üzeredir. Beyaz kitabın neşri 
(Mar~şa) Hindenburg) adı ve- . . . . 
rileceği söylenen bu hava - Başıar~fı bırıncı sahifctfo.w-
ejderi, Almanların ı şimdiye beyaz kıtabın Almanyayı ıg-
kadar imal ettikleri jeplinle- neledi~idir.,, 
rin 129 uncusudur. Almanla- Berhn (AA) - Havas mu· 
rın bu son hava sefinesi te- habirinden: 
rakkiyatın en son cüml~sini Dün akşamki Alman mat· 
teşkil eder. Yeni hava sefi- buatı lngiliz beyaz kitabınm 
nesi, 4,400 beygir kuvvetin- intiş~rı ile lngiliz na~ırlarının 
de Dizel molörlerini ve 132 Berhn seyahatını tehır etme· 
bin litre alacak kadar büyük lerini bais olan bay Hitlerin 
petrol hazinelerini ihtiva ey- ansızın hastalanması arasında 
)emektedir. her hangi bir münasebet bu· 

Yeni jeplin, iki kattani ba- lunduğuna işaret etmekten 
rettir. Dahilinde yolcu kama· kemali itina ile tevaki etmiş-
ralarmdan maada 50 kişilik ti~. G~zeteler sadece m~z-
bir banyo ve büyük bir isti- kur kıtapta Almanyay~ ıs-
rahat salonu vardır. Bu hava nad olunan kabahatlerı mev· 
sefinesi, en şiddetli rüzgara zuubahsederek asabiyetini 
tahammül edecek ve saatta izhar ediyor. 
katetme~i muayyen olan 83 Doyçe Algemany gazetesi; 

kilometre derecesindeki sür- müsait bir bale giren siyasn· 
atinden hiçbirşey kaybetmi· nın bu lngiliz ithamları yü· 

yecek şekilde yapılmıştır. zünden ihlal edilmesini hay

sonra anlıyabil~ceğiz. 
Bu maçtan sonra üçüncü 

ve bir puvan farkla dördün
cü olan lzmispor-Altay ta
kımları karşılaşacaklardır. 

Bu maç ta diğeri kadar 
ehemmiyetlidir. Saat onda 
Şarkspor-Buca saat 12 de de 
K.S.K-Türkspor takımları 
karşılaşacaklardır. Yeni bir 
safhaya giren lik maçları i
kinci devrede büyük bir he· 
yecan ve alaka ile takip edi
lecektir. 

retle karşılayıp, bu dostluğa 
sığmayan ve ayni zamanda 
1934 ikinci teşrininde Lond
rada hükümferma olan harb 
ve panik zihniyetine rucu 
etmek depıektir, diyor. 

Berliner Borsen gazet si; 
İngiltere hükümetinin silah-
lanma bahsındaki noktai 
nazırım teyit için Alman 
gençliğinin içinde yetiştiril:. 
diği zihniyeti ileri sürmuini 
fena telakki ediyor ve bu 
zihniyet ulusal bir cemiyet 
zihniyetidir ve komşularımı-

Amerika' da 
Dört toplu yeni bir 

tayyare yapıldı 
Amerika - Amerika hü

kumeti, dört toplu yeni bir 
tayyare yapmış ve tecrübe
lerine başlamıştır. 

Inlıisarlar 
Bakanl,ğınıu Mısır'da· 

ki tütün fabrikası 
Istanbul - İnhisarlar Ba

kanlığının Mısır' da yaptırdı-
ğı yeni tütün fabrikasının 

açılma merasimi yakında ya
pılacaktır. 

Bay Sabri 
Bir teklifte bulucdu 

Ankara - Eski Ziraat ba
kanı bay Sabri, Kurultaya 
verdiği bir takrirde; Üniver
siteden liiyakile istifade edil-
mediğini bildirmekte ve Üni
versiteye bir ecnebi rektör 
getirtilmesini, tedrisat ve 
muallimleri, biri Fransızca, 
biri Almanca olacak iki bü
yük lise açılarak buradan 
yetişecek talebenin üniver-
siteye kabulünü istemektedir. 

lstanhııl<la )'angın 
lstanbul - Eyupte bir ev

den çıkan yangın, birdenbi-
re genişlemiş ve dört ~v 

yandıktan sonra söndürül
müştür. 

Balkaıı konseyi 
İstanbul - Belgrad'da top

lanacak olan Balkan konse
yine Türkiye namına iştirak 
edecek olan hey'et buıün 
hareket edecektir. 

zm senelerdenberi kendi 
yurdlarında tatbik edegel
dikleri tam manasile"'askeri 
terbiye ile münasebatte de
ğildir. Diyor. 

Diğer taraftan Berliner 
Tagcblat gazetesi ; Ingiliz 
noktai nazarını bir} dereceye 
kadar anlamış görünüyor. 
Bu gazete sulbü takrir için 
sarfedilen bütün gayretlerin 
harbı daha şedit bir surette 
hazırlamaktan başka netice 
vermediğini yazıyor ve bun
dan Almanyanın silahlanması 
lüzumuna dair ahkam çıka
rıyor. 

Yalnız Nazilerin organı 
olan Angrif, başlıklarının ve 
metninin sureti tertibi ile 
beyaz kitabın neşri ve Bay 
Hitlerin hastalığı yüzünden 
İngiliz nazırlarının geri kalan 
seyahatleri arasındaki mü
nasebetle işaret ediyor. 

Bir iıinıat ıncscle~i 
Hıı tarrı/ı 2 111ci sulıij r•tlı • -

l •şt ır ın~frn h iç t e lüzum his · 
se d ı lrn iyor. Bilakis parlamento 
kend isi.ıe verilen müddetin 
ancak üçte iki5İni doldur-
muştur. Lazımgelen işleri bi
tirmek için icap~ederse ge· 
riye kalan üçte bir müddeti 
de kullanacaktır. 

Konservatör fırkasında ne 
daimi bir ikilik, nede ulusal 
hükumetin sistemine karşı 
umumi bir hoşnudsuzluk var
dır. Bay Churchill Avam 
kamarasının içinde olduğu 
kadar dışında da sarahatle 
izah etmiştir ki Hindistan 
mes'elesindeki noktayı nazarı 
Konserva tör partisini ikiye 
ayırmak veyahud ulusal hü-
kümete muhasım olmak 
niyetini taşımıyor. Daha 
doğrusu biraz geç olmakla 
beraber, oğlunun Vevertrece 
seçiminde ... kaybetmesi dola
yısile şahsen]muhalif olduğu 
bir tek noktada fazla israr 
ederse, her hususta kendi
lerine muarı7. olduğu bir 
grubu kuvvetlendireceği teh
likesini idrak etmiştir. Hin
distan mes' elesile2' beraber 
daha bir çok hususlarda 
hükumeti tenkid işinde baş
lıca mesuliyetin, _ !"heyecan 
arayan matbuat tarafından 

Bay Churchill'e yükletilmesi 
haksızlıktır. 

Ortaklıktaki heyecanı ve 
korkuyu doğurmak kabah~-
ti daha ziyade matbuahndır. 
Genel seçim ve sosyalis za
feri hakikat olursa birden 
bire gülünç bir vaziyete düş
memek için matbuat şimdi
den elinden geleni yapmış
tır. Günlerce ardı '"'arkası ke
silmeden-- bir_hükü~et, Hin
distanın arzularını yerine ge
tirmek Imperatorluk münase
betlerini ve ulusal korunma
yı ·hmal etmek, Sosyalizme 
dönmek ve tenbellik ve ap
tallık ile itham edilince, bu 
ithamcıların arzusile münte
hiblerin yeni bir veche ala
caklarını ve sosyalizme karşı 
yine bu hükümete veya onun 
benzerine bel bağlayacakla
rını yalnız bir kaç safdil bek
leyebilir. 

Umumi itimadın ne kadar 
nazik olduğunu ve bununla 
beraber ulusal kalkmmayı 
mümkün kılacak şeraitin 
yaratılmasının ne kadar lü
zumlu olduğunu yeniden 
isbat eden bu delillerin da
ha yüksek nisbet ve adalet 
manaları hasıl etmesi temen
ni olunur. Bu günkü hüku
met çok iyi işler görmüş 
ve genel siyasasının her ko
lunda faydalı faaliyet izleri 
bırakmıştır. Belki daha faz
lasını da yapabilirlerdi; fa. 
kat şimdiye kadar gelip ge· 
çen hükümetlerin icraatında 
o kadar eksiklikler vardır 
ki bundan sonra gelecekle-
> in de bugünkü hükumetten 
fazla bir muvaffakiyet gös
terebilmeleri varid değildir. ' 

Mesela Sir Stafford Crip
ps'in "işçi zaferi mali kriz 
doğuracaktır,, şeklindeki sö
zünden dün başbakan çok 
müessir bir şekilde istifade 
etti. Son hadiseler, bu günün 
kat'i ihtiyacının istikrar ve 
genel itimadın iadesi oldu
ğunu göstermiştir. Bu müla
haza bui'Ün için her şeyden 
üstün gelir. Ayni zamanda 
hakh olarak ümid edebiliriz 
ki bu hadiseler bir tek si
yasa üzerinde yeniden top-
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hakanlıtrıua e 
Ankara - Kur 

rilen bir takrirde, 
borsalarının ökoD 
lığına raptı• isteD 

lzınit 
Avrupa Tel 
Ankara - HeY 

...-~ 
nin bu günkü to 
lzmirin de bu yıl İ 
rupa ile Telefon 

ltının temini görO 

l(urnlt 
Bugün 1,opl 

-Ankara-=· Bii 
k~r-ultayı bugün: 

ikinci. "toplantısını 
tır. Bu toplantıda 
lava ait mazbata t 
lecek, encümenler 
pılacaktır. Bugün, 
İsmt:t İnönü'nün 
programını okunıı' 

•meldir. 

Aydın asliye bll 
kemesinden: 
Aydınm Zafer 

de Erzincanlı M• 
Mehmede. 

Karınız Aydının 

hallesinde Ali kıJI 
açtığı boşanma 

muhakemesinde 2S· 
zartesi günü s. tO 
olduğu halde gel 
den hakkınızda gı 
tebliğine karar f 

muhakeme 1 O N 
çarşamba saat on• 
mış olmakla işbu 
rarının tarihi iJa 
haren müddeti iç" 
ederek mahkemeY' 
ğiniz takdirde I' 
oıuhakemeye de\f_..•r• 
cağı ilanen tebliğ o -
Aydın Asliye ti 

kemesinden : 
Balıkesirin Tursu' 

biyesinden kolu kı•• 
Karınız AydıoıD 

hallesinde NazJDİ 
yenin açtığı boşaO 
ıının muhakemdİ 
olunan 4-2-935 Pa 
saat 9 da teblig•t 
halde gelmediğin" 
kmızda gıyap k• 
ğine karar verilaıif 
hakeme 27 Mart 
şamba saat 10 a 
olmakla işbu gıy•P 
tarihi ilanından iti 
deti içinde itiraJ 
mahkemeye gelıD 
dirde gıyabıoııd• 
meye bakılacağı il 

Say~ılı 
• M üş t e ı·i 1 e ı·ı 

İki Beyler sok•" 
toğrafhanemi k 
saygılı müşterile 
ederim. 

Klişelerimi EOJ. 
sında Bay Haıoı' 
fotoğraf han esi ne 
Sipariş vermek isti 
fen oraya uğrası 

Bende şimdi ek• 
lar oradayım. 

Bahaeddin - f 
lanmayı ve mnsb't 
cilerin istedikleri 
kfımetin yeniden 
lüzumunu intaç 
Eğer yakında b 
kat'i neticeler bU 
f enalıktao iyi ot 

iacaiı muhakk•" 


