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BULGARiSTANDAN KORKAN YOKTUR ' VE OLAMAZ Bulgar kral1n1n 
Ziyafeti Türkiye ve Yunanistan1n endi§eleri ancak Balkan bar1§1n1n 

• 
tehlikeye konulmas1d1r. l§te Bulgar matbuat1na cevab1m1z 

- -. -- - •••.ac>••++ 
k j~. Bakanhgmm, her büyük 
tntirnizde, bir örnek gazino 

~1!1~1 tasarlad1gm1 ögrendik. 
k trhye, yabanc1ya, yüzümüz 
•~arrnadan gösterebilecegi-

Dünkü say1m1zda Sofyada • her Türk düsman ve aleyh
~1kan "Mir„ gazetesinin bir 

1 
dar1 - din ve milliyete bakil 

yaz1s01 ne~retmis ve Bulgar ga madan - hüsnü kabul aörür 
z ... tesinin gülüni; hezeyanlenna ve te~vik e<iilir. Her isteyen 
cevap verecegimizi yazm1§hk. Türkiye aleyhinde serbest~e 

llliz hu ömek gazinolarm, 
gcrekligine sözümüz yok. 

Her§eyden evvel §Unu ha- propaganda yapar, en cahil 
brlatahm ki, Bulgar matbua- halkmdan en münevver ilim 

Ancak, ondan önce, §U 
•kak aralarma ~ dag1lan kü
Sük kahve ocaklarim ele 
alrnak daha dogru olur sam 
l'Iz. Bir tak1m i§sizlerin, ak· 
lilrna kadar tavla iskambil 

tmda mugalata yapmak ve adamlarma kaclar herkes 
her f1rsatta Türklere ~atmak Türklerin ve Türklügiin aley 
i~in bu gibi yaz1lara pek sik hinde bagmr ~agmr, hcze-
tesadüf olunur. yan!ar yumurtlar, küfürler 

Bugün Bulgaristan en bü- savurur ve sonrada Bulga, 
yük Türk dü~manlarmm ya- matbuab bütün bu ~irkin v • 

iltinak ve bo§una ~ene ~al
~k i~in topland1klar1 bu 

tag1 ve merkezidir. Orada küstah~e hareketlere sütunbr 

ahveler i~ ve d1§ görünü§ü 
toktan degi§en, yeni Türki
Yeye yar§1r yerler olmaktan 
~·kti. 

Buralarda, günlerini öldü
ten "d d elikanblar1, u~1kh ve ay-
••lltk bucaklara ~ekmek ge 

rekur. 

d 8~z de hahveler ötedcnberi 
b ed~koduyu dogurmu~, ten· 
d tlhgi benimsemi§ ve kötü 
iit&nceleri yeti§tim1i§tir. 

k lialkm bulu§tugu yerler, 
b •hveler olmamabdar. Bucak 
'1cak ~ogalan Halkevleri 
~bi eski kahve toplanbla
~ ortadan kald1ramad1. 
VUflinürsek, hir kahveyi ka
Pttinakla en a§ag1 yüz ada

bll' ~' evine barkma baglam1§ ,„ 0 acag1z. 

ad• ~•hveciler, aralarmda top
J> rak bu iti kendileri ya-
ilrsa iyi eder. Yinni ~ürük 
~rik ve kötü kahve yerine, 
k:~•c; rnahalle i~in bir tek 
" Ve barakmak, herkese 
.1tter. 
„ c;iinkü, bu kadar ~ok kah
~Yi,. halkm yaris1 i~siz kal-

' Y•ne ge~indiremezler.--*~ 

t!1 ~ ~ ~ 

Bay Hitlerin 
Bir Söylevi 

'-
Münih 24 (A. ~) - Bay 

Hitler 24/3/920 de ilk taraf-
tarlarma ulusal sosyalist 
programm1: 25 noktasm1 izah 
etmi~ oldugu tarihi bir bira
hanede bu ak§am bir nutuk 
söyleyecektir. Bugünkü §en-
likler ulusal sosyalist firkas1· 
nm kuruldugunun onbe§inci 
yildönümü tesid etmektedir. 

Sinemada ink1lab yapacak 
. mühim bir ke§if 
1 -- ffO~• · 

cad edilen bir tlürbünle hir Jokornotif sin 111a 

Perdesinden seyir~ilere do.~ru f 1r11yacak 
te Paris 24 (A.A) - Filimleri Jerin göremedigi tabii beyaz 
t,~eas~rn etmi§ ~ekilde gös- bir renk vermektedir. Ogüst 
dii~~ge . miisaid . y.e~i bir Lümier yurm bilginl~r ak~-
ku un s1nemada mk1lab vu- demisinde bu prensJp üze-

!.t ~~etirile_c~ktir: . . _ rinc ~evrilmi§ strrseslopik bir 
V Ln

111
• thur fiz1k b1lgm1 Ogust filim göstercektir. 

,) öytt ter. s_oo ren~ . arasm~a Akagemi äzasmdan her 
elf ltlti ff 1k1 danes1m bulmaga biri birer tane iyi renkli dür 

'111 "~. ak olmu§lur ki bunla- bün alacaklar ve perdeden 
~ •rle§mesile e§yanm han· d l k .. l . 
~· fartl . . d f f 1§ar1 ab ara uzer erme s1~ 
~lin1t11is:' 1~m tel o~ogia 1 ramak istiyen bir lokomotifi 
Qe'- • o §ar ari goz „~e- .. kl d" 
._ l(ts1nde t k k . gorece er 1r. · l(l e rar um1ya 1m-
Q n \'errnektedir. fi&rr"r.rrT.•• 00 „~·::::n=•~'i\ 

da: ~~ni güzfükler iki cam- ~ izmirin i 
bir· ute1ekkildir. Bunlardan ~ 
~ niavimtrakbr ve ye§il, i Babas1 
„„„;_ Portokal ve k1r.ouz1 1 1 "••l(t Ulusal l~on1an Öbnr e fualar1 ge~irmektedir. 
dir cam sar1mtrak renkte- Yazan: SIRRI SANLI 
~, \'e Yetil, rnenekte endige izmirlilerin büyük bir 
ltf tna\'i renkte ihtizazlar1 ~ aläka ile takib edecekle- ~ 

ßl'lnektedir. ~ rinden emin oldugumuz bu ~ 
t,lb u suretle güne~ tayfmm ~ milli romamn tefrikasma ~ 
~it 0f•nu tekrar te~kil edil- : yakmda ba§hyoruz. : 

11Yor. Bu dürbünler göz ~J:;:;:t:aJ:;:;:t:a•• oo ++~J:;:;:t:a..!/ 

dolusu yer tahsis ederler. 
Bulgar umumi efkär1 bu 

yaz1lar1 okuyarak haz duyar 
ve bu hareketlerin faiIJeri 
onlarca birer kahraman sa
y1hr. 

i§te bu i§in en garib cihe
ti de, vaziyet bu merkezde 
iken Bulgar matbuatmm 
utanmak ve s1k1lmag1 orta
dan kald1rarak Türk matbu
atmm ne§riyatma ikide birde 
dil uzatmalar1 ve güya Tür
kiyede Bulgar aleyhdarhg1 
yap1hyormu§ gibi feryad ve 
figan etmeleridir. 

Dün ne§rettigimiz Bulgar 
makalesini dikkatle okuya
cak ve tahlil edecek olursak 
bu yazmm ba~tan a~ag1 sa~
ma oldugunu, her sabr ve 
cümlesinin birbirini nakz ve 
tekzib eden fikirler, gülün~ 
isnad ve yaJanlarla dolu ol
dugunu görürüz. 

Bulgar makalesi, Türkiye 
ve Yunanistanm Balkan an
la§masma ragmen Bulgaris----oo;---

tarassud ve nezaret altmda 
Okurlarim1za dün verdigi

miz on ikinci formanm sahi-: 
feleri kar1§bgmdan bu forma 
madan bir mana ~karmak 
mümkün olamiaycakbr. Bu-~ 
nun i~in yarm 89 den 96 sa
hifeye devam eden bu forma
yi yeniden tertib ve tabetik
ten sonra okuyucular1m1za 
tam ve noksans1z olarak tak
dim edecegiz. 

tandan endi§e ettiklerini l §l biaman bir mücadele ai;-
yazmakla ba§hyor. Derhal bgm1 iddia ediyor. 
§Unu söyliyelim ki Türkiyenin Mir gazetesinin bu tek 
ve barI§ID ebedile§mesi i~in cümlesinden ne§riyatmm isa-
onunla aym siyasay1 takib betsizligini ve yaphg1 muga-
cden Yunanistanm Bulgaris- latanm derecesini anlamak 
tandan korkulari yoktur ve kabildir. Aceba Türk gaze-
olamaz ... Ancak bir §ey var- teleri mi Bulgaristan aleyhin-
sa, o da sa~ma, sa~ma ol- de ne~riyat yapm1§, yoksa 
dugu kadar da garib ve Bulgar mutbuabm1 Türkiyeye 
haks1z olarak §Uradaki bura- kar§J biaman bir mücadele 
daki emellerinden bahsile a~mi§hr? ~unu sormak iste- Sofya 24 (A.A) - Bu ak-
kayna§arak barI!?l tehlikeye riz: Türk matbuab hangi gün §am kral ve krali~e tarafm-
koymak istiyenlerin hareket- kalk1p ta ortadan hi~bir se-. dan ananevi dine verilmi1tir. 
lerinden endi§e edebilirler. beb yokken Bulgaristan aley- Dinede el~iler ve hükumet 
Türkiye bugün bar1§m deva- binde bir tek kelime yaz1 äzasa refikalariyle birlikte 
m1 i~in her fedakärhg1 gö- yazmt§br? hazu bulunmu,Iard1r. Dineyi 
züne almaga hazirdir. Bir Türk gazeteleri §imdiye bir resmi kabul takib etmit 
daha tekrar edelim: ancak k d a ar Bulgaristan aleyhinde ve buna ecnebi ata1emiliter-
ve ancak barl§ID devam1 ve b" k · 1r te satrr ne§nyat yapma- leriyle el~ilikler ve d1' itleri 
g eniq)emesi i~in. 1 d r- k 1 . . " mI§ ar 1r. ur gazete ennm bakanhg1 büyük memurlan 

Bundan sonra Bulgar gaze- 1 k.k d"I k J yaz1 ar1 tel 1 e 1 ece o ursa ve bu günlerde Sofyada top-
tesi, son zamanlarda Türk l k" b 1 Ed" görü ür 1 u yaz1 ar, ya ir- lanmakta olan Bulgar- Yu-
matbuabnm Bulgaristana kar----oo nedeki emellerinden bahse- goslav konferans1ndaki Yu-

K k F • den Bulgar gazetelerinin küs- goslav murahhaslar1 davet 
Or UD~ 8Cl8 - Sonu 4 üncude - edilmi§lerdir. 

Tekrar Oyna- ~ ~ ~ ~ ri s m m 

k ? Mübadil i§leri hakk1nda i~ itleri 
naca m1. b 1 "' b. b•td• • • ·- akan 1gtn1n 1r 1 1nm1 

i~eri i§leri bakanhgmdan deniliyor ki : 
Valilige geien bir y1ldmmda - "iskän kanununun ne1-

Bagdat 
Kabinesi 
istifa Etti 

Bagdat 24 Röyter Ajans1 
bildiriyor : 

Hükümet bugün siyasi mÜ§ 
kilät devresinden sonra isti
fa etmi§tir. 

---++---
so•• z)u•• k 

rinden önce mübadillere ve 
muhacirlere iskän haddi i~in-
de verilmit olan topraklarm 
ve yap1larm iskin kanununa 
göre 28 y1l müddetle bor~-

landmlmay1b daha az müd· 
detle bor~land1ralmak isten
digi müracaatlardan anlqd
rn1§hr . 

Kanunun 39 uncu madde
sinin son f1kras1 bu kanunun 
ne§rinden önce de muhacir-
lere iskän haddi i~inde ve-

f stanbul 25 (Hususi) - Dil rilmi§ olan yap1 ve toprak· 
Hükumetlerin son aylar klavuzunun haz1rlanmasma larm da sekiz y1ldan sonra 

k · · yirmi y1lda abnmasm1 &"lk zarfmda silählanma 1~m devam edi:for. Dolmabahi;ede :r 

yapbklar1 müthi§ yaritlan ~ah§an heyet 5000 kelimenin olarak buyurmu§ oldugundan 
bahseden Loid Corc diyor ki: kar§1hg1m buldu. K.Javuzun kanunun bu buyrugunun tu-
" Bu ~ilgmca haz1rlanmak fa- önümüzdeki Mayisde dagib- tulmas1 läz1mdir. Bu müddet-
aliyet umumi harbm arefe- lacag1 söyleniyor. ten daha az bir müddetle 
sini habrlatmaktad1r. Bu si- Askeri rütbeJerin öztürk- borpandmlanlar veya bor~-
lählanma yari§l kar§1smda ~eleri tatbik edildi. Nefere landmlmak istiyenler varsa 
korkun~ facian.n tekrar oy- (Er), zabite (Sübay), kayma- kanunun bu buyruguna göre 
nanmasmdan korkulsa yeri kama (Yerbay), f1rkaya (Tü- muamelelerinin düzeltimesi 
vard1r.„ men) denilecektir. gerektir.„ • ••• „ •••• „ •••••••••••• „ •• „„ ••••••••••••••• „„ •••••••••••• „„ •• „„ ........ „ 

Bugün harb istiyenlerle bar1§m tehlikeye girmesini özlemiyenJerin tap1nd1klar1 put! 
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Zekiye : uruz... Daima biriz. 
(Günlü ile dögü~ercesine Gel... Yamma gel... Bana 

birtak1m telä~ ve tereddüt- yemin et ki gerek ayr1lahm 
ten sonra kendi kendine) gerek ayr1lm1yahm, dünyada 

- Bu kadar zamandtr ahrete benden ba~ka kimse-
olsun azab1ma tahammül edi- ye yär 0Jm1yacaksm ... 

01 d 01 d Zekiye yorum. ma 1... ma 1 •• 

Yine olmad1. (Kendini tutam1yarak) 
(isläma h1taben) - Vallahi... 
Muradm nedir.? Ben (Kendini topliyarak) 

kendi halimle ugra§iyordum.- - Meramm1z1 anhyama-

Birdenbire peri gibi önüme dim? ·· (icban nefsilc) 
~1kbn. Beni kendimden al- _ Ben kendi kendime 
dm. Uyusam rüyamda sen, 

söyleniyorum ... Siz gördünüz. 
uyansam hayalimde sen! B B b. s·· I 
Ad 

.. d 1 I en... en 1r ~ey... oy e-
am 1~m e o sam gön üm-

de sen! Yalmz kalsam kar- medim. Söyledim mi. .. yaksa? 
Ne diyecektim?. 

~1mda sen! Vücudumu mu (Yine ihtiyarm kaybederek 
istersin? l~te esirinin! Cam- nihayet derecede mütehak-
m1 m1 istersin? Al da kurtu- kimane) 
lay1m. - Hem beni seviyorsun 

isläm hem nipn aynhyoruz? 
- Beni gördügün zaman 

gözlerini ~evirmek istemi§tin 
öyle mi merhamatsiz! Ben se
ni gördügüm vakit gönlüm
den ne haller ge~tigini bilir 
mi~in! Göz kapaklar1m bir 
kere yumulup a~1hncaya ka
dar arada bütün ömrüm kay
boluyor fzannediyordum ... 
Allaha bin §ükür oldsun ki 
sen de benim gibi ihtiyars1z 
seviyorsun. Gönlün sana ga
lebe ediyor. 

Sen beni bir kerc gördün. 
~en seni bir kere gördüm. 
l§te gönlümüz ikiz yarad1l

mI§. i§te Allah seni bana be
ni sana verrnI§ ... 

iste sen can ben vücud! 
Sen muhabbet ben gönül! 
Sea hüsün ben a§kl Sen gö
ne~ gibi yüzüme bakbk~a 

gözlerimi ya~ i~inde b1rak1-
yorsun. Ben gölge gibi senin 
y1lmz senin ayagmm altmda 
sütünüyorum! 

Biz birbirimii;den burada 
aynhrsak yarm birle§irik. 
Bugün aynhrsan yarm birle
~iriz... Ayr1 görünürüz ... Yine 
bulu,uruz. Ayri zannolun-

Yüz ki§i ile 
her aber 

Eski Naz1r da hapse 
konuldu 

Belgrad, - Sab1k Nazrr 
ve sab1k mebus doktor Ni
kola Nitik hapsedilmi§tir. 
Bu, hapisligin sebebi, Splitte
ki Na1i~i cemiyeti meselesi
dir. Bay Ni§ik bugün Osiye
ke sevkedilmi§tir. Takibat 
orada cereyan edecektir. Zi
ra bu mesele hakkmda~a-: 
da daha yüz ki§i ~evkuf 
vard1r. Doktor Ni§ik kapablan 
mebusan azäsmdan ve Uzu-
novi~ kabinesi muhaliflerin
dee ve bir muhalif kulübü
nün teisidir. 

Bir deli 'dört 
ki§iyj .ötdürdü 

Belgrad .- Boyana kaza
smm Re~o köyünde kanh bir 
fac1a oynand1. Petre Rayi~ 
silähla dört köylüyü öldürdü. 
Cinayet bir anda olmak iti
barilc pek fena tesirler yap
mI§llr. Katil bir kur§unda 
köylünün birini vurunca si
lih sesine ko§an diger ü~ 

köylüyü de ayni äk1bete ug
ratm11tir. 

isläm 
- GideceP.;m. Günkü .. 

" Zekiye 
(Hiddetle sözünü keserek) 

- Zihnimden babamm, 
ninemin muhabbetini ~1kar
d1m. Karda~1mm mezar1 gön
lümde idi. Onu da unuttur
dun. ~imdi hayali de kendi 
gibi kara topraklarda yab
yor. Mezar101 gönneden ha
tmma gelmiyor? Ne uyukum 
kald1. .. Ne ihtiyar1m kald1 ... 

Ne bir ~eyde arzum kald1 .. 
Kendinden ba~ka gönlümde 
bir ~ey b1rakmadm... .$imdi 
de kendini alacaksm. Hem 
de müjdesini kendin getiri
yorsun... Kalbimi yaracaktm 
da bana bu merhameti, bu 
insafi m1 gösterecektin? 

(Kcndi kendine hiddetle 
söylenip gezinerek) 

Sonunda ne olacak? 0 bu 
memleketten gider. Ben de 
bu dünyadan giderim. Öm
rümün har lezzetini kaybet-
tikden sonra kara topragm 
nesi ver? Birka~ dakikahk-
can ac1smdan m1 korkaca
g1m? 

{Arkas1 var) 

: Tuhaf 
bir teklif 

Londra - N evyorktan ve 
riliyor: Lindbergin ~ocugu
nun katili Hautmanm idam 
cezas1 vcrilen Jahkemesin
de haz1r bulunan akrabala-
rma bir tiyatro §irketi garip 
bir teklifte bulunmll§tur. 'fi
yatro müdürü Hautmamn bu 
akrabalarm1 Amerikada kez 
direrek te§hir etmek üzere 
her birine günde ünlii: do
lar teklif etmi§tir. 

Alt1 evlad 
Birakan aua ve baban1n 
kün1ürlc zehirlcnn1cleri 

Ni§ kasabasmm Hayukve
liski sokagmda 45 numarada 
oturan T oma ile kar1s1 Draga 
kömürlü mangab yatak oda
lanna alarak yatmi§lar, gece 
ikisi de ölü bulunmu§lard1r. 
Bunlarm diger odada yatan 
alb ~ocugu sabah kalk1p ana 
ve babalarm1 ölü bulunca 
aglamaga ba§lam1~lar, kom
§Ular yeti§erek hepsi de hay
ret i~inde kalm1§lard1r. Kö
mür kurbanlarmm etleri mos
mor kesilmi§, ag1zlan köpür
mü' olarak bulmu§lard1r. 

Gözlere bakarak bütün has
taliklar1 anlamak kabildir 

--~~----------.~„ ----~"----"-.........~--+-~ 

Hatta sahibinin tahiati ve nekadar ya~yacag1 
da gözlerine balolarak 111eydana ~dnyor 

<;ok eski zamanlarda, taba f gözlerinden manalar ~1kar- • 
kai kuzaiye nam1 verilen göz 1 d1klar1 me~hurdur. Malüm 
bebeginin etrafmdaki mü- j yo kedilerin gözbebegi ba
devver renkli par~a ilähla- J zan uzayarak bir yarak ha- · 
rm :insan vücudünde bah- lini ahr. Hepimiz biliriz ki 
§ettigi en liüyük nimytler- gözün ön k1sm1 gözbebegiyle 
den biri ve äläimi sema da tabakai kuzahiye nama veri· 
onun bulutlarda has1I olmu~ , len bu müteharr;k ve renkli 
bir par~as1 addolunurdu. Ni 1 uzuvdan inÜrekkebtir. Arka 
tekim 18 inci as1rda " Kav· k1sm1 keza ~effaf fakat aabit 
si kuzah „ nanu alaimi ema bir uzuvdur. 
mn renkli k1s1mlarma da ve 1850 S~nesinde Peczely 
rilmege ba~land1. Hali ha- nammcla gen~ bir Maearatt 
z1rda gözün ortasan1n etraf1 1 besledigi büyült bir bayku~ 
m süsliyen renkli ve alästiki bir gün hirdenbire brnakla
par~aya bu isim veriJmckte- , rm1 sahibinin koJuna clerince 
dir. Hrtasmda - glhbebcgini 1 saphyor. Hayvantn ayagmt 
ta~1yan bu renkli par~a in-

1 
fßtaclan ~1karmak kabil ol-

san vücudünün en nan1b kas mad1g1 i~in kesmiye kärar 
mm1 te~kil etmcldec:lir. veriyorlar. 8 ykU~unun ayag1 

Bu ayni zamanda;.insanla- kesilip te koptugu zaman te-
rm ~ahsiyetlerl icin bir hu- sadüfen hayvanm gözlerine 
susi:;et aläim! makammdadir ' bakmakta olan delikanh ko• 
da. \:Ünkü birbirine benzi- caman gözlerden birinde bir 

1 
yar1gm hasrl oldugunu göru-

yen iki göz kat'iyen yoktur. 
yor. Epey zaman sonra bu 

~imdiye kadar hi~ kimse· 
Macor ge:nci doktor ve ope-

nin habrma bu uzvun günün ratör oluyor ve bir gün gen~-
birinde hbda büyük roller liginde ugradigi kaza ·habri-
oymyacag1 gelmemi~tir. Bu- na gelerek bütün hastalara-
gün muhakkak bir surette mn gözlerine dikkat ediyor. 
biliniyor ki göz insanm s1h- Neticede, bi.itün ameliyat olan 
hatta veya hasta olan bütün hastalann gözlerinin muayyen 
uzuvlarmm vaziyetini göste- yerlerinde bir. leke husule 
ren, iyi ve fena kabiliyetle- 1 ge!digini görüyor ve gözün 
rinin esrarengiz bir surette her bir par~asmm insanm 
aksettigi bir nevi aynadar. birer uzvu ile aläkas1 oldu-
Tabakai~ kuzahiyeden hasta- guna karar veriyor. Meselä 
hklar1 te§his nam1 verilen gözü bir saat kadranma te~-
yeni bir usulle Almanya ve bih edcrsek insanm ayag1 
Fransada doktorlar ellerin- l kesildigi zaman 6 rakam1 
deki göz haritalarm1 ufak hizasmda bir siyah nokta ha-
bir tetkikle vücudunuzda ya- s1l oluyor. Beyinde yap1lan 
p1Jacak umumi bir muaye- bir ämeliyatta ise 12 rakam1 
neden daha sarih, daha kar'i hizasmda lekeler meydana 
neticeler elde ediyorlar. Köy- ~1k1yor. 
lülerle ~airlerin kedilerin 

Bir kaza 
Bir amele dinan1it 
patlatn1as1 vi.izün-

~ . 
den öldü 

Diyarbekir ( Hususi ) -
Diyarbekir hatb üzerinde ilk 
istasyonda su bulunmad1gm
dan istasyon yakmmda bir 
kuyu a~1lmaga ba§lam1§ vc 
on metreye kadar a§ag1ya 
inmi~tir. 

Amele on metreden sonra 
büyük kaya par~alarma ras
geldiklerinden bu kaya par-
~alarm1 dinamitle par~alama
ga t;>§ebbüs edilmi~ ve ku-
yuda ~ah§makta olan amele 
Hanefi tarafmdan dinamit 
fitiline ate§ verilmi§tir. 

Dinamit fitiline•ate§ veril-
dikten sonra merdivenden 
aleläcele yukar1 ~1kmakta 
olan amele Hanefi mvazene-
sini kaybederek kuyunun i~i 

I 

ne dü§mÜ~, o esnada dina-
mit te patlad1gmdan feci bir 
~ekilde _,. ölmü§tür. 

[ Sonu Yarm] 

t!l 

: Marmara 
Adalannda 
Sar$inb azaldt • 

Erdek " Hususi „ - Zel
zel<} b!rka~ gündenberi azal-
m1§, sarsmtilar pek ehemmi 
yetsiz bir hal alrrt§br. Hal-
k1n korkusu zail olmu§tur. 

3-2-935 tarib ve 2387 nu
marah nüsham1zm ikinci sa-
bifesinin dördOncü sütunun
da · izmir ikinci icra memur
lugunun ilimmn 14 n.cü satt· 
rmdaki ash ( 1500 ) lira iken 
sehven ( 3800 ) lira 27 inci 
satmndaki (3600) lira 4'ene
cek yerde (3000) lira, 29ncu 
sahrmda da "'yine ayni ma
halde eski ( 12 ) ve yeni 
( 14 ) numarab mami,temi-
lät tamam1 ( 3000) Iira k1y
meti muhammeneli banelerin„ 
cümlesi yanlamam1~ oldugun- J 
dan olsuretle düzeltilir. 

-• 
Türkiye Ziraat bankas1 lzmir , 

§Ubesinden: 

Günahkarlann kurtanclSJ 
bir Y ahudi Haham1!!! •• 

~~~~----~-

TARtHT TEFRll<A 

- 28-

Hcn1cn ~i1npi f1rlayay1n1, gideyin1. o Fra 
zabini de, Atua1nn1eri de bir lnli<s· darbesi 

cehcnnen1c göndereyin1 ! .. 
- Bu gördügünüz baham • dir. Fakat bu it ba k 

bir Frans1zd1r. Fransamn ma· cla )falm1yor. As1 hailt 
lyet alay1 zabitamndan Vi- benim pederim Muamrnl 
kont Fukol adhd1r. Bu adam - Naa1l, senin 
bir haham k1yaEetine girerek Muammer mi ? 
ve halk1m1zm cehaletinden - Evet, 0 adam 
istifade ederek buraye gel- pede~m d~i~dir. B~ 
mi$ günahlan ke~f ve insan· pedenm mulluye kayID 

. larindan bay Receb na 
Jan günab 1~lemekten men b. . . · 8 b ' 

d 
•. . .. 1. k t ir1 1m1§. a am mem. 

e ecegm1 soy 1yere va am- ti · d k Dl 
m1zm haritalanm vapm1' bir b~efgrti er ent vtapl ur 

1r 1 maya u u mu§t 
tasustur. m1§. Bu yolcularm b 

Heyecana geien Sadullah kurtulabiJmif, bn kurtul 
büyük bir hiddetle sordu : arasmda babam ve anallf 

„--:-- De.mek bu a?am bir varm1§. Sahil kenannda 1 
kaf1r, b1r casus, bir vatan magakärhga ~1kan Muadl 
düsmamd1r! bunlara tesadüf etmif, 

Esma cevah verd1: tehrin kenarindeki virao 
- Evet, bu adam bu de- ne götürmü§, babam1 a 

digin s1fatlarm hepsini haiz- rnÜ§, anam benden ge 

BirFusat 
Kar11yakada sahilcle Salih 

pqa caddeainde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir e• acele 
aattbkbr. fsteyenler glmrük 
kart11mda Meyveter gilmrük 
sokagmda 7.9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba1 vursunlar. (1-10) 

'·---·--·-..... ~~ 
lzmir birinci icra memur-

lugundan: 
Buca oturan Ratidin Niy

mete borcundan mahcuz Bu-
canm Arap ~ay1 mevkiinde 
gündogusu Kemal bag. batis1 
Ali bag1 poyrazi Muatafa 
bag1 lodosu Kämil bag1 ile 
mahdut tamamma ü~ yeminli 
ehli vukuf tarafmdan 360 
lira k1ymet takdir edilen bir 
k1ta 7000 M. 2 ~ekirdeksiz 
va razak1 bagm1n mUlkiyeti 
a~1k artbrma suretile ve bl
rinci artbrmas1 26/3/935 Sah 
günü saat 11 de birinci icra
da yapdmak üzere sabhga 
konuldu. Bu artbrmada sah§ 
bedeli tahmin olunun k1yme
tin yilzde 75 ini bulursu 
en ~ok arlbrana ibalesi ya
p1!acak aksi takdirde en ~ok 
artbramn taahhüdü baki kaJ
mak 1artile sah§ 15 gün da
ha uzad1larak ikinci artbr· 
mas1 13/4/935 Cumartesi 
giinü saat 11 de yap1Iacak
trr. Bu artbrmada sab, be· 
deli yüzde 75 ini bulmazsa 
2280 No. lu kanun mucibin
ce sab§ geri b1rakdacakhr. 
l§hu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir ~ekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaiki ile birlikte 
20 gün zarfmda birinci icra
ya müracaatlar1 läznnd1r. 
Aksi halde haklan tapu sici
lince malüm olmad1k~a pay-
la,madan har1~ kahrlar. Sah§ 
pe,in para ile olup m6'teri
den ayrica yiizde 2,5 delli· 
liye ahmr. 27/'l/935 tarihin
dan itiöaren tartname her 

dugu i~in ben dOj' 
kadar muhafaza etmif, 
esir, daha dogrusu 
diye kullanm1s, babamiP 
vetini de aJmif, bilihare 
nemin ne oldugunu„ · 
rum. 

- Bütün bunlar1 n 
ögrendin? 

-- Haham yok ·ken 
tasma apk buldum. Or 
büyük bir not defteri 
Bu adam burada yap 
bu deftere kaydetmit, 
babama bir ili~ i~er 
zisini söyletmit ve bu 
le babaml da keadine 
itthaz etmif .. 

Sadullab Esmanaa •Ö 

keserek: 
- Yeter. Eama yete~ a 

Je oluyorum ki beinen · 
f1rlayayim, gideY,im, o .f. 
siz zabitini de, Muammelt 
bir loh~ darbe1Qe cebo 
me gönde.reyim. 

Dedi 
Esma tklAtle : 
- Yok, acele ebne 

lar1 yar1d aqama bird 
her§ey muntamm bir t 
dairesinde gitmelidir. ff• 
ben Muammetden an8iä 
babam hakkmda daha f 
blr1eyler 6ffenmek, ool 
nasal öldürdügünü kendi 
z1ndan i§itmek, yapbi't 
ab kulagimta dinlemek · 
nm. 

Diye cevab verdi. 
- Öyle ise yarm ak 

yine bu vakit beni be 
sen hi~bir 1eye ka~maa. 
mz kenardan seyirci oJ. . 
senin dedikler•nin heJ>-" 
yapar1m. 

Bu karar O.zerine S 
yine öne düftÜ, Esma at~ 
smdan giderek kulbeflr. 
gitti. ;, 

[ Arkas1 vat ~ 
....,..... ............. -.;.;,, ........... ,..;.......,,____ ... _,. 

Pravdamn 
Sofya 
Muhabiri 

, kese a~1k bulundurulacakhr. 

1112/935 Tarihinde kapah zarfla ihalelcri yap1lacag1 
20/1/935 de Hclkm Sesi 25/11935 de Yeni As1r 30/1/935 de 
Milli Birlik ve 4/2/935 de AnadoJu gazetelerinde ilän edilen 
Yananh emvalinin ihaleleri 1 l/.Y935 tarihine pazarhga b1ra
k1lm1~br. Sah§ gayri mübadil bonosu veya pe§in -para ile 
nakten yap1hr. K1ymeti muharomesi iki bin lira veya daha 
ziyade olan emvalin kat'i ihaleleri istizana tabidir. Malm 
sattld1g1 seneye aid devlet vergisi ve belediye resim vesair 
bütün masraflar mil§teriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedi bu
~uk teminatlarile birJikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat , 

Hapisten ~1kt1 ~ 
Belgrad -YaP,dan tef ~ 

büs üzerine Sofyada b~•Jir. 
edilen Yugoslavyanm Pr 
gazetesi Sofya mahabiri j.f 

gar hiikumeti ~~~~~ 
hapiHnrilett ,iJk~ bankasma müracaatlari. (446) [55] 

Talip olanlarm yüzde 7,5 te
minat ak~esi veya banka 
itibar mektubu ve 929/3331 
dosya nomarasile birinci ic
raya müracaatlar1 ilin olu-
nur. 1 (576) (56) 



Sahife 3 

lzmirin en lüks ve en ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f Mutahass1s 

OPERA!iÖR - OK.TOR 

BAY TAHS,NIN • 

HastanesiHir 

Bu resim bastanenin ( LÜKS ) sm1f hasta odas1 olub bu 
s1n1flara on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 
lpandisit, f1bk, basur, fistül, kanser, urlar„ karm, beyin 
\'esair her türlü bu gibi l>!iyük ameliyatlar da yap1lmak 
•artile toptan yekOn (50) lira ahmr. .....__ __ __,, __________________________________ ~~ 

bünyada i;ikan tra~ Ölc;akla1·1n1n krah saydan 

Poker m&J)km1 tra§ b1~ag1 
Her yerde sabhr, bundan sa~rnay1n1z 

Bu Pillerin En Tiazesini 

( 

( Halkm Sesi ) 

~Yüz tuvaletinize ehen1miyet veriyor, geni;lik 
--taravetini n1uhaf aza etn1ek istiyorsan1z 

Mutlaka 

t ECZACIBA~I 
F erit yags1z kremini kullan1n1z 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

25 $UBAT 

• 
Izmir ve civar1 bi!irler ki 

Lüzun1lari oJan verli n1aJlann 
Ucuz, solmaz ve saglamlarmdan alabildikleri bir tek magaza: 

ZEKi YAVA~ 
Yedi 1\1allar 1\1agazas1dl'r 

<.;e§itlerden baz1lar1 : 
<;ay ve sofra tak1mlar1, fantazi bortuzlar ve yüz ha.vlular1, 

hamam tak1m ve •e§temallar, yerli patiskalar, yatak, yorgan 
ve karyo1a ~ar~aflar1, kanape ve yatak yüzleri, fOc,uk fa§ka
lar:, ~ama~1rhk yerli bezleri, titorlar. 

Lokantalara, pastahanelere, pey~1rcilere ve süt~üle.rc ve 
hesin a~ evine süngerden daha iyi ve s1h'hi ( A§~I ( astar
lara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipek masurlar ve 8 
numaradan SO numaraya kadar makaralar ve hepsini say
mak mil§kül olan daha bir~ok ~e§itler mü§teri1erimizin na
z:arlanna arzolunmaktadtr. 

;\dres: 
Eski Bitpazar1 arkasmda me§hur [ Suluhan ] da Zeki 

Yava§ Y erli MaUar magazas1. 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba~, di§ agr1larm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esini 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma karfl da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPiN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

Arhk 
Eski, 
Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak 

])e1nektir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma~1, her robu yeni
le§tirmek, en solmu§ renk
ere taz:e bir can, canh bir 

parlakhk vermek istermisiniz, 
1( H 0L1ST1 NA) boya to
zunu kul1amn1z. <;ok ucuz 
yapilmas1 ~ok kolayd1r. 

Umumi deposu : Suluhan 
civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Ödemi~ ) ticarethanesi. ==::::::::====::::;::=== 

Ucuzluk 
Hükiimet caddesinde ~em-

Cocuk Baklc1S1 
Aran1yor 

Ufak bir ~ocuk bakabile
cek kabilinde bir bayana ih-
tiya~ vardtr. Matbaam1za mü
racaat etsin. 1 - 6 

• 
Istanbullu 
Ali Fuad 

. Teminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i~leri yeni ya
pthr ve tamir olunur. 

Kantarcilar No: 17 

si Hakikat Ucuzluk sergisini 
geziniz. Y eni pek ~ok ~e~it
Jer geldigi gibi fiatlardaki 
ucuzluk ak1llara bayret verir. 

Tuhafiyeye aid her arach
g1mz mah bulur, yorulmadan 
pazarhks1z muayyer olarak 
ahrs1mz. 



NASIL CENGEDERDi 
v:.z~~ Nas1l ~v aes1rd1 .Te f r i k a 

l ~ No. -51------oo-----
Cebel ~yhi <;ok kuvvetlidir, her yerde olan 

biteni bilir. Simdi bile hurada gizJicc 
konu~tugnmuz ona 111alun1 olur. 

0, bütün acuna ht1kinulir 
• - lki g~züm, sak1n ha- i denilen bu adam, ~ok kuv-

p11hanedeki anb onuttunmu? vetli bir 1eyhdir. 0, her olan 
Kardathk mukavelesi bozul- biteni haber ahr, hattä §imdi 
dumu? seninle bile burada oturdu-

. lbrahim fÖyle kar11hk ver- gumuz ve konuftugumuz ona 
di: mal um olur. 0, bütün acu-

- Hay1r Behaeddin, dü- na häkimdir.Sen bu fi-
tiindügüm 1udur: Üzerine al- kirden-=vazke~, bu ~eyhle ba-
d1g.n bu it ~ok gü~tür. Hak- §& ~1k1lmaz. Sonra haber 
kandan gelebile3 ek misin? abrsa seni bilämerhamet öl-

Behaeddin -;ok temiz bir dürtür. lgnenin deligine sak 
bugatördü, gözü hi~bir §ey- lansan gene bulur. 
den yilmazd1. lbrahimin Baha3ttin bu adamm ne 
omuz üzerine kolunu koya- kadar kandigim ve Hasan 
rak tatb bir bak11la fU söz- Sabaha inand1gm1 görünce 
leri söyledi: 

- - Benim i~in can kay
gusu yoktur. Hi~ bir feyden 
korkmam. Ald1g1m yükümü 
sonuna kadar yapacag1m, bu 
yolda ölürsemde zarar1 yok. 

lbrahim Behaeddinin elin · 
den tuttu, onu ~amhklar 
i~ine ~ekti, bir kayamn al
bna geldiler, hayvanlarm1 
bir aga~a baglad1lar, 1brahim 
yüksek bir yere ~1kb, etrah 
aratbrch. Kimselerin bulun
mad1g10a kanaat getirdikten 
sonra egildi, Behaeddinin 
kulagina fU sözleri f1s1ldad1: 

Bahaettin, Hasan Sabah 
...... 
llMif 

Garibl 
Tesadüfl 

11'':.oil 
11~1 

Belgrattan hareket eden, 
trenle Zagrebe giden ihtiyar 
Sircuska Mitrovi~a istasyo
nunda duran trenin pen~ere
ainden bakarken bir hamal 
diger bir hamal ~aitr•r, ~ag
nlan hamalm ad1 Doryan 
imit ihtiyar Doryan ismini 
ititince gelecek olan hamala 
clikkat eder. Bunun on yedi 
aene evvel harpta öldügü 
haberi geien kendi oglu ol
dugunu tammakta zorluk -;ek
mez. Hemen trenden inerek 
hamahn yakaama sanl1r ve 
sorar: 

- Sen Doryan Andere-
misin? 
~u cevab1 ahr : 
- Evet. Fakat sen kimsin? 
- Ben senin pederin. 
Deyince baba ogul birbi

rine bir kere daha dikkath 
bakbktan sonra sarmat dola~ 
olurlar. 

•• 
F eci bir Kaza 
Bir <;ocuk ta banca ilc 

oynarken karde~ini 
öldürdii 

Istanbul, (Hususi) - Sü
leymaniyede F etvaemin ma
halleainde oturan · gazete 
bayii Faigin oglu yedi yatla
nnda Kemal, odadaki kon
aolon gözünü kantbnrken 
bir tabanca bulmu1 ve bu
nunla oynamaga ba1lam1tbr. 
Bu a1rada dört yas1ndaki 
kardeti Cemal de odaya gir
mif, iki kardet tabanca ile 
oynamaga bqlam11lard1r. Ta
banca birdenbire patlamit 
ve ~1kan kur1un Cemalin 
bq1na isabet ederek aiJr 
aurette yaralam11br. 

[ Za valh ~ocuk derhal haa-

güldü„ ~u kar§1hg1 verdi: 
- Karde§im lbrahim, be-

• • mm i~in dü§ündüklerine te-
1ekkür ederim. Ya!mz bu 
11eyh hakkmda nekadar de
derin dütünme. Gaibi ancak 
Allah bilir. Sen yalmz bcni 
kal ye sok ve feyhin elini 
öpnür, ötesine kar11ma, ben 
istedigim malumab toplar1m. 
Dedi. 1brahim söz verdi: 

" Ben iki gün sonra gene 
buradan ge~ecegim seni abr 
b~rabf':r götürürüm.„ dedi. 
lkitide birbirine sardd1lar ve 
ayr1ld1lar. 

11;!!1 
„„111 

[ Arkas1 V ar ] 
1~11 
h•odl 

1 Kad1n 
Yüzünden ••• 

Istanbul (Hususi) - Bey
oglunda \ ~eftali sokagmda 
evvelki gece bir cinayet ol
mu1tur. Halil isminde bir 
adam, bu sokaktä oturan 
eskidenberi tamd1g1 bir ka
dm1n evine gitmittir. 0 s1ra
da bu evde Haydar isminde 
batka bir misafir oldugun
dan Halil eve ahnmam11br. 
F akat Halil bundan fena 
halde mugber olmuf ve ka
p10m önünde Haydarm ev
den ~1kmasm1 beklemi1tir. 
Bir müddet sonra Haydar 
evden ~1k1nca, Halil bu ada
mm üstüne sald1rm11 ve alta 
yerinden ag1r surette yara
lam11br. Mecruh, ifade ver
mege muktedir olmadan 
hastaneye kaldmlmu1, Halil 
de yakalanm1fbr. 

J •w 

Fransada ~ok 
tiddetli 
f1rt1nalar 

Paris, 24 (A.A) - Fran
samn cenubi garbisinde f1r
tmalar tiddetle devam et
mektedir. Hasar mühimdir. 
Bazi yerlerde telefon ve tel-
graf muhaberah kesilmi~, 
baz1 evler y1kdm1t ve bir~ok 
ah1rlar hayvanat üzerine ~ök
mü§tür. Limanlarda say1s1z 
babk~1 gem1s1 batm11br. 
Y ollar tlzerine binlerce aga~ 
yik1lclig1 i~in, baz1 yerlerde 
münakalät durmuttur. Bu
nunla beraber insanca zayiat 
kaydedilmemittir. 
~''~"'""'"""''"""'"" 
taneye kald1r1lm11sada has-
taneye varmadan yolda öl
müttür. <;ocugun annesine de 
bu facia iizerine f el~ gel
mif tir. 

Yeni büt~e 
Ankara, 25 [Hususi) -

V ekiller Heyeti yeni büt~enin 
müzakeresine devam ediyor. 
Büt-;enin 195 milyon lira ola
rak tesbit edilecegi tahmin 
ediliyor. 

Paraguay 
Uluslar kuru1nundan 

ncden ~ckilrni~ 
...Cenevre 24 (A.A) - Pa

raguay hükumeti uluslar der
negi genel kätibligine gön
derdigi notada uluslar der
neginden ~ekilmesi sebebin 
bu kurumun mütearriz olan 
Bolivya lehinde ve Paragu
aym hayati menfaatlerine 
kar11 hareket almasile izah 
etmektedir. 

Vekiler 
Heyeti 
Topland1 

Ankar 24 ( A.A ) - lcra 
vekilleri heyeti bugün ba~ba 
kan lsmet lnönünün reisligi 
altmda toplanarak muhtelif 
i,Jer üzerinde görüimelerde 
bulunmu1 ve bu i§lere ait 
kararlar almi§br. 

MI F i 3 >N 

Sovyet 
Süvari 
Ordusunun 
1 :; inci Y1ldönün1li 

Moskova 24 (A.A) 
ajans1 bildiriyor: 

Tas 

Birlnci süvan ordusunun 
ihdas1mn onbe§inci y1ldönü
mü münasebetile gazeteler 
bay Stalinin komünist f1rkas1 
merkezi komitesinin ve Sov
yet Rusya Halk komiserleri 
komiserleri meclisinin mez
kur efrad ve kumandanlar1na 
göndermit oldaklan tebrik 
ve te,ekkür telgraflan01 
netretmektedir. 

• 
lspanyada 

'fehlike vazivcti „ 
uzattld1 

Madrid 24 (A.A) - Hü
kümet ~ehlike vaziyeti hali
nin 23 Marta kadar uzabl
masma karar vermi§tir. Bu
nun neticesi olarak matbuat 
sansürü umuma mahsus yol
lar üzerinde tazatarak ve 
toplanmamn nemi ve polis 
nezaretinin s1ktlg1 bu tarihe 
kadar devam edecektir. 

Asturide ve Katalonya, 
Madrid, Saragöza, Santander 
ve Leon gibi muhtelif mm
takalarda örfi idare bakidir. 

·Roman-Leb 
Hududu 

Krakovi · 24 ( A.A) - Ro
monya ile Lehistan arasmda
ki hudud tahdidi mukavele
namesi iki memleket heyet
leri izasmdan batka harici
ye nezaretleri mümessilleri 
ve mahalli memurlar oldugu 
halde imza edilmi,tir. 

Bu mukavelenin imzas1 
Romeo-Leb hududunun tah-

1didine . ait mesaiye nihayet 
vermittir. 

avusturya ban§gÖrÜ§mesinden 
sonra istiklalini kazan1yormu§ 

Viyana 24 (A.A) - Avus- ve buna dokunmak istiyeninl 
turya d11 bakam bay Berger kuvvetle tertib edilmif mü-
Valdeneg Noye Viener Ta- dafaa hatt1na ~rpacaiJn1 
geblad gazetesine verdigi yazarak bir kzltür anlqmas1 
bir müläkatta, Frans1z devlet ile Frans1z- Avusturya ente-
adamlarmm Habsburg hane- lektüel münaaebetlerinin pe-
dam meselesinde hakimiyet ki~tirilmesi görüimelerin me•-
hukukunu haiz bir devletin ud siyasal neticesi olarak 
hukukile telef edilmiyecek teläkki edilmektedir, diyor. 
hi-; bir fey istemediklerini Viner <;aytung gazetesi 
bildirerek demi1tir ki : diyor ki: 

Paris görü§melerinde ah-
Frans1z- Avusuurya idare 

adamlannm görütmelerine 
dair olan Paris tebligi bar1-
§1D yeni bir kanunu ve infa 
halinde bulunan Avrupa bi-

nau neticeler Avusturya ile 
ltalya arasmda yeni görü§
melere mevzu tetkil ede
cektir. Müdahale anla1mas1-
nm yakmda akdedilecegini 
zannederim. 

, nasmda yeni bir temel tat•· 
dir. Viyana, 24 (A.A) - Noye 

Viener Tageblad gazctesi 
Pariste yap1lan Fran11z- A
vusturya görü~melerinin ne
ticelerinden bahsederck Avus
turya i~lerine ademi müda
hale misakmm c<'.nh bir~ey 1 

haline gclmi§ oldugunu ya
zryor. 

Panpost gazetesi Avus-
turya istiklälinin bundan 
böyla Avrupa barI§IDI tutan 
desteklerden biri oldugunu 

··.:~ lt •• ~ 

Paris, 24 (A.A) - Avus
turya Bat.kam Bay ~U§nig 
ile D1§ar1 ll}leri Bakam Bay~ 
Beyger Valdcneg saat 10,30-
da Londraya gitmi§lerdir. 
Orada ingiliz Ba§kanlan ile 
görü§cceklerdir. 

Avusturya Bakanlar1 istas
yonda Bay Flanden ve Laval 
ve bir ~ok siyasal ve diplo
matlar tarafandan ugurlan-

II~ „ ..... 1„ ... 
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Bulgaristandan Karkan Y ok 
tur Ve Olamaz 
---··~---

l~a~ taraf1 t inci sayfada 
tah~ yaz1lar1na makul bir r nin tClkib ettigi yolu a~1k~a 
cevab te§kil etmi§, ya Bul- 1 gösterir. 
garistandaki yurdda§larim1zm Sonra bart§ID kuvvetlen
mezarlarma vah§iyane hücum- 1 mesi i-;in Balkan anla1mas1-
lar yapanlara insaf tavsiye na girmesi i~in llulgaristana 
edilmi§, ya Bulgarlar tarafm- yap1lan teklifler bizim sulh-
dan hi~bir sebeb yokken öl- severligimizi, bu anla1maya 
dürülen bir vatanda§1m1z1 i~in girmek istemeyitleri de onla 
Bulgarlara nasihat verilmi§, rm aksi diifüncelerini izah 
ve yahud da oradaki Türklere eden diger bir misaldir. 
yap1lan mezalim ve i§kence- "Mir„ gazetesinin makale-
lere Bulgar hükiimetinin dik- sinde bizim göz önüne koy-
kat gÖ2.Ü ~ckilmi§tir. Bütün mak istedigimiz bir nokta 
bu hakh ne§riyatm hangisi vardir. 0 da Bulgaristamn 
Bulgaristana kar§I (biaman icabmda müttefikler bularak 
mücadele) sayalabilir?„. harekete ge~tigi zaman Bal-

Daha sonra da Bulgar ga- kan ve diger anlafmalarla 
zetesi Bulgaristanla Yugos- ban§m önüne ge-;ilmiyece-
lavyanm anla§masmdan yakm gini iddia etmesidir. 
~arkta bir Släv tehlikesin- Biz hangi kuvvete istinad 
den endi§e cttigimizi yazi- ederek Bulgaristanm bu i§i 
yor. Buna verilecek cevab ba§aracag1m bilmek istemi-
§U olabilir : Yugoslavya bu yoruz. Ancak Balkan anla§-
gün Balkan anla§masmm en masm10 ve bar•§ siyasam1z10 
belli ba§h ve sadik unsurla- kuvvetli desteklere dayand1-
r10dan biridir. Türkiye ve g1m söylemekle iktifa ede-
Yunanistan hi~ bir vakit Yu- cegiz. 
goslavyamn Bulgaristanla an- Son söz olar~k tunu iläve 
la§arak yakm §arkda bir Slav edelim ki, bugün Türkiye 
tehlikesi tetkil edecegine bar1§ siyasasm1 takib edecek 
inanmazlar. Yugoslav mat- kadar kuvvetli, kendisile bu 
buah ve umurni efkär1 ve yolda ~al11mak i~in el birligi 
Yugoslav siyaset adamlarmm edenlerden emin ve ban§I 
Balkan anla§masma olan mer- bozmak isteyenleri bu fikir-
butiyetleri ve müttefikleri den vazge~irmege haz1rd1r ... 
haklundaki sempatileri bu- RE~AT SANLI 
nun en canh bir misalidir. 

Mir gazetesinin Balkanlar
daki kan§akhklarm Ankara 
veya Atinadan gelecegi hak-
kmdaki sözlerine de, bütün 
bu makale i~indeki sa~ma
larm 4aheseri diyebiliriz. Bu 
gün Türkiyenin takib ettigi 
ban§ siyasas1 bütün acunun 
takdirini celbetmektedir. Bü
tün hudud komfular1m1z ve 
diger devletlerle olan dosta
ne münasebabm1z ve siyaset 
adamlanm1zm bar1f i~in sarf
ettikleri gayretler Tllrkiye-

--·-oo---

Bay sara~ Rizadan rü1vet 
ahrken yakalanan emläki 
milliye memurlann1n muha
kemelerine bugün ögleden 
sonra Asliye cezada devam 
edilecektir. 

Bugünkll celsede iddia 
makam1 iddianamesini redde
decek ve su~lu müdafaa ve
killeri müdafaa yapacaklar
dir. 

BayHulUsi 
·rakdirname aldt 

Emniyet müdürlügü al 
k1a1m reisi bay Hultsi ~ 
gümüt lzmire geldigi 
denberi vazifesinde göstet' 
digi büyük muvaff akiyet'ff 
bir~ok h1rs1zhk faillerilli 
meydana ~1karmak suretiyl' 
Emniyet umum müdürliii" 
nün nazar1 dikkatini celbei' 
mittir. 

Emniyet itleri umum ._t 
!dürler encümeni, bay Hulil 
Akgümü1e bir takdirn ..... 
göndererek gayretini tak~ 
etmittir. Degerli zabita a.oi' 
rimizi biz de tebrik ederiJ. 

~a1&l inhisatJ 
~a1al sular1 i~in 1itelefl 

doldurma ve temizleme itiod' 
kullamlmak üzere AlmanY" 
dan otomatik bir makina ge6 
tirtilecektir. 

Aläkadar Alman fabrik-' 
bu makinamn 10 bin Iira 
mal olacagm1 bildirmittir. 

Haber ald1g1Dllza gare 
1al aulannm monopolü ~ 
Memurlar kooperatifhae fl'. 

edil•ittir. 

Aynac1Bay 
K1bnsb oldugu halde 

ritii oldugunu iddia ed~ 
ve mahalle ~ahadetnaDIJ 
tanzim ettirerek iakin~ 
bir ev alan Zübeyr k1z1 ,_f 
nac1 bayan Eminenin Ag1~ 
zadaki muhakemesi sona ~ 
mittir. ~ahitlerden e.ia.ll'W'I' 
Eminenin K1bnala olcaaral 
ve Kabnada ....... u 
lemiflerclir. Su~wa• -~ 
olup olmadiianm ~ 
i~in mahkeme batka bir "' 
ne b1rakdm15br. 

~ocuk 
Bulundu 

Bahribaba park1 i~inde 
günlük bir k1z ~ocugu t 
edildigi göriilmüt ve ~ocJ 
yuvaa&aa teslim edilmittir. 

Bir ltalyan 
Firman 

Palamut bahg1 alm~~ 
istiyor 

Milänoda bulunan biiyl 
bir ltalyan firmu1 -memlekt' 
timizden palamut bahg1 tl' 
mak üze1 e Türkofise m~ 
caat etmittir. Alikadar tadt' 
lerin bu firma ile telll; 
gelmele: i tavsiye ediliyor· 

Bir Cocuk 
Zehirlendi 

Güzdyah'da <;i~ek-;i so 
gmda Etref oglu onil~ 
1mda Kämiran, evin hab 
sinde oynarken toplad1j'1 
k1s1m otlar1 yemit ve ze • 

lenmi1tir. <;ocuk derhal JD~ 
leket hastanesine hald111 
ve tedavi albnarak kurt 
m•tbr. 

•• 
Tevkif 
Etmi1ler 

Sofya 24 (A.A) 
antant Demokratik meb' 
lardan bay Paderef G 
tevkif edilmittir. 


