
Azarhaycan 'da, ıa bte pasa· 
ort veren bir teb~ke zabı· 
ca yakalaıımışdır, şebekeye 

ahil olanların mubakeme-1 
li 

eri Moekova'da yapılacakdır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Bulgaristaıı'nı Haskov ka· 
sahasında şiddetli yağmurlar· 
dan dört yüz ev yıkılmışdır. 
Diğer köylerde zıu·ar daha 
fazladır. 
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lıkAn işleri Don ne,redilen Yurd'da hava v»ziyeti 

urdumuza yeııi ge Saylav listesinde- Bazı yerlerde kar
~ecek muhacirler ki yanlişlıklar dan yollar kapandı 

• 
onsoloslar, muhacirlerin sev~leri 
in çalışmağa memur edilmişlerdir 
2510 aayılı kanuna göre Ba 
lar heyetince ıaıdlk edilen 

&o muafiyetleri nlaamnameai) 
rli~ler Bakanlığından dOn 
yete gelmlıttr. NiHmnıme· 

muhacirleri ıl&bdar eden 
delerine gOrc Ttırk.lye'de 

ömetten hiçbir lakla yar 
ı lıtememek f8rllle gelmek 

yen n bu yolda yaz•lı ıened 

en u vakti ball de yardımı 
taç olmıdığıoı göıteren 

k ırkına meoıuh kimselere 
Ulye Vek&\etlnden mova· 

almadan dı Türlı: 
muhacir n•lkaıı 

1a •İaeal nrebileceklerdlr. 
ıoretle gelen muhacirler 

aız lık&a kanunu muafiyet· 
aden lıtlfade ederler, hCl· 
etten lık&n yardımı lıte· 

esler. 
Tak eo7uadan olmayıp ta 

k ldlltGrtlne batlı balaaaD· 
• bClk~meıten yardım lıte · 
yt taahhClt te etee Yıklt Ye 
eri yerinde de oltı Dahiliye 
Aletinden monfıkıt cnıbı 
ıdıkca n yard totacaA• yer 
terllmedlkçe konıoloelokca 

dllerlae nıabaclr nılk111 

leme• n ,puaportları Ylae 
emea. 

BClkdmelteD tam itkla nya 
• toprak n H yeri almak 

re lıkln yardımı lıtlyen 

rk'lere n TClrk kClltClrtlne 
lı olaalın, Dahiliye Vekl· 
la muTafakat ceTabı olma· 

ea n itkin yerleri götte· 

edlkce muhacir nılbıı n 
ıl n eıya n bıyna nıl· 

nrllemeı .. 
TtlrJdye konıoloalar1, gerek 

, gerek topla gelmek lıtl· 

mabıclrlere en çok kolay· 
gGıtereoekleri gibi boalar 

kındı bulundukları yerin 
e11mpaatlmetlnce de eo çôk kolaylık 

terllmeıl için tewehbltlerde 
oaaeaklardar, nparbra n 

nlere bladirilmekte n yer 
ldurulmıktı, eıyı n hayvan 
nı yerlettlrmekte, fazla eı · 

arını attırmakta baycık ko· 
laklar teminine çılıııcıklar 

muhacirlerin Tilrklye'de 
lltıball nılyetlne girebilme· 

için kendi ıdr11t n ıan· 

ır101 lbım olan ı1At, edent 
hıy•anıta elden çıkarmayıb 

ilkte getirmege teıvlk ve 
oo çarelerini temin için 

raııcaklardır. 

Muhacir Ye mClltecllerln moı· 
Jetlerden lııifedeleri: 

Muhacirler ıınırlardıa girdik· 
nya nakliye neıtalarındaa 
çıktıkları yerdeki bG7Qk 

lklye memuruna bir hafta 
•de mlnoaaı ederek bir la· 

DahiliyeBakam Bcıy .. iiknl Ka)'a 
bllyeı beyıon1meıi lmulıyıp 

muhacir Ugulı alma~• mecbur· 
durlar. Mobıclr Uğıdı alan 
ber mubıclr, lakta kaaonaada 
muhacirler baldunda yasılı b'1· 
&Ga muaf lyet n baklardıa iı· 

ttfade ederler. 

Tarlı: kDltDrOne h•Ah olmı· 
yanlan, ıoartlıtlere, cuuılırı, 

göçebe geçinenlere, memleket 
dıtıoı çılı.arılmıo olanlara mu· 
hıcir kiğıdı nrllemez. Mubı 
clr klğıdı •erilen muhacirler 
ııbhi bir moayeoedeo gcçlrlllr· 
ler. Muhacirler; ııbbi bir maı· 
yene görmedikçe Serbeet lıklo . 

lııeaelcr dıbi bir 1ere ee•kolu· 
nam11lar. 

Moayene netlceelade bnlııık 
haııa oldukları enlııılanlar; hd· 
kümet •eyı idarcl boıoıiye 

ve1a belediye haıtıaelerlnde 

parasız tcdnl edilirler. Teda· 
Tiden ıonrı da lık.An yerlerlntı 

gönderilirler. M•Utecller; ancak 
tabiyet beyınoameal lmıalıJa· 

rak mubıcır Uğıdı almakla 
muhacir 11fıtını kazanırlar ve 

muaf iyetierden lsılfıde ~derler. 
.Muntazam pı11porllı n ec· 

nebi 11fatlle Tllrklye'ye ~elmit 

olup tı Türklye'cle yerleımek 

arzoıınnu gösteren TOrk ırkın· 
dan olan •rya Türk kGltftrOne 
bığh bulunan klmael~r; İç Bı · 

kanlığıoca munf ık görOliirae 
tabiiyet bcyannameıl imzalıyı · 

rak muhacir klğıdı alıbllirler 

n muıflyetlerdeo iıtlfade 
edtrler. 

Hftlı.ümetten lıUn Tf'ya fı 

kin yardımı lııtlyen muhacir· 
ler; bilkCımeıin g6ıterdl~l yere 
ghmeğe ve hGkumetin göller· 
dlği yerlerde c.turmıtı •e ver. 
dlğl toprakları alnıı~ı mecbur· 
dur. Bu mecburiyeti yapmıyan· 
lar lı!Un hakkındıo istifade 
edemezler. Hükumetten lııklu 

nya yardıuı t11lf'bi; ın· 

cık Türkiye'ye girdiği tarihten 
baılamak Qaere iki yıl içinde 
-»-vfımı Jir,ı1rıca ı•hif.da -

Eski Rize saylavı Akit yerine 
yanlışlıkla Şefik yazılmış .. 

Ankara 5 (A.A) - Bu 
sabah a-aıetelerle ve öile 
üzeri radyo ile neşredilen 
saylav namzedleri liıtesinde 
üç yanhılık vardır. Çoruh 
viliyetiude bir numara ile 
yanhı yaulan Şefik ( Eski 
Rize aaylavınnı) doğrusu Akif 
(Eski Riıe saylavıdtr) Kır,c
birden dört numara ile yan-

lıt yazılan Ahmed Sayfeli 

C.H.F. baılı:anmm doğruıu 

Mehmet Seyfeli C.H.f. baş

kanıdır. Maraşta dört numa
ra ile yanlış yazılan Hasan 

Raıit Tankut (Eski Maraş 

saylavıoın) doğrusu Hasan 

Reıid Tankut (Eski Muı say· 

Jivıdır.) 
~----·~--..... 1.~-tt-----~ 

Ulusal sesli film 

Esten Sup Mosko
vaya döndü 

Rejisör; yeni filmin nasıl tanzinı 
edileceğini izah ediyor 

MoakoYa 5 
( A..A) - Si
nema rejiıör& 

Eıter Sup ile 
operatör Mar
kof Ttlrkiycdea 
döumUılerdir. 

Bualar TOrki

yede yeni Tür

kiye hakkında 

bir ıtıalifilm çe -
Yİrmekte itliler. Filmin bazı parçalurm111 ç1ıvrildiği 
Tllrk film mü· ôdenaiıde11 bir görii11iiş 

eHeaelerinden Haka Hlm sini çevirdik. Bergama ha-

tarafından tertib edilecek rabelerinde ve Ôdemiı dai· • 
olan bu film t hakkında lannda da resim aldık ve 
Eıter demiıtir ki: zeybeklerin ulusal danslartnı 

"- Bu filmde yeni Tllr· tesbit ettik. Havalartn mii· 
kiyenin kOltllr ve ökonemik temadi ıurette fena gitmesi 

şehirleri ıörtilecektir. An· dolayııile lıtanbulda işimize 
kara, lzmir ve Iıtanbul.. Tiir· devam edemedik. Mayııta 
kiyede bulunduiumuz esnP.· yeniden Türkiyeye dönerek 
da renk Ankara da ve ı•· filmi tamamhyacaiıı. Film 
rek lımir de filmin üçte iki- temamcn bitmiı olacaklar. 

~~~~----,.-----·~~· ... ~· .. ----~-
Sahte 

Pasaport veren 
bir şebeke 

Moıkova 6 - Azarbaycan· 
da, aahte paıaportlar veren 
bliyllk bir ıebeke yakalaa-
mııtır. Bu ıcbekeye dahil 
olan 1ahteklrların, Moıkova
da muhakeme edilmeleri 
muhtemeldir. 

Hacı Kiryakos 
• 

Atina guzetelerine 
dava açtı 

Atiaa 6 - Elen deniz ba
kanı Amiral Hacı Kiryakoı, 
muhalif ıazetelerin kendiıi 
hakkında yıpmıı oldukları 

neıriyattan dolayı bu ıaıe
telerin m&dürlerini muhake
meye •ırmiftir. 

Antep' te 
Kışlık ekim 
durumıı 

Antep, 5 ( A.A.) - Vill
yetimizde bu yılın kıtlık 

ekim durumu geçen yıldan 

yüzde yirmi arbkhr. Viliyet 

nümune fidaolıiı bu yıl 

meyveli meyvuiı ıekıen bir 
bin fidanı ekicilerin iıteiine 
çıkarmııhr. Fidanlık memle· 
kete meyve cinslerinin ııla· 
hında faydalı olmuştur. 
Ayrıca aebze bahçesi de 
tesis edilmektedir. Çok iyi 
baaılat veren pamuk cinsJe· 
rimizin ıalallı için Eakiıehir 
tohum ıılah enıtitllıDaden 
tohu111 iıteamittir. 

Holu<la kaı·ııı kalınlığı yarım met
reyi l1ulnıuştur. havalar soğuktur 

Karlı dup)ardu11 bir göı iiııüı; 

Ankara 5 (A.A)- S-2-935 orta Ayadolu'da ı•celeyin 
de TOrkiyede bava vaziyeti: havanın açması aeticeai dine 

Ziraat vekileti mcteoro- nazaran 8 derece daha ıe-

loji enıtitDsDnden alının ma· iumuştur. Buna mukabil 
Himata ıöre, ıon 24 saat Trakya ve lıtanbul civarile 
içinde doiu anadoluıu ve doj'u Anadoluıunda hava 
karadeoiz kıyıları temamile 3-5 derece daha enmiıtir. 
orta anadolu ile Ege mınta- En dOtUk auhunetler ııfırıD 
kaları yer yer Y•i•tlı ıeç- albnda olmak lizere Bolu'da 
miıtir. Yaııt Dörtyol, Maraı 19, Çorum'da 18, Yozıad'da 
çevreJerinde yaj'mur, diier 17, Ankara'da 14, Erzurum'da 
yerlerde kar ıeklindedir. 9, Karata 81 Malatya'da S, 

Trakyada bava yağıfaız İzmir ve Maniaa'da 2 dere-
geçmittir. En çok yaiıı 36 cedir. En yükıek ıuhunette 
milimetre olarak Riıede öl- 12 derece olarak Dörtyol'da 
çülmüıtür. Rize çevrelerine kaydedilmiıtir. 
yağan karın toprak üzerinde BugUn ankara'da ıubuaet 
kalınlıiı 6 santimetredir. 11fırın altında üç dereceye 

Trabzon ve Gireson çet· kadar yükaelebilmiıtir. 
relerine de yaimurla karttık § Mufla 5 (A.A)- Hava-
kar yağmıısa da hemen eri- lar çok sertleşmiıtir. Dlla 
mittir. gece de kar yaj'mııdır. Kar 

Hava ıubuueti bilhassa -Devamı dördüncü sahifede 
~~~~--.-.--·~·~·-.~----~~~-
Arnavudlukdaki isyan hareketi 

Yaver Muharrem 
beyanatta bulundu ---- -Muharrem ve arkadaşları aç kalınca 
hududu l(eçmeğe karar vermişler •• 

diıelerin kahramanı olan kral 

Zoıonun yaveri Muharremin 

beyanatını yazıyor. Bu be

yanatı tercDme ve aıajıya 

naklediyoruz : 
" Kral Zogo'nun evvelce 

ikinci yaveri olub adedi üç 

yüze baliğ olan taraf darları 
ile hudut yakantnda klin ve 

kendisine iit av kötkllnde 
sığınarak orasını tahkim edea 
Muharrem, Perteınbe sılinü 
hudut üzerindP.n Yugoslavya

Arnamdluk Kralı Ahmed Zoıo ya iltica etmiı ve İns. " ln-
ternational Nevvı Service 

V6lkiıcher Beobachter ı•· mUme11iline bir mülikat v~: 
ut11i, Araıvutluktıki ıoa hi·ı rcrek Araa•atlaktı iıyına 
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i yan hareketi 'fı.tu·· lesko Rusya hak. . "Deutche Berg••rks Zei- Bu Geriç Kimdi 
Baştarafı l inci sahijede - tung,, gazeteıinden tercüme 

sebeb olan hadiselerin ilk defa k edilmiştir: · 6 ş.;b&ti935 Tefrika No. 12~ 

;!;::şl=~·~:~ n~i~a~a·:~:~ l n da ne 1 er söyledi ka~~:i;.;~::n yee~v~al~:~ YAZAN, O<han Rahm; 

barrem, Yugoslavyaya karşı --0 ----- ittifakı, bu yeni birliğe ger- Hatta bu mes'- vuruyordu . 
takındığı vaziyet ve Zogo'- Ronıanya V C' R usya yan yana çek bir canlılık ve kudret ele üzerinde - Emine ı 
nun idaresi hakkında birşey vermek için faaliyetle çalış- ben titizlik ya- diye bağırmamak İ 
söylememiş ise de Yakova'da yüı•ümeğe namzed iki devi ldİr maktadır. Evvelce yapılmış parken bana dimi tuttum. Aldan111• 
hududu geçtikten sonra ilk Romanya dış işleri bakanı olan Balkan konferansının hakaret bile etti. Sonra boy- {albim, yanlıı yap 
ziyaretini kral Zogo'nun ak- Bay Titfilesko, Moskovada çı- kendisi ıçın tayin ettiği numa sarıldı: Bu, Emmeden başlı• 
rabası olan ve Arnavutluk kan u İzvestia " gazetesine hedeflere şimdi yakınlaşıl- - Gördün mü seni incit- değildi . 
kraJJığı tahta üzerinde hak aşağıdaki beyanatta bulun- dığı görülüyor. Bu genç tim!. Gözlerinin yeşiiia• 
iddia eden Gani bey nezdin- muştur : blokun siyasal iduresi Tür- Dedi ve bundan sonra is- farkettim. Sanki 1 
de yapaıı• olması dikkate S kiye'nin eJinde bulunuyer, tifa ettim işte. O e ve ait- badekalarından uıak 

Y " ovyetler ile Romanya • 
değer. Muharremin ve refa- arasında siyasal münasebet- Türkiye, Kamal'in iktidar mek iıtemiyordum: onun çehresinin ya 
katindeki 42 tarafdarının pa- lerin yeniden kurulması işini mevkiine geçtiği zamandan- Hatıralar, hayaHerini bo- dar varmışlardı. E 
raları olmadığmdan ve ken- diplomatik hayatımın en mü- beri biiyilk devletlerin Bal- ğıcak samyordum. güzel olmuıtu?. 
dileri Arnavutluk ordusu kanlarda ötedenberi kullan- Fakat mecbur oldum; ge- Birdenbire düıün him hadiselerinden biri ofa -
mensublarından bulundukla· dıkları karıştırıcı ve daima ne gittim. Meçhul bir kuv- - Fakat o niçin • 

rak telakki ederim. Coğrafy 
rından kendileri hudut yakı- ni ihtilaflar çıkarıcı tesir vet, gözlerimi karşı evin Anneliain bahsettiği 

ve tarih icabatının iki mem 
oında bir çiftliğe yerleştiril- leket arasında sıkı bir dost lifuzlaram her vkkıt için balkonlarına doğru sürUklü- demek ki doğrudur ~e 
mişlerdir. mden düşürmek emelini yor. bedbaht olmuş!.. 

luğu amir bulunmalarınd n B' k d E Muharrem fos. muhabirine or. ır a şam ı. vimiz ıssız Kocasının adı R 
baıka zannıma kalırsa, Sov- k 1 k 1 ki tunları söylemiıtir : !kanlar, Balkanlıların- ve aran 1 tı.. şı arı yak- imiş.. Menfaatperest, 

" - Firar ve ilticanın ve yetler ve Romanya ricalinin parolası Balkanlarda mamışhm. Bu karanlığın i- ve bu emeUerini tat 
hükümete karşı mukaveme- ıulh mefhumu hakkındaki ayan milJetlerin ihtiyaç- çinde, mezara girmiş bir ölü çok fedakarlıklar y 
timin sebebi bir kaç ay ev- telakkilerinin çok yakın ol- r na uygun olduğdu kadar gibi sessiz, hareketsiz kal- cek kadar seviye d 
veJine racidir. Bazı zabitler maları itibarile iki emleket urkiyenio kendi ihtiyacına mak istiyordum. Kendimi bir ahlaksız .. 
hana gelerek Arnavutluk beynelmilel hayat yolunda a uymaktadır. Ecnebi tesir dinlemeğe ihtiyacım vardı. Emine kımıldadı, • 
erkinı harbiye reisi Arani- ş birliği ve nufuzlardan mümkün me- Balkonda bir az tozlanmış baktı. Korkak bir ta yao - yana yürümeğe nam- k 
tasın kendilerini maruz bı· · ı addet- rtebe azade olarak Balkan anapeye oturdum. bir erkek girmişti 

zettır er .,, k l K d b' k 1 b 1 k raktıaı pek fena ve kaba B T a, üçü c memleketlerı' ı'le l k arşı ev e ır a a a ı Fark ettim: • ay itülesko bay Litvinof yapı aca 
muameleden şikayet etmı'ş- H.: laş masında . var. Kahkahalar duyuluyor. Kocasıydı!. 

h kklnd t "t · k" sıyasal, kültürel ve o"konomı'k ı d . B 8 a gaye sı ayış ara- 5za b lunm"sıııın kendı'sı'ne Ç k d hl · · · J b' er ı. u muameleden vaz- ... arpışan a e erın seıını Ara arında kısa ıt 
geçmesini Generaldan rica ne sözler söyledikten sonra tcrcttiip ettiği l.ıiıtü n taah- bir çalışma beraberliğinde işitiyorum. vere geçti. Şiddetli, 
etmiştim. Ve resmen de da- sözüne devamla demiştir ki: utlcri d ikka t azarında bu- yeni Türkiye sulhun ve ken- Eğleniyorlar. Belki de mi- bir muhavere.. Bir 

d k ·ı b k l di yükseJişiıı in en iyi bir te- f' 1 · ı biJiye nazırına şikayette bu- 11
- Romanya, hali hazırda un urma sure h e ütün a · sa ır erı var . da duydum. 

J b·ı R 1 l minahnı göstermektedir. E · .. k d d J unmuştum; fakat dahiliye Avrupada her tarafta ya- ı e oma an aşma arına vın ust atın a a am- ·- Yine mi kaçtıa, 
· f k d k · Şimdiye kadar yeni birli- b 1 b 1 b' d J k d nazırı şikAyetimi sertlikle pılmakta olan konuşmaları ış ıra e ece tır. a ar o ır ay ıo ı ö- mi buradasın?. 

D l ğe Türkiye, Yunanistan, Ru- k" 1 b d J redetti. Nihayet benim va- b ış sıynsnmızın teme ini uyor ar ve en, per e erin Cevap vermedi: 
en üyük alakalarla tal.ip k"' ük 1 B J'- manya ve Yugoslavya dahil k ld J ziyetim mnhafaza edilemi- uç an aşma, a na an- a ırı mış, pencerelerin a- _ Söylesen e, sen 

k b. h I etmektedir.Romanyanın cogv - ı F ·ı A olmuştur. Bulgaristan ile Ar- k d d · t'f d yece ır a aldı. Bunun aşması ve ransa ı e ra- Çl urmasın an ıs ı a e e- dala kadınsın, ne jp 
f rafı. vaı' et· k · k d navutluk henüz haric kalmış- d k · · · · · · li7.erine irara karar verdim. ıy 1• şar mısa 1 mız a mevcut ittifak teşkil ere ıçerısım ıyıce goru- insaDsın .. Bcu seni ad• 

, 1 ! a rdır. Sulh muahedesinin B Bu kararımdan haberdar mes e esinin niçin bir an tv- etmektedir. Romanya ile yorum.. izı gölgeler gelip miyecek miyim?. 
1 ileride bir revi:r.yona tabi · 

o an general Arnitasın kur- vel nihayetlenmesini istedi- Sovyetler ve Sovyetler 1· ·e geçıyor.. - Canım, Ruhi be 
b tutulacağına pakt mukave- S · k b' d d anı olan bazı zabitlerle gvini izah eder. Fransa araaında "~evcut dost- aatın a re ı urma an diye beni yine tahkir 

- lesine bir zeyl ilave olunarak ·1 l' b 
birlikte hudut yakınında Roma anlaşmalarına ge· luk, hiçbir devlet aleyhı'nde 1 er ıyor ve en, uyuşmuş, sunuz .. Sen size ne 
r • d k kendisine teminat verildigv i k l · d k L.ııyum a i av köşküme çe- lince, biz bu anla•ma)arı olmıyan ve bilakis Avrupanın anı pence erm en sızara rum?. 
k ld -s takdirde Bulgaristan dahi bu d v l b' hl k 

i im. Ordunun gayri mem- -----·---- memleketlerı'mı'z"ı teşkı'I eden b ı · agı mış ır ma u gibi - Daha ne yap• 

Al ir ii'e girecektir. Arnavut- h l d 
nun uzuvlarından 300 :zabit tın kısımlarında sulh için yüksek luk işe şimdiye kadar hal- i a ol uğum yerde duru- Kaba hüviyetini nere 
ve asker de derhal bana bir garanti vücude getiren yaya dayanmış ve litaya da- yorum.. san açığa vuruyoraun1· 
iltihak ettiler. Av köıkünde bütün bu ittı'fakların normal Arasıra düşündüğümü an- ._. 

hi onun arzularını hakikaten 1 k k itime, menfaatıma se .. 
tahkimata başladık ve hü- KüJl'elerİnİ bir bir tarzda işlemelerini temin ama istiyor ve ımıldar . 

1 kilmet kıtalarmın taarruzunu ~ elmel<tcdı'r. yapmııtır. ıibi oluyorum: rıyoraun ... 
k J d Yeni Balkan Paktının nı· ~ H e· k d ·o bekledik; fakat bunlar kral . o·· y Ü ka .t- iç, hiç bir şey düşüne- - ır a ın, ıenı 

Bu ela Sovyctler ile ara- zamnamesi ve iş planı An-
Zogodan silah kullanmamaları mızda cari mu·· nasebetlerı'n miyorum .. Kafamm içi sanki faatine nasıl hizmet 

h ıd karada yapılmış, şimdi de bu b b K 
ve beni sağ olarak tulmala- Dl U U ı'okı'•afına n kadar bu"yu-k k om· oş.. uru kemiklerin bu da ne demek? 

" pa tın daimi meclisi bazı ko-
rı için emir almışlardı. Bu p · p L bı'r ehemmı'yet ı'zafe ettı· a.1• _ • arasında ne var1a1 hepsini - Hadi badi, a•ai' arıs - arisle ondra • mısyonlar teşkil etmiş ve bun- ., 
i e imkansız olduğundan d f min en büyük deJı.'ı'd ı'r, :zı'ra 1 d k alıp götUrmiişler... Ve onlar böyle mil 
b arasın a se er yapan posta ar an ö onomi komisyonu 

er iki taraf arasında mU- Sovyetlerin Fransa ile müna· . l . Bir aralık karşıma düşen ederken, demı"nkı" bo• 
k tayyarelerindeu birinin Som ış erme başlamıştır. Küçük Y 

za ereler başladı ve bu mü- sebet hususuna ne kadar bü- 'l f odaya bir gölge iirdi. Pe-
zakerelerde hükumet kıtaları civarında düşürdüğü altınla- itı ii devlet bankalarının ilk çığlıklarla doluyor : 

yük bir ehemmiyet verdiiini / bahar ve yazdaJ yapdıkları rişan bir hali vardı. Elleriy- z il E · · t' ... benim teslimimi istediler. rı bulmak için } uz erce köy- ava ı mıne, ıs IS&» 
bilirim.,, - Devamı 4iirıcii sulıViMle _ le yüzünü örtüyordu.. l ? H R h b " 

Ben bu talebi red ettim. lü ovalara clokülmüclerdir. ---------------- J' B k iyor atti u i e, 
':r T ir elektri ceryanı ile 

Bunun üzerine acı bir açlık Bir haftadanberi apılan tlrkiye Ziraat Bankası lzmir Şu- kıvrandım: den gelse onu bir çulı 
ablokası başladı ve bu ab· araşdırmalara rağmen hiçbir Ağhyordu. Karşıda bir ka- düşürecek kadar alç 
loka bizi nihayet hudut ıey bulunamamış ve nihayet besinden: napeye oturmuş, baıını elle- adamdır. 
üzerinden kaçmağa icbar C M k" S k w c· . N rı'nı·n arasına almıştı. Hıçkı- Titriyorum. Sanki umarteıi iÜDil albn kiilçe- ev n ° agı ınsı o. MuhammenK 
etti; çünkü artık yiyecek ve Buca Me "d' b 1 d' A 23 23 rıklarını duyuyordum. Ara• nöbeti içindeyim ve !erini havi sandıklar, bir cı ıye e e ıye rsa - -31 1200 b b' . ., 
içecegw imiz kalmamıştı. K p C mızdaki mesafe, olsa olıa iri mne çarpıyor. ""' 

köylü kadını tarafından bu- " " · · " 19 5000 k . . b 
Hükumet kıtaları kararı- N k K ı 9 16 b" 2 yedı', ıekı'• metre ı'dı'. Hır- göstermeme ıçın lunarak hükümete teslim " amı ema " • ısse 1500 • Y d · d adM~W 

mızı hissettikleri vakit üstfi- T f'L F'k t H kırıkların tazyiki ilo omuz- per esıne oğru çe ediJmiıtir. " ev h~ ı re ane 7-3 2400 D 
müze şiddetli bir ateş açtı- • _ ,, Uzun sokak ,, 54-72 1200 farının sarsıldığını ıörüyor- - evam 
Jar ve bu ateşle tarafdarla- J Buroova Arap kirli ,, 14 3500 dum .. 
rımdan dördü öldr.rnldü. apo nya Göztepe Mısırlı C. " 559-405 1800 Sonra kalktı, aynanın kar-
Fakat ben sadık tarafdarla- Darağaç Paralı köprü C. hane dükkin76-76-54-56 2600 şısına geçti. Gözlerini kuru-
rımdan 42 kişi ile ateşten Uzak şarkta daha çok 11 ,, ,, arsa 141-139 4000 ladı, saçlarını düzeltti ve 
kurlurmağa muvaffak ol- 11 11 " 1-9 hisse sebze hah- 176-174 2500 pencereye doğru yaklaşdı : 
dum. Av köşkünde Arnavut işler karışdıracakmış çeıi 32 debar254M.M. Evin köşeıindeki hava gazı 
katolikleriııln rehberi yüzba- Londra - (Murning Post) Turan Menemen C. arsa 437 1700 lambasının ışıkları yüzüne 
şı prens dahi vardı ki onun gazetesi, japonyanın son za- Bornova Musabaka S. ,, 1-13 1400 
akibetinin ne olduğunu bil- manlarda Çine karşı takın- ,, Topçu kuyu dükkan 6 2500 
miyorum.,, dığı vaziyetten bahsederek Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayrimübadil bo-

Muharrem, kendisinin müs- uzun bir makale yazmıştır. nosu veya peşin para ile 27-1-935 tarihinden itibaren ka-
takbel tasavvurları, yahut lngiliz gazetesi, bu makale- pah zarfla · satııa çıkanlmıştır. Malın satıldığı seneye ait 
kral Zogoya karşı olan va- sinde iki memleket arasm- Devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müş-
ziyeti hakkında beyanatta daki siyasal münasebetlerden teriye aittir. Muhammen kıymeti iki bin lira ve daha ziyade 
bulunmaktan istinkaf etmiş bahsettikten sonra, Japonya- olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Talipler teklif 
ve mülikatın sonunda: nın en çok Moogolistana mektuplarını bir zarfa koyu zarfı mühürliyecekler ve üs-
"- Şu anda Arnavutlukta göz diktiğ'ini ileri ıürmekte tüne adreslerini yazacaklard r. Bu z:arfı teminata ait mak-

ne olup bittiği bittabi maHi- ve Uluslar derneğinin hasta buz ile birlikte ikinci bir ·~rfa koyup zarfın üstüne hangi 
mum dej'iJdir ve bu husus- bulunmasından bilistifade Ja- işe iit olduğunu yazacaklar ve bu zarfı ihale günü bir 
ta ıöyliyecek bir şeyim yok- ponyanın Uzak ıarkta daha makbuz mukabilinde meclis riyasetine vereceklerdir. İhale 

çok itler karışdaracaiını yaz- 18-2-935 Pazartesi günüdür. Taliplerin ihale günü saat 14,30 tur.,, 
Demiıtir. maktadır . da bankaya müracaatları. 235 

Fırıncıla 
350 

Lira 

Hamur ma· 

ki nesi 

İzmir Kesta

ne pa:1.11rı Hü -

nO makine evi 

Satılık Mot 
12 beygir kuvvctiod• 

zel) markalı az kull 
bir motör satılıl: .. ır. 1 
rin idarebanemize ııı 

atları ilin olunur. 

• 
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Büyül( 
Tayyare iyangosu 
4. üncü l(eşicle 11 Şubat 935 

Adet Lira 

1 Mükafat 20000 
1 lkra111iye 25000 
1 

" 10000 
1 

" 4.000 
] 

" 3000 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" HERMES ,, vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru 
Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 8 şubatta beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 

" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" FROST ,, vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hauıburg, 

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

dinavya limanları~için yük alacaktır. 

" HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan· 
dınavya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NA VIGATION CO. OF GRECCE 

Kitaplarınıza Gnzcl Bir 

Cilt, Hatıralarını7.a Şık 
Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz : 

* YENi KAVA /•'f,AR * 
Çarşımırla 34 ,\umunıda 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

• • •• •• -:i,·' 4 • : c'.;. ~ 
.,, .·.{/'··' c.,;; ... 

1'. , , . 

v. F. lı. vaıı 

()er Zee 
& Co. 

• 

0Jivier ve şilreka 
sı Limitet vapur 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

"TRENTINO " vapuru 29 
ikinci kanunda Londra, rlull 
ve Anvcrsten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni z.ımand ... 
Londra ve Hull · · n 3' lı l~ 
alacaktır. 

" ALGERIAN " vapuru 6 
şubatta Livcrpc. V \! Svvcn-
sca'dan gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

2 
4 

30 
50 

100 

" (2000) 
(1000) 
(500) 
(150) 
(100) 

4000 
4000 

15000 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer DEUTSCHE LEVANTE LlNİE 
" RINOS ,, vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyork 

" MARONIAN ,, \lapuru 
şubat ,.onund? Londra, Hull 
ve Anversten gc ip l.ıhliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve HulJ için yuk 
alacaktır. 

300 
510 

1000 
500 

1500 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

(50) 
(30) 

(20) 

7500 
10000 
15000 
15300 

132800 
10000 

142800 

=~ .. 
ıhhat halık~ yağı 

orveç IJalık yağlaı·ının 

en lıaJisidir 

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

ıçın yük alacaktır. 

SERVıCE MARıTıM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 
Malta, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezairc hareket 
edecektir. 

Hamiş: İtandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için 1kinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FratcHi Sperco acentalığına müracaat 
adilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 

• ili 111 1111111111111111111 111 11111111111111111111111 il 111 1111111 111 11111111111111 ili 11111 111 111 111 111. iki defa süzülmüştür 
Y eğ8ne deposu 

· zmir yün mensucatı 

• •• 

ı11di Nüz 1t 
'ılıbat Eczaue~i 

Başturak 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fabrikaları 1'ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'füı·k lirası 

_Türk A_nonin1 şirketi 
== -•= Bu mOt• ~es.-, iki yfı:.r. hin lira -.crmuyc ile 

tc\ cl"kül ctmi~ ve Di Oı·) cntal Karpet l\1anu-
f~kçörers Limited (Şark hulı) irkctiııc ait _ 

İzmirdc Ualknpmnrdaki kumnş fahriknsmı satın 
_ almı.,tır. Fahrika bOtiln h•şkililt \C tcsi~ut ''<' mfis· 

tulıdimini ile c ki i gibi 1 kfiuuııusaui 1935 in· 

rihiıulen itibnrcıı yeni şirket tarnfmdan i~lctil
nıcktcdir. Her nc\'İ yün iplikleri, l ·umnş, hattn· 
ııiyc Ye çorap imal t!dilcccktir. Manıulutın emsu- _ 
line fuiki) eti her tal'afta takdir ve kabul t·dilmiştir. 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
Bu ınamulilt Pc"ıeıııalcılnr huşmda eski Orozclibnk 

• i~tisal~n.dcki scrgitlc teşhir edilmekte \'C satış fub· 

.. lllıııiiiiiıiiiiiiiiıiııiııııı-•---ii •-lliiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiim:•; rıku ıçıud c yapıl mn ktad ır. 

F abı·ikaları ınaın ulatı 

D O K T O R 11' = Posta kutusu: 127 
Satılık: Piyano = Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 

Ali Agab = Telefon oumarası 2432 ve 3564 _ 
Çocuk Hastalıkları Alman marka her şeyi itllllllllllllllllllllllllllllllllm llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 

Mütehassısı sağlam kuyruklu bir pi-

/kinci Beyler SokClğı N. 68 yano ehven fiatla satılık· ··---su·· mer Banlz----.. 
1'efoforı 3452 tır. 11• 1 

~K-•.-lllliı•• Almak arzu edenler her 

ıralık ev 1 gün sabahdan akşama ka· 

" DERINDJE .. Vapuru 2 
Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 

yük alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 16 şubatta 

bekleniyor, Hamburğ ve An

verstcn yük çıkaracaktır. 

"ULM,, vapuru 15 şubatta 

bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvers. Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" HANSBURG ,, vapuru 

23 şubatta bekleniyor, An· 
-;ers ve Hamburg yük çıka
rıp Rotterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 

"KENMORE,, vapuru 29 
şubatta bekleniyor, Liver· ... 

The Gener 1 Steam Navi· 
gation Co. Ltd. 

.. ADJUTANT ,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra için yük alacaktır. 

Deutschc Levante Linie 
" ANGORA ,, vapuru 30 

ikinci kar.unda Hamburg, 
Bremen ve Anverstcn gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurlarm isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenceye yük a1acakhr. 
THE EXPORT STEAMSHiP 

-CORPQRATION 
" EXELSIOR ,. vapuru 10 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 18 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur-
ların isimleri fızerine mes'u
lizet kabul edi lrueı.. 

pul ve Anversten yük çıka- Birinci Kordon, telefon 
rap Burğas, Varna ve Kös- No. 2007 - 2008 

... 3 
O O .. > ! -~ ._-.-' • .. } o•• "r - ... __ 1 • •: ,-

Haınza Rüstem fotoğrafhane ve 
totoğraf ıııalzenıe ınağazası 

/lumztt Riisıem lıeJİ n futof1;rrı.J1ıut1t•si, 1:111 in/,. ''" ıyı 
fotoğraf p!knwkfo şölıreı bulun bir .rn11 '111 orıığttlu. füı 

mı1şkıi/pf'M!tıl olrmlur dahi, b11rndu ç"J..ıinliklı•ri (oıolrrnj

lardan 11wm11urı /Lalmışfordır. 

Hamza Rıisl<'tn beyi11, fotoftr<ıj mulrcnw~i saltm ma-

ğazası ela mulıU!rcm miişteriforini11 i11cı! 
her çc·şit maflcırı, fot-01Jruf mahincleriııi 

dır, Rir :ıyarel lwr şeyi ispata kafidir. 

(Jzmir - llaşturak caddesi, llefik - . ·. . ..... . . . . ... . .. ~ .. 

lzmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Göztepede Halit Ziya bey 
ıokağmda 16 numaralı hane 

' kiralıktır. İstiycnler iskele 
başında bakkal Hasan ağa· 
dan öğrenebilirler. 

1 
dar ULÜSAL BIRLtK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 1 __ ,, 

Ulusal 

Ye .. ·li nıalların en iyisi, eıı sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Ses kraliçesi Bayan l\'Iahınure Haudau 

Büyük fedakarlıkla bu defa fstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Havan l\1ahmure Handanın kıy~etl! 

lzmiriu en tenıiz 

( ~·I · ve ucuz 

otelidir 1 
Temiz hava mükemmel 

konfor, d ve heı türlıi 
sıhhi erait i haizdi;. Bay· 

ram müncı., betile yata • 
ücretlerini ucczlat ştıı. 

Otelimize bir defo te rif 
edecek zevatın otelimizi 
her hususatmdan mem -

nun kalacaklarmı \'ad~cli
yoruz. 

Birinci l\.ordoıı ha· 

vagazı şirl"cli ilisa· 
lı lstarıbul Oteli 

Birlil{ 
Candclik 8İJıısııl gazete 

Sahibi: Haydar Riişdii Öl.-ıem 
Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nüzlıeı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
B ... yler sokağı 

Abone şurtforı : 

700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi iJanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
banede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANA DULU 
matbaası 

Fesane kumaşları 

Beylioz kunduraları 
Bakırköy hezleı·i 

Sumer Bank yerli nıallar pazarı 
lzmir şubesinde b11lursunuz -

J ses ı n ı 

dinletmeğe azmetmiştir.İzmirin en iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bavan Fahide Yıldız-
mugannıyelerınden J 

la Bayan Nefise, Bayan Rahna 

1 .. Adalet güz~I sesleri!: iştirak ve 1 ve s;?"aŞI etnıektcdır. -
PORJEN 

O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, t>asur nıemeJeri rahatsızlarıııa, ge· 

)Jelere, çocuklara ve tansionları yükselmiş lcimsclt~re dol{torlar yalııız 
( Pnı:jen Şahap) ınoshil pastillerini tavsiye ederler. 



935 (Ulusal Blrl:.:.:ik::.:, _________________ ---·------2··1 

l 2 ada me•'elesi gittikçe :ıılevleniyor 

Ce-Rumlar, Italya'yı protesto i~in 
nevre'ye bir hey'et gö_nde~ecek1ermiş 

Avukat, muallinı, gazeteci ve doktorJaı·dan mürekkeh olan hey'et, Ce
nevre'ye giderken Kıbrısdaıı geçecek, oradan da bir he)7'et alacakdır 

ııtanbul 6 ( Hususi ) - Atiuadan lıaher veı·iliyoı· : vt~ oradaki RumlarJ;uı da i~tirak t•llccck olunhtı·ı ala-

12 acla Hnmları: italyadan ııördnklcl'i aoıı tazyik- t·ukdıl'. ~ôylendiğine göre, hu lwy"t·l: Cenevreden ıouı·a 
teri protesl4t etmek üzcl'e Cenevreye hil' lıey"et gôu· Londra'ya da gidecektlir. . ... 
dermeie karar vermitlcı·dir. Bu lıey'ct. avukat, mu- 12 o.da Huwlarmnı hu tcşchlJüsO, Homn ıyası .m~-

nllim, @:UZelet·i , e doktorlardan mürekkeptir. hnfilinde derin aki8ler ynpmı~dır. halya lıOkOıııe~mm 
Hey' et: Cerıevreye ıiderken Kıhı·ı&'a da uirayocak hu hey" etin Ceuevreye gitmesine mani. olacağı !'öylenıyor. 

Avcılar 
Dün toplaııdı 

Kentte avcılıkla uiraian 
avcılar kulübü ve Halkevi 
aveılarınm bir arada çalış

maları için geçenlerde ulus 
evinde bir toplantı yapılmıf 
ve mes'ele etrafında bazı 

görüşmeler olmuıtu. Mem
leketimizin muhtelif semtle
rinde oturan ve üç yUzü ı:e

çen avcılarımııın bir 9atı 

altında, vahdet halin~e ça
lışmaları hiç ıüphesiı bu 
sahada beklenen muvaffaki
yeti ziyadeleıtireceii gibi 
iyi bir disiblin altında ken-

dilerinden verimli işler bek
lemek imkioları da elde 
edilecektir. 

Ulua evinin kıymetli bat· 
kanı ve C. H. F. -.illyet idare 
lıeyeti başkanı Yozgat aay
favı Bay A~·ni Deian'ın 
İ:ımir avcılarile yakından 
alikadar olduklarından ken-

dilerile bu meı'ele hakkında 
görüşmek üzere yapılacak 

toplantıda bulunacakları ha-

ber alınmııtır. Toplantı 

önümüzdeki Pazar gllnü 

saat 20 de avcılar kuli

bünde yapılacaktır. 
O sıün taat 17 de Halk 

evinde çalışan avcılar Halk 

evinde toplanacaklar ve ara

larıDda iÖriiıtükteD sonra 

Avcılar kulübüne giderek 

umumi toplantıya iştirak ede

ceklerdir. Avcıların bir arada 

çalı§maları etrafındaki bu 

iÖrtişmelerin iyi netice Yer

meaini ve 2ayeleri bir olan 

avcılarımızın hir arada çahı

malarını temenni ederiz. 

Sporcuhtr 
Yamanlara gidiyorlar 

Haber aldıiımıza 2öre önü

müzdeki Cuma sıünü Altaylı 

sporcular bir kafile halinde 

Yamanlara kadar bir yürli

yilf yapacaklardır. Hava mü

sait ve ıoğuk olursa genç

lerin mühim bir kısmı çifte

lerini alarak avcılık da ya
pacaklardır . 

Maçlar 
llenıiryoJn-1,nı·kyur

du final maçı 
Ciıma. a-ünü Halk sahasında 

Demiryolu - Türkyurdu takım
ları ara•ıadaki Halkevi tur
novası finali yapılacaktır. 
Galip takıma şampiyonluk 
kupası sabada verilecektir. 

-----·· ........... ... 
iskan işleri Yurd'(la hava 

- ·Baştarafi birinci ,.aJıiftde 
yapılahllir. iki yıl geçtikten 

sonu yupı lao ınlebln diıı lerır. 

mrz. 1 kıin talebi vuku bulunca 

ha tnlehfn vukuundan itibaren 

Oç ny içinde lsklio ftinln bltt. 
rllmiş olma!ı mecburidir. 

Nizamoamed~ muhacirlerin 
gctlrecekltri ev eşyaıu ile ken· 

dllcrlne ald bayven "e ean'•t · 
)arına ald eşyanın gOmrOk r«" · 

simsiz olarak ithal edil«"cf'klerl 

hakkında bazı maddeler bolun · 
maktadır. 

Hilkumetçe nekloluoao yn· 
itlerin n fskAo edilen göçebe· 
lerln kanunen kabul olunan 

muaf f yetlerdf'n istif adcı edebil· 

melerl için yeot nakil veya 

lakin olundukları ycrlo nOfuı 

kiltOklerloe yazılmae n hdku 
metçe yerleştirilen nya göat~· 

rHl'o Y'"rde yurd tutmuş bulun. 
malarıoa bağlıdır. 

Devlet nakil vasıraları, mu· 

hacirlerl parasız taııyacaktır. 

İmtiyazlı nakli n9ıtıları da 
aegari tarife ilıı muhacirleri 

nakleder. 

Bir aile, efradından bir vl"ytıt 

birkaçını ~elti Y"rlode hırakıb 
bir kısmını ber11b~r getirmek 

veyı yaloız gelm,.k, yahutta 

sonradan dfğ,,rlı-rlni getirmek 
yolu ile muhacir olabllfrler. Bu 

takdirde gelen ferd veya ferd 

ler. tabiiyet beyınoamesl •e· 
rirler ve kalan ferdlcrl de bu 

beyannamenin arkasında gött"· 
rirler. Yalnız gelen ferd veya 

ferdler lçf n muhacir U~ıdı 
verilir. 

Bu auretlrı g«"lerı ail,. bi\tüu 

ferdleri me\'cut şrkllde lskAn 

olunur. Bnıilu f""rdlı•rlo gayri 
mP.nlrnl lskiu lstlbkeklerı veri 

Ur. Ancak yalnız mevcud bu 

lunan !adlerin hisseleri tapuya 

bağlanır. Diğerlerinin bis_eleri 
geldikçe tapuya bağlanır. Üç 
yıl içinde gelmlyen ferdlerln 
bl11 f'lrri hilkumeıce g,.ri alınır. 

Mu hııclrJerlo ve l"•ültecllerin 

vereceklcd veya kendilerine ve· 

rlif·cek beyanoamt>, vesika v~ 

eair evrak her türlü dem~o l ' e 

pul resminden muaftır. 

Yangın 
Dün ıece saat 19,50 de 

Faik paşa mahallesinin in
cirli mescit sokağında dev-
let dcmiryolları 7 nci işlet
me müfettiıliği kavasların
dan bay Alinin evinden yan-
gm çıkmış ve . derhal yetişen 
itfaiye ateşin etrafa siraye-
tine meydan vermeden yal\li 
ırını söndürmüştür. 

Yangın; evde yanık bıra
kılan bir manıaldan ııçra
yan kıvılcımdan çıkmıı ve 

vaziyeti 
-Ba~tarafı birinci :;a/ıifede

az yaimalda beraber kent 
kar altındadır. Yük•eklerde 
şiddetli kar fırtınası vardır. 

§ Bolu 5 (A.A)- 24 saat
tenberi durmadan kar yar
maktadır. Karm kahnhğı 50 
santimi buldu. Otomobil pos· 
taları hayvanla iılemeje baş· 
ladı. 

Degerli 
Bir doktorumuzun 

insani hareketi 
Genç ve çok degerli dok

torlarımızdan Aıkeri hasta
haneıi tetrih mütahasaısı 
yüzbaıı BayKemaledin Rüş-
dü; Güzelyalıda tramvay 
caddesinde 917 numaraJı 

Anadolu apartmanında aç
tıiı muayenehane.iade fıka
ra hastaları meccaııea bak· 

maj'a baılamıştır. Muhitimiz 

de çok iyi teıir yapan 
bu in1ani hareketten do· 

layı genç doktorumuzu 

takdir eder ve bu iÜ:ıel ha

reketin diğer doktorlarımız 

için do örnek olmaamı dile-
riz. 

Hattının tecrübe
sine başlandı 

Moskova 5 (A.A) - in
şaatı biten ilk metro hattın
da dUn bir tecrübe treni 
bütün metroyu baştan başa 
katetmittir. 

Balkan bankası 
iftftGrafı 1 im:i sahiJt.d~ 

iJk meniyi takiben timdi 

alakadar memleketlerin poıta 
tasarruf kasaları ile diier ta
sarruf kasaları sistemlerinin 

iş ve çalııma birliii temin 
edilmiıtir . 

Türk banka mötebaaıııla
rımn hazırladıkları tekliflere 
ıöre 10 Sonteırinde "Balkan 
kası,, kurulmuıtur. Bankanın 
merkezi Atinada olup, An
kara, lltanbul, SelAnik, Bnk
re' ve Belıracl'da ,ubeleri 
bulunacakdır. Siya1al mania
lar izale edilmiı olduiun · 
dan yakında Bulsrariatanın 
da Balkan Bankasına 
ittirik edecej'i ümit edil
mektedir. 

Balkan bankasının vazife
leri alikadar devletler ara
ıındaki emtia mübadelesini 

1 
Sabah Gazetelerinin ı finanse etmek, zirai ve aı-

Telgraf laı·ı nai istih1alite •e bu istih· 
ıalitm teknik iılihatına ma
li yardımlarda bulunmak, 

İıtanbul - Büyük uluı 
kurultayı baıkanı General 
Kazım Özalp yakında İzmir'e 
gidecektir. 

§ İ•tanbul - Londra'dan 
haber veriliyor: 

Lord Ed~n, yakında B~r
lin'e ıidecek ve Bay Hitler'Je 
görüıccektir. Lord Eden'in 
bu seyahatı, Almanyayı ulus
lar derneK"ine girmeğe ikna 
içindir. 

Istanbul - Havaların mü-
temadiyen değiımesinden 
hastalık çoğalmaktadır. Grip 
şehı imizde saJgm halindedir. 

Liselerin de ilk mektepler 
sribi bir hafta müddetle ta
dil edilmesine karar veril
miş ve mektepler dün kapa
tılmııtır. 

de-wletler arası münasebet
lerde tediyat kolaylıkları 
ıöstermektedir. 

Bu meyanda (Balkan ban
kası) muayyen bir dereceye 
kadar devletler arasında bu 
sıünkU "hesaplaşma itillfla
rı,,nı da uhdesine alacaktır. 

Nihayet Balkan bankası, 
ecnebi memleketlerden ham 
madde tedariki yolunda mali 
kolayhldar yapacakrır. Bu 
maksatla Ballıcan memleket
leri dışında ve mesela Londra 
ve Ön Aıyada da Balkan 
bankasının şubeler açması 
muhtemeldir. 

Balkan bankası, muhtelif 
memeleketlerdeki milli ban-

lıtanbul -
kalar ve devlet bankalarının 

Azlıklara da kendisine iştiraki, iş ve ça-
sayJavhk seçiminde yer ve- Jışma birliii ile Balkan 
rilmesinden bfitün Elen ra- memleketlerinin müttahit 
zeteleri memnuniyetle bah- sermaye kudretini arkasında 
sctmektedirler. bulacaktır. Bankanın serma-

lstanbul - Eski Kadınlar yesi, diğer bankalar ve hU-
birli(i reısı Bayan Neziha kumetlerin iştiraki ve bun· 
Muhiddin, Istanbuldan m6s- ların matlubatının toplanması 
takil saylavlık için namzet- vesair suretle yatırılacak 
lijini koymuıtur · paralar ile ileride yapılacak 
e.şyanın bir kısmı yanmııtır. harici iıtikraılardan terek-
Ev ve et)'alar ıigortasızdır. kUp edecektir. 

6 Şubat 

lttil1at ve Teral' 
(HulıacclJin :;ıalıdr Hcyiıı Bıra~tı<'lı \'caikalııra Gort) 

Kaba Sakal Mehnı 
ve Kenan Paşal 
tevkif Ldilmişlerd 

Bu alçakların hürriyet is
tihsal edildikten sonra dört 
ay geçtiği halde hali muh
terem ordumuzun şerefli üni· 
formasını taşımakta olmala
rı bütün zabitlcrimizi müte
essir etmekle iken bir de 
böyle rezil mahiyetsiz, alçak 
adamların filen iş başına ge
çirilmesi bu teessürü heye
can derecesinde artırıyor. 

fstanbuldaki bir çok pa
şalardan beylerden mHkte
dirleri ordularda iş görebi
lirler, istenilen yerlere tayin 

olunabilirlersc de hafiyelik, 
alçaklık, bırsızhk etmiş, her 
türlü askeri ve inaani mezi
yetlerden tamamen mahrum 
olduklarına umumen kana· 
at ietirilmiş olan rezille
rin va\..it kaybetmeden tar
doluoarak harice gönderil
meleri mümkün iken bunda 
her nasılsa mahzur görülme
si kat'iyen kabul edilemez. 
Harbiye nezareti bu icraatta 
devam ~decek olursa bütün 
ordularımızdaki zabitlerin is
tifa edeceklerine emin ola
bilirsiniz. 

Rurada alçakça hafiyelik 
etmiş ve bunun için cemi
yetçe idamlarına karar veri
lerek yaralanmıı olan kay
makam N., alay mUfettiıi M. 
ve emaali eıhasın bili mil· 
Jetin hazine.inden para alıp 
durmaları Ye lzmirdc forma-

ları söktUerek alenen tardo· 

lıınduiu ye Istanbula geldiii 

gün reziline tahkir edildiii 
malum olan kaymakam F. nin 
rütbesi iade olunarak dör· 

cevap alınmıştı : 
Kon2re kararile 

dan dofedilmeleri lill 
lerin " ordu açıkları 
mile vilayetlere ~ÖP~ 
!erinden başka ne 
nezaretince, ne arka 
bir çare bulunamadı f 
için bu yol tutuldu. 

üzerine bazıları teka8' 

rini istiyerek ka!dıl~ 
kalanlar da orduları O 
riliyor. Ancak bafiY 

irtişa ile ile şöhret·' 
mıı birçok adamlar 

du2undan bunlar h 
Harbiye Nezaretile 
istişare neticesinde 
bunlar, gerek arka 
dan çabuk ve kıdeııı 
edenler için bir deft 
pılm&11 kararlaştırı 

defterlere yazılacakl• 
yet gizli bir ıurette 
umumi tarafından bir 
ile biJdirilmeıi lazım 
baaakal ve Kenan 
mevkufturlar ve öyle 
caklardır. 

murlaı· 
Hulgaristan 'da 

zarar yapdı 
Sofya 6 -B ulgari 

HHkov kasabaund 
günlerde ya{ıan ,iddetli 
murlardan 400 hane /•z 

mııtır. Açıkta kal~ 
b~kfımetçe yardım edil 
mıf. m 

düncü orduya tayin edilmesi Bulgariıtan'ın diğer n 
bütün ıabitlerde Harbiye Ne- Jerinde daha fazla 
zaretine kartı fena bir zan vardır. 
uyandırmaktadır. Onun için B J • 
ordunun seli111eti namına ha· ll garıstafl 
fiyelerle eraıilden olan paşa- 'frakya ormanlar• 
ların ve beylerin - tabii ka- Y . 
nuna tema1 ettirilmek ve dı- UD8DIAtaoa tal 
vanıbarp kararına baj'lanmak nal veriyor 
ıartile - matruden ve ikti· Atina 6 _ Garbi fJ 
daraızlarıo da tekaütleri ya- ormanları i~io Bulgal 
ptlmak üzere açıkta olarak Elen hftkumetine 9e 

üçüncU orduya srönderilmesi tazminat tesbit edil 
ve bunların resmi elbise dahi Bulsrariıtan Baliye ba~ 
ıiymemelerinin emrolunması bu tazminata mahsub L 
rica olunur. mek Ozere Yunan millt rj 

Bu tahrirata Harbiye Na- kasına 17 milyon Lef• 
zırı Rıza paıadan aşa{ııdaki tırmıştır. ,,,,,,,,,Aes 

Maliye Vekaletinde~· 
Darp edilmekte olan gümüı paralardan ( Dört ıııil~e 

lirahk kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavOl•
1 11 

edilmiş olacağından eski gilmüş paraların 1 Şubat ~I 
tarihinden itibaren her hansri l--ir kıymetle mübadele ~il 
tası elarak kullanılamıyacağı, hilafına ltareket edenler 

1 kında kanuni takibat yapılacaiı '1257 No. lu kanunu• • t 
kizinci maddeıi mucibince ilin olunur. 244-371 

6 8 11 14 17 20 2~ha 

_M_a_l-iy_e_V_e_kaletinde~!: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa t I 

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruşta", 
makta olan beher mecidiye, gümüş fiatının yükselm•fl 
sebile kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üz.erindell 
bul edilmesi için malsandıklarına teblisıat yapılmıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankası da beher on ar•" 
meıkOk ve gayri meskOk halis gilmilıü 22 kuruı 50 ı• 
den satın alıcaktır . 243-372 6 8 11 


