
Rei icünıhur Bay ltuzvelt; 
Au1crika·nın Labi divanına 

irmesi için hiç hiı· teşeh· 

hn de hulunmtyacağını söy· 
emişdir. 

• ULUSAL e 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

'l"'ekir dağında grip hasta
hğı salgın halini alnıışdır. 

Selıirdeki büUhı wekteh
ler bir hafta müddetle ka· 
patılmışdır. 
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Habeşistan'ı Taksim Ediyorlar 
ondra siyasal görüşmeleri 
dün sabah haslamısdır 

' ' 

... .... • :ı 

Mirenesku 
Köylü fıı·kasından 

istifa etdi 

Sulh mOzakeı·eleri yarın başlıyor 

Bay Hirota, Lond
raya mı gidecek.? ----

Ingiltere harciye nezaretinin verdiği ziyafette~ Bay 
l\1akdonald ve Bay FJanden birer n11tuk söylediler 

Bükreş 1 (A.A) - Eski 
başbakan ve dış bakanı bay 
Mirenesku; sebeb göster
meksizin milli köylü fırka· 
sından istifa etmiıtir. 

Çiniu; japonyanın hilkümleri altıııa 

lngilıere Kralı Corç 
lstanbul 1 ( Husuıi ) 

ondradan bildiriliyor: 
DUn akşam saat 19 da 

uraya gel'n Fransız bakan· 
rı; Fransanın Londra sefa

eti tarafından şereflerine 

erilen ziyafette haıır bulun
uşlardır. Bu ziyafete bay 
akdonald gelmemit yalnız 

ariciye Nazırı Sir Con Si
OD iıtirak etmiştir. 

Sabahleyin saat onda, Fran
a ba,bakanı bay Flanden 
• dıı bakanı bay Lava) ile 
ransanın Londra büyük el
iıi Başvekllet binasında ln
iltere baıbakanı bay Mak
onald tarafından kabul edil
işler ve ıiyasal konuımalara 
ıılamıılardır . 
Müzakerelere lniiltere na· 
ına Hariciye Nazırı Sir Con 

merika 
Lahey divanına 

girmiyecek 

Am<'riku fü!i~iciinıh11ru 

Ba, Ruı.ıclı 

Vaşington 1 ( A.A ) -
Matbuat mümessillerini ka· 
bul eden Bay Ruıvelt; Birle
tik Amerikanın Lahey diva· 
~ına girmesini kongreden 
ııtemeğe teşebbUı etmiye
- l>eı•anıı 4 ıınrü salıifide-

Bay Mirenesku, bu fırka
nın en ileri a-elen liderlerin · 
dendi. Mumaileyhin istifası 
fırkanın mali ve para ıiya· 

girmeği kabul etu1esi ihtiıııali azdır 
Simon ve bay Stanley Bald
vin de iştirak etmişlerdir. 

Öğleden sonra ikinci bir 
toplantı yapılmıştır. Haber 
verildiğine göre; bu toplanb 
da bay Laval Roma antlaş

ması etrafında izahat ver· 
miş, konuşmalar samimi su
rette cereyan etmiıtir. Si-
yasi mahafilden konuşmalar 
hakkında hiçbir haber sız

mamaktadır. 

istanbul 1 ( Hususi ) -

Londradan bildiriliyor: 

Fransız Nazırları şerefine 
bu akşam lngilt~re Hariciye 

Nezaretinin verdiği ziyafet 

çok parlak olmuı ve sami
mi bir hava içinde geçmiı
tir. Ziyafete lniİltere Baıba~ 
kanı Bay MakdonaJd riyaset 
etmiıtir. 

Fransa reisiciimhııru Bay Lebnm 

Ziyafette Bay Makdonald 
•e Bay FJanden tarafından 
kısa birer nutuk ıöylenmi•
tir. 

latanbul 1 ( Husuıi ) -

Londradan bildiriliyor: 
Fransız Nazırları iJe gö

-Dcvamı dirtlüncfi saltifada-

setinde tuttuğu yeni yola 
atfedilmektedir. 

Bay Mirenesku yeni ıiya
setin aleyhindedir. ----Tekirdağda c;rip 
Mektebler bir hafta 
nıDddetle kapatıldı 
Tekirdağ 1 (A.A) - Te-

kirdağmda bir aydan beri 

Grip baatalıiı vardar. Hasta· 

lık aaliın halinde olduğun
dan, bugünden itibaren şeh

rimiz mektcbleri bir hafta 

kapanm1şhr. Sürekli yağ
murlardan sonra kar yağ
mış, havalar ıoamuştur. 

-----------------------~----.. 19--<•~ ...... ~ .... --------~---~ 
ovyet Rusya müdafaa kom&eri Bay 1'ukace\'ski'nic söylevi 

Müdafaa komserliğinin hüt-
f;esi, 6,5 milyara yükseldi 

1931 seuesindenheri Sovyet harb kuvvetleri yüzde 
330 tan~ kuvvetleri de vüzde 760 artnııştır ' ~ 

Londra 1 (A.A) - Sovyet· 
ler kongresinde 1931 sene- 4 6 4 
sindenbcri Sovyet hava ku- • 
vetlerinin yüzde 330, deniz .,, a 
altı kuvetlerinin yüzde 435, ~ 
tankların yüzde 760 arttığı .,.. 
bildirilmiştir . 

Moskova 1 ( A.A) - Mü· 
dafaa komseri bay Tu· 
kacevskinin kongredeki be
yanatı uzun alkışlarla karşı
lanmıştır. müdafaa Komseri 
demiştir ki : 

"Kızıl ordu mevcudunun yüzde 
45 buçuğu amele ve ordu
daki köylüler arasında yüzde 
90 da Kolkozdur. Muharil>
ler birliğinin fırkanm bütün 
kararlanna hususi bir dikkat 
atfetmesinin sebebi bu suretle 
anlaşılmaktadır. Kızıl muha· 
ripler bu kararları tatbik 
mevkiine koyanlann önde 

Kızıl onlıl11wı tan/dan l>ir ~eçiı resmirıdc 

gidenleridir. Kızıl ordunun 
siyasal ruhi halleri her za
mankinden kuvvetli olduğu· 
nu iftiharla söyliyebiliriz. Or-
duda farka ve KomUnist genç
liği azası nisbeti yüzde 50 
ve kumandanlar arasındaki 

nisbeti de yllzde 68 dir. A
lay kumandanlarımızın yüzde 
158 i ve fırka kumandanları· 
mızın da çok muhtelif barb 

akademiltriosien çıkmaktadır. 

Bu suretle ordu yalnız tec
hizat itibarile değil, ailihını 
bilerek kullanması bakımın· 
dan da mükemmeldir.,, 

Bay Tukacevıki bundan 
sonra tayyare teıkilltının 
faaliyetine ıeçerek milyon
larca amelenin bir harb vu
kuunda orduya girebilecek 
halde askeri malt\matla bu 
kurumda techiz edildiklerini 
ıöylemiş ve daha sonra kim· 
ya harbine kartı müdafaa 

ordusunun tayyare kurumunun 
budunu ıeçtiiini ve bunun 
"tltün memleketi iııal ede· 

cek derecede bOyUk bir 
mesele olduğunu söyliyerek 
demiştirki; 

- Kapitalist devletler ta
rafından gelecek bir harb 
tehlikesi, bizim için itiraz iÖ· 

tl\rmez bir feydir. Bunun 
içindirki kimya harbine karşı 
mtidaf aamızı kuvvetlendire· 
rek çahımakhğımız lazımdar. 

Tayyare'er alhncı Sovyet 
kongresinden beri yüzde 
330 çoialauş, tayyarelerin 
ıilratleri bir buçuk iki defa 
ve uçuı meaafeıi ve hamule 
- Deııamı 2 inci ıahifede -

lapmı ordusırncfo 1 adm a k<:>11Pr 
İstanbul, 1 ( Hususi ) - şehrine gitmişlerdir. 

Tokyodan bildiriliyor: İlk konuşmalar yarın sabah 
Çin - Japon sulh müzake- saat onda baıhyacaktır. Si

relerini idare edecek olan yasi mahafilin kanaatine 
murahhaslar Johol'de Tatan • Devamı 2 inci sahifede -_____ ._.._ ....... ~ 

Dnnkn maçlur 

Altay-lzmirsporu 
mağlôh etdi __ .. _ 

Dün likler yapılamadı. Mektebliler 
likiude Karşıyaka,Ticareti yendi 
Diln havamn bir yaz glinünü 

andıran güzelliğine raimen 
likten çekilen takımlann sa
haya çıkmamaları yüzUnden 
bu Cuma da Alsancakta lik 
maçı yapılamadı. Vaktinde 
sahada bulunan hakemler 
seremoni ile gelmiyen ta
kımları mailup saydılar. Sa
at 15 te Buca, İzmirspora 
seremoni yaptıktan ıonra 
Göztepe takımı ile bir ek· 
zeniz yaph. Ayni kulüplerin 

B. takımlan da sabahleyin 
ekzeraiz mahiyetinde kartı· 
latblar. 
Halk ıabaamda: 

Halk sahasında Parkıpor 
Hilil takımları günün ilk 
oyununu yaptılar. Hilal bu 
maçı 3-0 kazandı. Saat12,30 
da Eşrefpaşa • Bayrakla 
ekipleri karşılaştılar. hakem 
Bay Muharremin idare etti
ği bu maçı Eşref paşalı genç· 
ler 2-1 kazandılar oyun jyi 
2eçti. 

Saat 14,10 geçe Şarks· 
por - Türkıpor takımları kar· 
şılaıtılar. Şarkıpor bu maçı 

2-0 kazandı. Son maç ııeçen 
hafta kartılaıan lzmirspor -
Altay arasında idi. Altay 
- Deıamı 2 irıci sahif e<le -

Boris 
Kıı·k bir yaşı

na girdi 

Kır~· bir yaşına gir<>11 Rulıar 

Krulı Bori.~ 

Sofya 1 ( A.A ) - Kral 
Boris bugUn 41 yaşına gir-
miştir. Bu münasebetle bü· 
ylik kilisede dini merasim 

• Det•anıı 4 rıcfi sahifede : 
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lngiliz radyo postaları Sovyet Rusya müdafaa 
televizyonlu olacak komiserinin söylevi 

mıştır. Tank ve kontr tank 
topları dört buçuk defa ve 
ağır toplar da 3 misli ço· 

Bu Genç Kimditı 
~ 2 $~bat 193ÇTefrika No. f2~ 

fAZAN: Urhan Rahmi c;6tl 

Bir insanın kendi ~ 
dan aks etmeyen, bu 

Londra, l (A.A) - Posta 
telgraf başkanlığı tara-
fından geçen Mayıs 
ayında teşkil edilen televiz
yon komitesi raporunu ver· 
miştir. Komite raporunda 
elde edilen terakkilerin halk 
için bir televizyon postası 

kurulabilecek dereceye ka· 
dar ilerlediiini bildirmek
tedir. 

Rapor müstakbel televiz
yon işletmesinin ingiliz rad
yo postalarına verilmesini 
tavsiye etmektedir. Bundan 

Spor 
Filmi bugün meccanen 

gösterilecektir 
Atletizm antrönörü bay 

Abraham'ın şehrimize getir
mit olduğu (Spor) filmi bu 
giln öğleyin saat 12 de tay· 
yare sinemasıDda sporculara 
ve mekteblilere meccanen 
a-österilecektir. 

Bu film, Ankara, Eskişehir, 
Afyon ve Uşak da bir kaç 
defa g&sterilmiştir. Film te
mamen sporculağa aittir. 

Gireson 
C. H. F. vilayet kong· 

resi toplandı 
Girson 1 (A.A) - Dün 

saat 14 te C. H. F. vilayet 
konğresi fırka başkanı Bay 
Fahrinin Başkanlığında top

landı. Kongrenin yüksek 
bağlantısı büyük Cümhur 
reisimiz Atatürk'e ve fırka-
mızın büyüklerine sunuldu. 

Müzakere çok hararetli 
oldu. Kalabalık dinleyiciler 
kongre müzakerelerinin so
nuna kadar alaka ile takip 
etti. Fırkamn iki senelik 
çahşma raporu okunarak 
onaylandıktan sonra Bayan 
Muazzez ve Hüsniyenin da
hil oldukları yeni idare he-

yeti seçildi. Kongre, müza· 
kerelerine bugün de devam 
edecektir. 

Sigrav kupası 
Tayyareci Valdere 

verildi 

başka posta idaresi araştır· 
malar ve lngiliz radyo neş· 
riyalı mUmessillerinden mil
rekkeb bir istişari komisyo
nunda teşkil edilmesini tav· 
siye etmektedir. Bu komis
yon tasavvur edilen yeni 
idarenin faaliyet ve inkita
fına nezaret edecektir. 

Londra için evvelce tec· 
rilbeleri muvaffakiyetle ya
pılmıt olan iki sistem ayni 
verici postada münavebe ile 
çalıştırılmak suretile başla· 

nabilecektir. Bunun bu sene 
esnasında tahakkuk ettiril-

mesi ümid olunuyor. Posta 

telgraf ve telefon Nazırı 

bugün öğleden sonra Avam 

kamarasında bu mes' ele hak-
kında izahat verecektir. 

Sulh müzakereleri 
yarın başlıyor 

Baştarafı birinci sahifede 
göre; müzakerelerin iyi ne
ticeler vermesi ihtimali pek 
azdır. 

Son gelen haberlere göre; 
sulh müzakereleri inkıtaa 
uğrarsa, Japon orduları 

tekrar ileri harekatına baş· 
lıyacaklardır. 

Londra 1 (A.A) - Çin 
ile Japonya arasında bir 
yaklaıma yapılmak üzere 
Japonlar tarafından yapılan 
tekliflere dair Tokyodan 
gelen haberler, Londrada 
resmen teeyyüd etmektedir. 

Ve bunlar bir tecrübe balonu 
sayılmaktadır. Uzak şark ile 
siyasi temasta olan mahafil 
Çin'in Avrupa ve Amerika 
hükumetlerine Japonya ile 

beraber yaptığı taahhüdJere 
rağmen kendisini japonyanın 
hükmü altına geçirmek tek
liflerinilkabul etmesi pek az 
muhtemeldir. 

Bazı Çin mümessillerinin 
Japonların Nadçukoda iler
lemelerine karşı Cenevrenin 
büyUk bir memnuniyetsizlikle 
karşılamalarına rağmen Çin'
in uluslar derneğinden çe
kilmeyi kabul edişi Londra
da hayretle karşılanmıştır. 

Londra ile Vaşington ara
sında Bay Hirota'nıo ziyare
ti hakkında noktai nazar te-

Ba~ıarafı 1 inci sahijede • 
kabiliyeti de 3 defa artmış· 
lir, Yükselmiştir. Topçu ve 
ıGvari mitralyözleri iki mis
li ve tayyare ve tank mit
ralyözleri yedi misli artmış· 
tır. Küçük tanklar yüzde 
792 çoğalmıştır. Tanklarımı
zın sürati 3 ila 6 defa art-

Dünkü . maçlar 
BaJtarafı 1 inci sahifede 

Basri, kaleci Cemilden nok
san bulunuyordu. İzmirsporda 
sol açık Sabriyi beke, ikinci 
takımdan Adnanı orta hafa 
almış ve takımda, ieçen 

h.ıftaya nazaran epey değişik
lik yapmıştı. 

Oyun Altayın daha ağır 
basmasına rağmen ancak 
1-0 bu takımın galibiyeti 
ile neticelenmiştir. lzmirspo· 
run zaman zaman yarathiı 

tehlikeler netice vermedi. 
Bilhassa ikinci devrenin 

sonlarında boş kalan Altay 
kalesine lzmirsporlular gol 
yapamamışlardır. Buna mu· 
kabil bu kısımda Altayın 

tehlikeli hücumlarının netice 
vermemesine kaleci lbrabi
min çalışmasının bUyük bir 
tesiri olmuştur. 
l\fektebler tiki: 

Mektebler arasında ki lik 
maçlarına Perşembe günü 
Halk ve Alsancak top alan
larında devam edilmiştir. 

Ticaret • Karşıyaka Orta 
mektebleri takımları arasın· 
daki maçı 3 • 2 Karşıyaka 
gençleri kaı:anmışlardır. 

Buca - San'atlar ekipleri 
üçer golle ve beraberlikle 
oyunu bitirmişlerdir. Önü
müzdeki hafta Lise - San
atlar gibi en kuvvetli iki 
takım arasında maçlara de
vam edilecektir. 

Halkevinde 
Dnn konferans ve 

konser verildi 
İnkalAp konferanslarının 

altıncısı dün öğle den sonra 
saatl5teHalkevideMaarif mil· 
dürü bay Hikmet ·uafından 

verilmiştir . 
Dünkü konferansın mev

zuu milliyetçilik idi . Bay 
Hikmet milliyetçiliği temiz 
ve güzel bir ifade ile izah 
etmiş ve çok alkışlanmıştır. 

Konferanstan sonra Halkevi 
güzel san'atlar şubesi musiki 
kolu tarafından bir konser 
verilmiştir . 

------------------------------------------, Tayyarr<® Sön<®maso 

Londra 1 (A.A) - 1934 
Sigrav kupası Avusturalya 

ve Belçika kongosuna yap
tığı uçuşlar için tayyareci 
Konnet Valdere verilmiştir. 
Ayni kupa 933 de Sir Mal
kolm Kampbelle verilmişti. 

atisine devam olunmakta
dır. Bu ziyaretin 9 devlet 
anlaşmalarına dokunulmadan 
Çin-Japon münasebetlerinde
ki gerginliği gidereceği umu
luyor. 

Telefon: 3151 Bo~üo Telefon: 3151 

Jean CRAVVFORO ile Clark GABLE'nln beraber oynıtdıklurı senenin en zengin 

en zarif en ouh filimi .. 

11 a DANS 
RCVASD 

ğalmııtır. Telsiz telgrafın 
orduda tatbiki alanın da 
büyük terakkiler elde ettik. 
Altıncı kongreden beri tel· 
siz postalarının adedi yüzde 
1750 ve tayyaredeki posta
ları da ylizde 1900 artmış· 

tır. 

Deniz filosu da mühim bir 
surette artmıştır. Altmcı kon· 
gredeki mevcudumuzu yüz 
itibar edersek şimdi yUzde 
533 deniz altı gemisi, yüzde 
1100 kıyı muhafaza gemisi 
ve yüzde 470 torpitomuz var· 
dır. Hudutlar yakınında is
tihkamlar yapılmıf ve düş· 
manın ansızın bu istihkam· 
ları zaptedememesi için bir 
çok ıarnizonlar teşkil edi
lerek müstahkem mıntaka
lara tevzi edilmiştir. 1934 te 

Baltık denizinde, Karade· 
nizde ve uzak şarkta birçok 
müdafaa noktalarının ikmali 
mühim masrafa mal olmuş
tur. Deniz filomuz bay Mo

lotofun da söylediği gibi te· 
dafüi ehemmiyeti aşikar olan 

tipte iemiler deniz altı ge· 
mileri sayesinde artmakta
dır. 

Vaziyet bizi uzak doğu da 

hususi tayyare tank vesaire 

sistemi teşkiline mecbur et
miştir. 1934 müdafaa büt-

çesinde tahmin edilen ma· 
sarifi çok ıreçtik. Ve bir 
milyar 665 milyon ruble 
yerine 5 milyar sarfettik. 
(Alkışlar) Müdafaa komiser· 
liğinin 1935 bütçesi 6 buçuk 
milyara yükselmiştir. (Alkış
lar) Bu kadar yüksek rak
kama rağmen vatan müda
faası hazırlığı için herhanii 
büyük bir kapitalist devlet
ten çok az sarfediyoruz. 
Harp masraflarıınızın bütçe 
yekununun yüzde onunu 
geçmediği halde mesela 
Japonlarınki yüzde 46 ve 
Lehistanınki yüzde 40 dır.,, 

Moskova 1 (A.A) - Sovyet 
kongresi Molotof raporunun 
müzakerelerini bitirerek hü
kumetin içeri ve dışarı si
yasetini tasvibeden kararı 

itifakla ve alkışlarlarla ka
bul etmiştir. ·Karşıyaka Ege 
Sinemasında 

Cumartesi 2 Şubat günü 
akşamı saat 21 de: 

Sahibinin Sesi baş mu-

ganniyesiHayan Fikriye 

Çağlar ve arkadaşları ke

mani üstadı şehir Demir Ali 
ve muhteşem saz hey'eti ta· 
rafından konser. 

Ayrıca san'atkar monoloğ 

Bay MazlOın tarafından 
da güzel ve eğlenceli daki
kalar. 

içinde tatmin 
enilmiı, mes'ut 
heyecanlı bir

şey vardı. Ha-

yatında ilk defa bir insanı, 
bilerek, istiyerek kırıyor, 
eziyor ve tahkir ediyordu. 
Fakat o, buna hak kazan
mıştı ve bir dakika düşünü
yordu ki: 

O züppe, timdi kimbilir 
ne limitler içindedir, öyle ya, 
mağrur bir mabluktu da? .. 

Fakat biraz ıonra ... 
- Ohhb - demişti - öyle 

yuvarlanacak ve ezilecek ki. 
Zavallı Sabahat 1 Hoyrat 

bir insanın avuçlarında nasıl 
ve ne hale getirildiğini bitse 
acaba ne yapacaktı ? . 

Annesi merdivenlerden 
gözükmüştü. Misafir kadm, 
sür'atle merdivenlere doğru 
yürüyordu. 

- Hayrola hanımfendi, 
böyle alelacele ! . 

Bunu söyliyen anneliğiydi. 
- Gidiyorum, gidiyorum. 

Sizin kızınız konuşulacak gibi 
deiil ... 

Anneliği ona bakıyordu. 
- Ne var?. 
Der gibi bir iıaret yaptı .. 

O başını sallamıştı. Sonra 
baş-başa kalınca her şeyi 
anlatmıştı. 

- Yaaa... Vah vah vah .. 
Acıdım Sebabata yazık .. 
Öpsün de başına koysun .. 

Seniha bilahare bunu Se-

bahata da açmııtı. Çünkü 
arkadaşı ruban çok haraptı. 
Kendisini bol, fakat boş 
ümitlerin akıntısına kaptır
mıştı. Genç bahriyelinin 
gözlerinde denizler kadar 
uzak ve çoşkun bir vefakar
lık, bir sevda görüyordu, 
söze şöyle baılamıştı: 

- Nasıl, seninki ile nasıl

sın, yenilerde birşey var mı?. 
Sabahat, bir kuş, hafif bir 

kuş heyecanı ile çırpınmışti. 
Gözleri, yarı hayal dolarak 
kapanmıştı: 

- Var ya, var ya!. Kaç 
gün seni bekledim. Anne
min de romatizmaları taze
lenmiş, gelemedim, açama
dım sana .. 

Ve cebinden çıkardığı kü· 
çük bir anahtarla konsolu 
açmış, gizlediği şeyi çıkar

mıştı: 

Bu, bir mektuptu. 
Seniha tarihine baktı.Ken

disini görmeğe geldiklerin
den bir gün evvel yazılmış. 

İçi bürküldü, Sabahatın yü
züne baktı. 

Ne kadar mes'ut görünü
yordu Sababatçık!. Belli ki, 
kalbinde en küçük bir bu
lut yoktu. Aydınlık, ışıklı, 

temiz, uzak ve hülyalı bir 
gökün derinliklerine dalup 
gitmişti .. 

1 b. . . t .. ya ancı ır 1&mımıye. j 

siyat dolu şeyleri kaP.~ 
bilmesi de ayrıca dil 
cek bir şeydi. Ve b6 
insan, muhakkak ki, Ç~ 
çok korkunç bir kal"" 
taşıyordu. 

Sabahate gelirken b-' 
söylemeğe karar ~ 
halde şimdi tereddüt ~ili 
bocalıyordu : 

Sanki bu ışıklı gakt 
birdenbire bir fırtına il, 
cak, karanlık, daj 
yuvarlanarak acı ÇI 

atarak bu ienç kızı 
leyip götürecekti .. 

Fakat bunun aksi de 
bir felaket olmıyacak 

Bu sevgi, bu Umit v• 

yül, gübreli bir top 
fidan iibi, gittikçe bO 
hattl çiçek açacağına 

birdenbire ıökülüver 

miydi?. . " 
ÜzüntülU, ıztıraplı ~ 

geçiriyordu .. 
Dayanamamış, sur 

- Netice, N eticcl .. 
Sabahat, yüzünü pe 

ye doğru çevirmişti. , 

linin sıcaklığından 

yaşarmıştı ve bir az d 
dükten sonra gülerek 1':. " 
bakmış, omuzlarını 
kaldırmış; 

- Bilmem ki: 
Demişti. 
- Naaıl bilmem , 

b 

yola dütmllt bir aaı• 
taşlığı kaka kaka gi 
değilsin ya ? . 

- Canım, her aşk 

ticeye varırsa bu d• 
olur. 

- Her aşk mı ?. Se 

aşkın bir neticeyle b 

k · · · böY~ dığına anı mısın, 

şey var mıdır ? 
- Fakat biz 

seviyoruz. Ve 
olunca .. 

- Mes'ele kalmaz 
mi Sabahat?. 

Gene ayni gülüş, 
ayni omuz kaldırış: 

- Bilmem!. /. 
İçi parça parça olOI I 

Nasıl söyliyecek, nasıl 
tacaktı? Bu, bir diş çı 
mana, bir ameliyata 

u ~ 

yordu. Biliyordu ki, • 
caktı. Müthiş sancılar 
cektil "' 

Satılık PiyaJJ 
Alman marka her 

sağlam kuyruklu bir 
yano ehven fiatla ı• 
tır. 

Almak arzu edenle' 
gün sabahdan akşatP1 

dar ULÜSAL Bl 
300 güzel kızın iştirak e.ttlğl hftyilk 

revüler, muhteşt'm varyete numa· 
raları ve en son moda tuvaletler 

AYRICA -· 
Mektup baştan aıağı, aşk, 

ümit, hasretle doluydu .. Za
vallı insanlar, nasıl aldanı· 
yorlar ve nasıl da aldatılı
yorlar? 

gazetesi idarehanesine 
caat etmelidirler. 

· 2 ·· Silly Symphöny 
Ayı ve Karınea (Komik) 

FOX Dünya 1-lavadisleri 
(Türkçe sözlü) 

DİKKAT: Bu büyük program fçtn flatlere hiçbir zım yapılmamıştır. 

111 Seanslar. Hcrgnn 15 - 17 - 19 - 21,15, Per~embe 13 _ 
• tal~Le seansı, Cuma 18 JIAve eeıneı. 

15 - 17 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

1093 numaralı hususi zey
tin yaiı tarifesidir 

3-2-1935 tarihinden 30-
6-1935 tarihine kanar mu
teber olmak üzere Ödemiş
ten lzmire taşınacak zeytin 
yağının beher tonundan 850 
ücreti nakliye alınacaktır. 

lzmir vilayeti Nafıa başınühe1 
disliğinden: 

Gülbahçe-Karaburun yolunun 0+000-15+000 incİ 
metreleri arasında 4 tane birer ve 4 tane de 0,60 metrelilı 

tane menfez yapısı 10 gün müddetle açık eksiltmiye 1', 
duğundan isteklilerin 3-2-935 pazar gUnil saat 11 de -1 

daimi encUmenine ıelmeleri bildirilir. ~ 
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Ağrıların ve soOuk aJgınlığının seri ve 
kati tesi1,t devası, ambalaj ve komprime
f erinde Ef.' alameti farikasını ta,ıyan h•
kiki ASPIRİNdir. 

Kitaplarınıza Gazel Bir 
Cilt , Hallralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 
Cilt işleri Yaptır

mak İsterseniz : 

* YENl KAV AFLA!t • 
Çarşısında 34 Numtıre'1a 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

~. v. 
v. F. h. van 

Der Zee 
& Co. 

• 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 
ROUMELİAN vapuru 25 

ikinci kanunda Liverpool ve 

Svvanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 
TRENTİO vapuru 30 ikin· 

ci kanunda Londra, Hull ve 
Anversten gelü tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull içi yük ala-

caktır. 
The General Steam Navi-

gation Co. Ltd. 
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Fırıncılara yeni müjde 
350 

Lira 
1-lamur nıa .. 

kine~i 

izmir Kesla-

ne pazarı. H6s-

nil makine evi 

.: ··"··~ .. -·~--...;~ \·i-_.· .. ~-.ı. ·:~ ..... ~'-.' . 

Sıhhat a ıl~ yağı 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 
STORK vapuru Limanımıı • 

da olup Londra için yük a
lacaktır. 

Norveç lıalık yağlarının 
en lıalisidir 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

.. HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru 
vers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
caktır. 

'" GANYMEDES ,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup 
vers, Rotterdam Amsterdam, ve Hamburg için yük 
caktır. ' 

" GAN~MEDES " vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 
vers, otterdam, Amsterdam ve Hamburg için yllk 
caktır. · 

SVENSKA ORİENT LlNlEN 
,. FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, 
penha~en, Dan~z!g, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskan

navya hmanları ıçın yük alacaktır 
" HEDRUN ,, vapuru 28 şubatt~ Roterdam, Hambura-, 
penha~en, Dan~z~g, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İıkan· 

navya lımanlan ıçın yük alacaktır. 
ATl~NAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmır Nevyork ar .. sında ayda bir muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 10 şubatta lzmirden doğ"ru Nevyork 
in yük alacaklar. 
" T AMESIS ., vrpuru 12 Martta Izmirden doğru Nevyork 
n yilk alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAİN 
•;bi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

PELES ,, v.apuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 
• ~selon, Marsılya ve Cenovaya hareket edecektir. 

ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
alta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 
Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
cente mes'uliyet kabul etmez. 
Faı!a .tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ketı banası arkasında Fratelli Sperco acentalırına müracaat 
ilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

" DERIND JE ,, Vapuru 3 
Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

.. Aquila,, vapuru 16 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktar. 

"ULM,, vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 ıubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelap tahliye bu-

lunacaktır. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenceye yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHİP 

iki defa .... z .. lmüştür 

Y eğane deposu 
I-Iamdi Nüzht 

Sıl1hat Eczanesi 
Başturak 

• - -:. - ,. - .. '· . ~ . .... . ~ . ., -

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
CORPQRATION ------·---

11 EXELSIOR ,, vapuru 10 1 D 0 K T 0 R Kiralık ev 
u HANSBURG 11 vapuru 

23 ıubatta bekleniyor, An
vers ve Hamburg yük çıka
rıp Rotterdam ve Hamburı 

için yUk alacaktır. 

şubatta bekleniyor, Nevyerk Ali Agah 
için yük alacaktır. 1 Çocuk Hastalıkları 

"EXMINSTER" vapuru 18 Mütehassısı 
N k ikinci Beyler Sokağı N. 68 

ıubatta bekleniyor, evyor 1'elt>fon .H52 

için yük alacaktır. •----• 

Göztepcde Halit Ziya bey 
sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 
başında bakkal Hasan ağa· 
dan öğrenebilirler. 

JOHNSTON LİNE LTD Geliş tarihleri ve vapur- ~· :;. ,~. . .. . . . .. ~ .... : ' ,, : - -'·".. . . ' . . . 
••• 1" • , . . . 

"KENMORE 11 vapuru 29 

ıubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, V arna ve Kös--

lann isimleri üzerine mes'u· 
liıet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin fotoğrafhaııesi, lamirde e11 

fotograf çekmekle şiJhreı buları bir sa11'at oca!'dır. 
müşkalpcsenı olanlar dahi, bıgada çektirdikleri fotokraJ· 

l<ırdan memnun kalmı.şlardır . 
Hamza Rüstem beyiıı, Joıogra1 malremesi satan ma· 

gazası da nıuhterem mıişterilerinin iııee zevklerine giJre 1 
her çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· 

dır, Bir zıyaret lıer şeyi i~paıa kafidir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik bey ~ıırşısı) -

Trakya 
Şeker Fabrikaları 1'flrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'f o rk Ji rası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di· 

zel) markalı aı kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarehanemize müraca
atları ilan olunur. 

Ulusal 

Birlik 

Bayanlar 
Senelerin güzelliğinize 

verdiği zararları diploma-

lı MİNİK kadın berberi 

Sıdkının maharetli eli le 

derhal tamir etdiriniz. 

Sıdkınııı 

----Sümer Bank-· Izmir Gazinosu 
Gandelik eiyaı:al gazete 

Sahibi: Hny<l<zr Riişdii Ölaenı 
Neşriyat müdürü : 

Hanıdi Nüzlıeı 

Telefon: 2776 

Ondulesi masajı mani

kör ve makyajı saç tuva
letleri ve altı aylık dai
mi ondulelcri size iini ve 
sönmez bir parlaklık ve
recekdir. Fabrikaları nıamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşlal''ı 
Fesane kumaşları 
Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri .. 

Sün1er Bank yerJi nıallar pazarı 

ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan l\lahnıure Handan 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

B M h H d kıymetli ayan a mu re an anın sesini 

dinletmeğe azmetmiştir.İıınirin en iyisaı heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan Fahide Yıldız-
mugannıyelennden ... 

la Bayan Nefise, Bayan Rahna 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilarıa t 

bürosunn müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede lrnrarlaştirilir 
Basıldığı yer: ANADULU 

1 b . d Ad 1 l güzel seslerile iştirak ve zmir şu esııı e bulursunuz a e gaşi etmektedir. - matbaa!!...--" =-~ 

=====·=·=·==========::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!=!!!=:!-!! w Ei';k ,;.i kie ·ew 

p RJEN 
•• 

AHAP 
() kadar zararsızdır liİ kalp, böbrek, basur nıemeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimsel~re doktorlar yalnız 
Pnrjen Şahap ) n1Ushil pastillerini tav~iye ederleı·. 

Komprosor boya 
Otomobil, pestola, mo· 

bilye, para kasaları, sulu 
lizik boya, doktor eşya
ları ve diş tabiplerine ai 
edevat elektrikle bQya· 

nır. 

Kemeraltı Barut hanı 

1 içerisinde otomobil boya
cısı lstanbullu Ahmet 

Keçeciler caddesi 122 
numara 3 katlı yeni bi
nasında. Telefon: 3101 

1 

' ç;;•4 4 

ı~tanhol Oteli 
Jzmirin en temiz 

( ~~k ve ucuz ) 

otelidir 
Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay· 

ram münasebetile yatak 
i\cretlerıni ucuzlatmıştır 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her hu~usatından mem-

nun kalacaklarım vadedi
yoruz. 

RiricH·i Kordon ha-

vagazı şirketi itisa 
lı lstanbul (heli 
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Hindistaıı kanunu . . . 
daiı· konunun ikinci okunuşu <!Sa~nsı lll 

Bu ka reddi • • altı • 
ıınun ı<;ın, ım-

zal • tak.rir verilecekdir ır 
- --

Bu kanun ınes\~ eyi halletmemekde Hindistan'ın emniyet ve niza
ınını, ayni zanıandaiıııparatorluk ticaretini tehlikeye koymakda imiş .. 

londra l (A.A) - Hindi tan kanunu eıasi ine dair \'&rdn'. Takrir, hükflmetin projeı;ini kabulden iıtinkaf 

kanunun ikinci okunu~unu dört gün tnhii~ etlilmeıine eylemekte ve demektedir ki : Bu kanun ınes'eleyi 

karar verilmiştir. ıalletmenıckte, Hindistanıu emniyet ve ııiznmını, Hint· 
Avam kamaru mclcı gelecek Çarşamba gl\nü ha~!ı- Hicrin huzur Ye l'ahatam \'e ayni zamanda imparator· 

yacak ınOzakereleri bay Samuel Hoar açacaktır. hık ticaretini tehlikeye koymaktadır. 
Bu kanunun reddini istiycn bir takrir verilecektir. Takrir en·elti me "ul vilılyet hnkumetleriniıı bir 

Takriri altı muhafazakar imznlumıştıı·. Aı·alarmda ha) Hint federasyonu yapılmadan ev\'cl kabiliyetlerini ishıtt 
Vinstoıı ÇurçiJ, Lord Volmer ve ha~· Henri Pcç • Kroft clnıeJeri lıakkıoda ıırar etmektedir . --------···· .......... .. 
Göring Tro«;k.i Boris Amerika 

Aln1anyaya 
Dönüyor 

Bialovieza [Lehistan] 1 (A.A) 
- ReisicUmhurun tertib et
miş olduiu av bitmit ve Aı· 
man ha va bakanı General 
Göring bu sabah Varşovaya 
hareket etmiştir. General 
G6ring oradan Almanyaya 
geçecektir. 

rrayfun 
Reunyon nda8ıııda ha

sarat yaptı 
Sen Doni [Reunyon adası] 

1 (A.A) - Bir tayfun çık

mış ve adanın bir kısmında 
mühim ~ararlara sebeb ol

muştur. Bozulan yolların tek 

rar yapılabilmesi için iki ay 

çalıımak Jizım gelecektir. 

Beri in 
üniversitesinde teza

hürat yapıldı 
Berlin 1 (A.A) - Havas 

ajansından: 

Üniversitede milli sosya· 

lizmin yıldönümünü kutlula

yan hiikiimet mümessilleri 

talebe ve pröfes6rlere, pro· 

fesör Veber demiştirki: 
"- Hitler romantizmi ye· 

nen Toton hiddeti ( Furor 

Toutenicus) dur. Hitler atıl 

yaşama şekline galebe çalan 

Alman dinamizmidir. Alman 

tarihinin büyük devirlerinde 

bu Alman hiddeti birdenbi· 
re patlamıştır. 

Son iki şerefli patlayır 

1914 de 30-1-1932 de o: 
muştur. Bay Hitlerin sulh 

beyanatında cermen telakki- 1 

since olan sulhu, Romanın 
sulhu sulh telakkisine karşı 

çıkaran bir niyet görüyoruz . ., 

l(açakçılık 
Biri ö)ü 58 kaçakçı 

yakalandı 
Ankara, 1 (A.A) - Son 

yedi ~ün içinde muhafaza 
te~kilatı tarafından biri ölü, 
biri ağır yaralı 58 kaçakçı 

ile ~1 kaçakçı hay
vanı yakalanmış ve 1423 
kilo gümrük kaçağı, 837 
kilo inhisar kaçai'ı, 2 töfenk, 
7 tabanca ele geçirilmittir. 

Rt1sya'ııın birinci 
düşmanı mı?. 
İstanbul, 1 ( Hususi ) -

Sovyet Rusya'nın çıkarmağa 
karar verdiii beyaz kitapta, 
Kirof'un katlinde çevrilen 
roJler izah edilecek ve 
Troçki Rusya'nın birinci 
düşmanı olarak tavsif edile
cektir. 

Habeşistan 
• Taksim mı 

erliliyor? 
Istanbul 1 (Husust) -Lon

drada haber veriliyor: 
Habeşistanın, Çın gibi 

muhtelif mıntakalara ayrıl· 
ması ve ondan sonra lngil
tere, Fransa ve İtalyanın 
mandası- altına alınması ta
karrur eylemiştir. 

l(ıı·k bir yaşı

na girdi 
-Baııarafı birinci sohif~de

yapıJmıştır. Merasimde kral 
Boris, Kraliçe, prens Kiril, 
prenses Evdoksi, hükumet 
azaları, yabancı elçiler, eski 
hükumet Azaları ve Bay Ki· 
mon Georaoyef, Erkani har
biye zabitleri, mezuniyet ve· 
rilmiı olan bütün zabitler ve 
büyük bir halk kitlesı ha· 
zır bulunmuştur. Büyük bir 
talebe kitlesi hemen orada 
bir koro tertip ederek kral 
şerefine bir ıarkt söylemiş· 
)erdir. Bu hareket şiddetli 

alkışlarla karşılanmıştır. 

Gazeteler halkın daha iyi 
bir istikbale imanının ve 
ulusal iradenin timsali diye 
tarif ettikleri Kral Borisin 
eserinden heyecanla bahse
den makaleler yazmakta
dırlar. Bay Vilson 

Ceuevre'de hay A~ni· Başbakan 
des'Je görllşdü I b I d l 

Cenevre 1 (A.A)- Ame· Stan U 8 var 1 ar 
rilcanın Bern elçisi ve silah- İstanbul 1 ( Hususi ) -
sızlanma konferansındaki Başbakan General ismet in· 
murahhası Bay Vilson bu önü beraberlerinde İç işleri 
gün Vaşingtondan buraya Bakanı Bay Şükrü Kaya ve 

gelmiş ve uluslar kurumu 
silahsızlanma şubesi müdürü 

Bay Agnides ile görüşmüş
tür. Silah imali ve muraka· 

besi komitesi Amerikanın 

yapmış olduğu teklifler es· 

asında 14 Şubatta toplanacak· 
tır. Zannedildiğine göre Bay 
Vilson, yapılacak müzakere· 
lcr ve Amerika ile uluslar 
kurumu arasındaki umumi 

ünasebetler hakkında gö
r l;şmüştür. 

UJuslar arası 
ı, bürosu idare hey'c· 

tinin toplantısı 
Cenevre 1 (A.A) - Ulus

lar arası iş bürosu idare 
heyeti dün 40 saatlık hafta 
ve bu lı ftanın ilk olarak 
tatbik edileceği sanayii tes 
bit mcs'eleleri ile meşgul 

olrnuşdur. Patronlar grubu 
iş saatlarının nzaıtılması için 
bir mukavele yapılması esa
sına bile muhalefet etmek
tedir. Bu grup böyle bir 
tedbirin işsizJij'e bir çare 
bulmadan ökonomiyi alt - üıt 

C.H.F. genel katibi Bay 
Receb Peker olduğu halde 
bu sabah şehrimize gelmiş-
lerdir. 

Altın çubukları 
Tayyare şirketinin mil· 
nıessillerine verildi 

Amgens 1 (A.A) - lnval 
Bairon civarında bulunan 
altın çubukları, dün tayyare 
şirketinin mümessillerine tes
lim edilmiştir. Altın çubuk· 
larının ağırlığı 105,S kilo ve 
kıymeti 1,740,000 franktır. 

Roman yada 
Salgın grip var 

Istanbul 1 (Hususi )-Bük
rcşten haber veriliyor : 
Romanyanın her tarafında 

salgın grip ·vardır. Bükreşin 
muhtelif mahallerinde ölüm 
vak'aları görülmüştür. Bu 
sebeple bütün mektepl~r 
kapanmı,tır. 

edeceğini zannetmektedir. 
40 saatlık haftanın kısmen 
veya tamamen tatbiki için 
yapılacak her teklif aleyhine 
rey verecekdir • 

Lahey divanına 
girmiyecek 

-D•ramı Jördüncii $Ulıifede 

ceiini söyJemiıtir. 
Cenevre, 1 ( A . A ) -

Amerika iyin meclisinin 
Amerika'oın Lahey divanına 
girmesini reddetmesi, ulus
lararaaı mahafilinde hayret 
uyandırmıştır. Bu mahafiJ, 
ayin meclisinin muvafakatı 

için her türlü tedbirlerin 
alındığım .zannetmekte idi. 
Bay Ruıvelt'in müzakerede 
şahsi otoritesini kullanması 
ıitayiıle kaydedilmekte ve 
reiıicilmhurun galip çıkması 
temenni edilmekte idi. Bu 
hadisenin uluslararası ıiya
saıı için deu olma11 muvafık 
olacaktır. 

Amerikada 
Soğuktan üç yüz 
kişi ölmüştür 
Istanbul 1 ( Hususi ) -

Amerikada baş gösteren so-
ğaklardan 300 . kişi ölmüı 
ve sen glinlerde vukubulan 
seylaplardan 18 bin kişi ev
siz kalmıştır. Seylip mınta· 
kalarındaki zarar, 2 miylar 
dolar dereceaindedir. 

Mollisou 
Sıratoster uçuşu 

yapacak 
Londra, 1 (A.A) - Tay

yareci Mollison dün akşam 
vapurla Sutamptondan Nev-
yorka hareket etmiştir. 
Tayyareci bir stratosfer 
uçuşu yapmak projesini tes
bit için gitmektedir. 

Londrn görüşmeleri 
- Ba~ tarafı 1 inci sahifede -
rüşmelere . yarın sabah ta 
devam olunacak ve müza· 
kerelere nihayet verilecek· 
tir. 

Fransa Dış Bakanı Bay 
Lavalin yarın akşam Lon· 
drayı terketmesi muhtemel
dir. Bay Flanden Londrada 
bir hafta kadar kalacaktır. 

Londra 1 (A.A) - Bay 
f Janden ile bay LAval gel· 
meden evvel vaziyeti tetkik 
için avam kamarasında hu
susi bir kabine toplantısı ya· 
pılmıştır. Toplantıda, Bay 
Makdonald ile Bay Baldvin 
hazır buluomuılardır. 

2 Şubat 1 il 

ittihat ve Terakb 
(BıabııcJdin Şakir Deyin liıra.Ltığı YeEiihlora Göre) tU 

Bir kaç Bu1gar köyl 
Mahmud Paşa çiD · 
ğini zabtetmişler~ 

Onlar İttihat ve Terakki 
cemiyetini gözden düşürmek 
için cemiyet azasının dinsiz 
olduklarını da halk arasında 
neşretmeğe çalışıyorlardı . 
Müteassıp ha!k bu yalanlara 
inanmağa çok meyyaldi . 
Bu vaziyet karşısında Irak

ta küçük bir karışıklık çıksa 
idi orada derhal müstakil 
bir hükumet kurulacağına 

şüphe yoktu. Iraklıların bir 
çoğu, yapılan İngiliz propa
gandasından dolayı derhal 
lngiliz bayrağını çekmeğe 
hazırdı. 

lniilterenin kurduğu siya· 
ıet, her ıene lraka döktüğü 
milyonlar, silahlar, hediyeler 
ahaliyi kandırmak için elin
den geldiği kadar sarfettiii 
gayret lrakı o hale ıetir
mişti. Abülbımid idaresi dev· 
leti o halde terkedip ritmiş
ti ki memleketin uzak mın· 
takalarında Arap kabile
lerine Osmanlı devletini ta
nıyıp)anımadığı sorulduğu 

zaman öyle bir devlet tanı· 
madıkları cevabını veriyor
lar, halbuki İngiliz devletini 
tanıyıp tanımadıkları ıoru· 

lunca tauıdıklarını söylüyor
lardı. Şayet içlerinde Üs· 
mania hükumetini tanıyanlar 
varsa, bunlarda o devleti 
zalim, müstebit, her türltı fe
nalıktan çekinmiyen bir dev
let diye biliyorlardı. İngilte
re ise onların nazarında idil 
cömert, biiyübk bir devletti. 

Bu zihniyet Baf[dattan 

rıflığı tarafından g 
jandarmalara Bulg•,
baltalık bizimdi. D~ 
mut paia ile davalı ~ 
ki idarenin haksıılıi". 
davayı kaybetmiştik. 
meden bir daha ll 
çıkmayız.,, demişler~ 
üzerine Dahiliye Ntl 
muhabere edilmiş, kf 
den birkaç tanesi ııı8' 
liğe verilmişti. Halb' 
tabiiyetinde olan f~~ 
yede y.aşıyan bu ff""" 
istintak esnasında: 11~ 
f arete yazacağız ( esir. 
ıarhhğına), oradan ıJ 
meden ormandan çı~ 
diye bağırmışlardı. O C 
bu suretle bağırmalıfl le 
rin müstantiğioi kor 
ve Bulgarları ırene J. C 
bırakmak için kafi ~ c 

Bunun üzerine 8 i, 
tahribata devam etdl t 
Dahiliye nezareti ~ i 
jandarma ile bu işi ' 
den halledebilecek 
mes'eleyi u.zun muha 
uzatıyor ve tahribatı• 
cesini bildirmesini 
mutasarrıf hiından sor n 
Bir taraftan bu oı 
cereyan ederken dilet 
tan ormanın sahibi ol 
iddia eden bir Rum c' 
Arnavut toplamağa 
Jarıo yardımile B 
ormandan kovmai• 
yordu. 

Fakat bütlln bunı.ı r 
kumetin ihmal ettij'İ 
içinde ehemmiyetsiz k 
du. SelAnik merkezi 
ıi en mühim bir i 
"efradı cemiyetten 

rün Abdülhamit idaresinin nazırı Rıza paıa bazr• 
geri sıelmeıini bekliyen, iş aıaiıdaki ıurette aal,t 

Muaul ve Gerıük tarafları· 
na kadar yayılıyordu. Her 

başına yeni geçen adamları• du: 
dinsiz olduklarını .zanneden "İstipdat devrinde ' 
üstelik bir de nüfuzu altın- re.zaletler, denaetler ' 
da bulunan devletin büyük ederek nice hanımaol,ı 
bir kısmını zayıf ittihat ve dürmüş, nice canlar Y', 
Terakki nasıl yola sretirebi· olan bir takım alçak 1, 
lirdi? ittihat ve Terakki her larla beylerin lstı 

herhangi bir edebaizlii' 
halde zayıftı. Çünkü zayıf kışmamaları için haki"" 
olmasaydı, bütün bu aaydı- ileride tart muamelesi T 

iımız, döktilğümüz hAdise· mak üzere muhtelif 
lere dair o taraflardan yal· açıklarına gönderiJıaelİ 
nız o taraflardan değil, kararlaştırıldığı haber gC 
memleketin her noktasından mişti. .J 
sıelen raporlara, şikiyetlere Bunlar arasında Tor nd 
ve istimdatJara karşı şiddet- h f M ı 

sarayı mu a ızı . il b 
li tedbirler alır, istipdat ej- kumandanlığında bol 
derinin başı olan Abdülha- mevcut olan paşalard~ rb 
midi ortadan kaldırır, mem· tJ' 

A. paşalar gibi bir le 
lekeli bir müddet demir el sefirlerin üçüncü erdud' 
idare eder, müstebitlerin k 

ka umandanlıklarıo• fı 
bütün ümitlerini kırar ve ı 

Kabasakal Mehmet "J z 
bu sayede 31 mart vakası- nan gibi alçakların da .~ 
nın hazırlanmasına mini o- cı orduya ve Kastal1>""· ii 
lurdu. tayin edildikleri gazete~ 

Halbuki cemiyet deiil uzak- görülüyor. Üçüncü O v 
larda, lstaubulun burnunun tayin edile,1ler birer 0 

dibinde olan Çatalca civarın· geliyorlar. eJ. y 
da bile yabancı unsurları ( Deııam eti .. -/ 1 

__....- li 
itaat altına almağa muvaffak r , • - •dd 
olamıyordu. Olmak istemiyor ( errıbl torpı ~· 
değildi, Abdülhamit idaresi Dü n ' t re~ 
devam ettij'i için bir iş gö· n ya 8 r a r 

remiyordu. Terkos gölü ile runu kırdı 
Belgrat arasında Mahmut Loryan 1 ( A .A ) _, 
paşa çiftliği diye tanılan ye- yapılan tecrübelerde 1'~ 
rin baltalık kısmına civarda torpido muhribi 45,0ı 
bulunan Bulgar köylüleri te· sür'at temin etmiştir. Bıı 
cavüz ederek kat'iyata baş· bu gibi gemiler için bit 
lamıılardı. Çatalca mutaaar· ya rekorudur. 


