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Hitler'in Dünliü Söylevi A vrupa'nın 
Basına· Y eııi Bir Gaile Yarattı 

' 

Almanya Eski Müs
tenılekeleı·iııiıı ia

desini istiyor 
------·--Ahnan ,~unıur başkanı Hit

ler'in dünkü söylevi, Avru
pada heyecan uyandırdı 

htanbul, 8 (Özel) - Hitler'in eski Alman 
müıtemlekelerinin iadesi lüzumu hakkında 
verdiği söylev, Paris, Londra ve Belçika ile 
bütün Avrupa'da bomba tesirini yapmıştır. 
Galibler siyasal çevenleri, Almanya'mn yeni 
bir ~gaile açtığı kanaatindedirler. 

Londra, 8 (Radyo) - Berlin'den bildirildi· 
ğine göre, M. Hitler'le, Ribendrof; lngilte· 

re'nin eski lnfiliz bava bakanı Lord London Berrinin kendilerini yarı resmi ziyareti 
eınasında Alman müstemleke meselesini ileri sür müşlerdir. 

Salahiyetli çeveoler, Ribendrof'un, Almaoya'nın metalibatıoa esas olarak ( Hukuk 

Şehir meclisi dün ögle
den sonra toplandı 

---------934 hesabıkati mazbatası onaylandı le· 
mizlik i~in kamyon ve olobllslerdeu 30, 

taksi ve kapllkaçtılarda 20 ve ara· 
balardan onar kuruş'" olnıacak 

\.ı il 'as1talarından istenen 

temizlik parasına itiraz 

eden Ahmed ŞOkrQ 

Şehir meclisi, dün öğleden 

soıra saat 16,30 da ,arbay 

Dr. Behcet Uz'un başkanlı
ğı da toplanmış ve encümen· 

le r len gelen muhtelif maı· 
batalara tetkik ettikten sonra 
19 ~4 ~ senesi hesabı kat'i 
cedvellerini ve mazbatasını 
llıüzıkere taıdik eylemiıtir. 

Bundan sonra umumi nakil 
vasıtalarının f enni temizliği 

için otobüs ve yolcu kam· 
yonlarından 30, kaptı- kaçtı 

ve taksi otomobillerinden 20 
ve binek arabnlarandan ayda 

onar kuruş alınması hakkın
da tarife encümeninden ge· 
len mazbata okundu. Üye· 
den avukat Ahmed Şükrü 
bu parayı çok gördü ve İn· 
dirilmesini istedi ise de bu 
paranan çok olmadığı söy
lendi ve mazbata reye ko · 
narak kabul edildi. 

Bunu müteakib, lzmir be
lediyesinin umumi bıfzısıhba 

kanununa göre hazırlamış 

olduğu ikiyüz maddelik be· 

lediye sıhhat zabıtası tali· 
matnamesinin müzakeresine 
geçirildi. Şarbay bunun mü· 
him olduiunu ileri ıilrdüler 
ve tekrar ııhbat encümeni· 
· Devamı 4 ncil ıahif ede • 

Devamı dördüncü salıif ede-

Karo) 
Bnkreş'e dönüyor 

Kral Karol 

lstanbul, 8 (Özel) - Ro
manya kralı Karol'un, çar
şamba günü Franaa'daki 
çiftliğinden Bükreş'e hareket 
etmesi bekleniyor. Kral Pa
ris fıkarasına daihlmak üze· 
re 20 bin frank vermiıtir. 

Karo), Nisanda Belgrad'a 
ve Mayıs nibayetlerinde de 
Sofya'ya giderek Prens Pol 
ve Kral Boriı'Je koouıacak
tır. 

Bolu'da 
üç zelzele oldıı 

Bükreşte kaı·arlaştırı

la n havai hatlar 
Bolu, 7 (A.A) - Dün sa· 

bah olduğu gibi bu sabah 
gene saat dördü beş geçe 
kısa aralıkla cenuptan şimale 
doğru üç yer deprenmeıi 

oldu. Bunlardan birisi olduk· 
ça şiddetli olup halkı uyku· 
dan uyandırdı 10 saniye sür-

-~~-------~~-Havai hatların yakında faaliyete 

geçeceği söyleniyor sermayedar
lar da tespit edilmiş bulunuyor 

dü. Hasar yoktur. ZiJede geçen 
yıl büyük selden evleri ta
mamen yıkılan felaketzede 
yoksolJar için kızılay tarafın· 
dan yeniden yaptırılan altı 
hanenin inşaata bitmiş ve 
evler felaketzedelere teslim 
edilmiştir. 

Gizli cemiyet 
Azaları n1ahkfiın 

oldular 
Halep 4 (Özel) - 61 Gizli 

cemiyet"in muhakemesi bitti . 
Mahkeme kararını verdi. lstanbul 8 (Özel) - Bal· 
Cemiyet elebaşılarından bir kan paktına dahil olan dev · 

kaçana birer yıl, ve bir ka· letlerin Bükreş'te akdettik
çar ay hapis ile bir miktar leri ekonomik konferans ne· 
pera cezası verildi. Cemiyet ticesinde kararlaşbrılan ha· 
üyeleri kararı sOkünetle din· 
lediler. vai hat, pek yakında baş-

Mevkuflardan beraet eden· lamak üzeredir. Kararlaştı · 
ler derhal 1&hverildiler. Bu rılan şekle göre, birinci hat 
kadar hafif cezalarla yakayı Atina - Selinik - Belgrad 
kurtarabilmeleri ' ihtilil ve ve Büdapeşte arasında işli· 
şiddet kullanarak hllkfımeti yecektir. Bu hattı, Yunan 
devirmek teşebbüsü sabit ve Yugoslavyalı sermaye· 
olmadığındandır . darlar idare edeceklerdir. 

1 1 

ikinci hat ta, Atina·lstan
bul·Ankara· Adana ve Filis· 
tin arasında işliyecektir. 

Bu battı Türk ve Yunan 
sermayedarlara idare ed ,. 
ceklerdir. 

Üçüncü batta gelince, bu 
hat, Bükreş·Sofya·Nis ve 
Selinik arasında iıliyecek· 
tir. Bu yolu da Yunan ve 
Romen sermayedarları iıle· 
teceklerdir. Her llç hattıa 
sermayedarları tesbit edil
miştir. 

~---~~~-------.. ~~-~. ~••HM~llll .. _.,_.. _______ ~~---

mıntakası iki günCellad gölü 
denberi su1ar altındadır 

Naime köyü, sularla kuşanmış bir halde Arabcı 
ve Subaşı köylerinde son vaziyet. Kızılay 

ve Oç kayınakam iş başında 
Birkaç gündenberi yağan 

sürekli yağmurlar netice· 
sinde büyük ve küçük Men· 
deres ile Cellid gölü taşmış 
ve civar köyler t ehlikeye 

girmiştir. CeJlad gölü için· 

den geçen tren hattını sular 
kaplamıştır. 

Tren; göl içinden ıeçerken 

gayet yavaş yol almak sure· 

tile hareket etmektedir. 
Telefonla verilen bu ma

lümat üzerine vali Fazla 

Güleç; dün öğleden evvel 

otomobille seylip mıntaka· 

sına gitmiş ve yerinde alı -

nacak tedbirler için tet-
kikat yapmıştır. Tor· 
bah, Tire kaymakamları ile 

jandarma kumandanları ve 

müfrezeler, bu bavalidedir. 

Dün Cellid gölü mıntaka· 
sına gitmiı olan vali Fazla 

1 
Güleç, tehlikeli mıntakada 
ve iı baıında bulunıa Öde-

Cellad'da kurutma ameliyesi 
miş, Bayındır ve Tire kay· bazı köylerin, eforumu azçok 
makamlarına lizım gelen tehlikelidir. Subaşı köyünün 
emirleri vermiş ve bu sabah 

ıehrimize dönmüştür. 

Aldığımız malumata göre; 
her iki Menderes mıntaka· 
sında bulunan Arapçı, Tulum, 
Su baıı, Naime ve diicr 

arkası dağ olduğu için bu 
köy halkı, tehlikeden çabuk 
korunabilir. Tulum köyüne 
gelince bu köyün birkaç 
evini su basmıthr. Bu evle
- Devamı 4 ncü suhifede-

"" 
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1da~!i1~~e:m~;k~it1e Türk kadınının mazhar ol 

Küçük kız, 
yaklaımakta trenin 
gürültüsünü işitiyor, fakat 
elinde Lüi altınları olduğu 
halele mütemadiyen (Tolbi
yak)ın arkasından koşmakta 
ve: 

- Müıyü! Müsyül 
Diye haykırmakta devam 

ediyordu. 
Gelen trenin makinisti, 

makineyi sıkışhrıb treni 
durduramıyacağından, çocu
ğun parçalanması, artık mu
hakkaktı. Bu korkunç ve 
tüyleri ürperten anda kızı 

kurtaracak tek bir adam 1 

vnsa, o da babası Kambre
nerdi. Gelen treni, boş olan 
hatta geçirecek surette ma
kası idare etmekte devam 
edecek olursa, kızı parçala
nıb gidecekti. Şu halde Mar· 
tı kurtarmak için treni di
ier hatta sevketmekten baş
ka yol yoktu. Lakin bu tak
tirde, trenin parçalanması 
da yüzde yüz muhakkaktı. 
(Kambrener) ise, böyle bir 
cinayeti irtikap e t m e k 
ve uzun müddet devam eden 
prüz.süz ve sadıkane hizmet· 
lerinin üstüne kara bir leke 
sürmek !stemiyordu. Kendi 
çocuğunu kurtarmak için bir 
kaçyüz kitinin bayatını teb· 
likeye sokmak, Kambrener'i 
hayatının nihayetine kadar 
ezeck, aiar bir vicdan azabı 
teıkil ediyordu. Kambrener, 
vic:danının sadasını boğamı
yordu, Fakat Mart'ın o se· 
vimli yavrusunun telef olma· 
sına, ıimendifer tekerlekle
rinin altında parçalanmasına 

nasal şahit olacak, böyle bir 
faciayı nasıl görecekti? 

Biçare adam, bu iki hal 
arasında mütehayyir kaldı, 

tOyleri örperdi ve eli, gayri 
ihtiyari olarak makasın ma· 
nivelisına dokundu. Biraz 
ağırca basacak olsa, tren 
öbür batta geçecek ve kızı 
61ümden kurtulacaktı. Ço
cuğunmu, yoksa yolcuların· 

mı bayatını kurtarmak lizım 
geleceğini tayin etmek için4 5 
ıaniyeden ibaret bir zaman 
kalmııtı. 

Kambrener, yüzlerce yol
cuyu, hep tanıdığı ve sevdiği 
makinisti ve aşçıları gözönü· 
ae i'etiriyor, onların baya· 
tına nasıl kıyacağını düıü

nilyordu. Makasçı bu esnada 
delirmiş gibi bir halde idi. 
Beti benzi attı, gözleri dön
dn ve vücudünün bertarafı 
titremeie başladı. Tam bu 
ıırada l&t:ndi kendine söy· 
lendi: 

69 numaralı tren bir saat 
ıonra hareket edecektir, o 
vakte kadar bat üzerinde 
hiçbirşey bulunmıyacaktır. 
Burası ile istasyon arasında 
bin metreden ziyade mesafe 
vardır. Benim yanıldığım zan 
olunacak ve trene t evakkuf 
itareti verilecektir. Beni tar
dedecekler amma, biç kim
ıenin burnu kanamıyacak 
ve Mart ta ölümden kurtu
lacaktır. 

Kambreaer, bütllo bunları 

mal alanlar g_, u haklara gıhta edı· yorl 
Milli emlak idaresinden 

lakıitle mal alanlardan be· 
nüz taksitlerini vermemiı 
olanlar hakkında icrayı ta
kibat yapılması, alakadarlara 
bildirilmiştir. Milli emlak 
idaresi, bu gibi dosyaların 
bir kısmını doğrudan doğ· 
ruya icraya ve bir kıımını 

da mahkemeye sevketmek

Yeni Türkiye; az zama~ içinde kad1nlardan hak 
avukat, memur, doktor ve tayyareci yetiştirmi 

bir iki saniye içinde düıün· 
dü ve elini manivelaya ba
sacağı anda silrekli bir dü
dük sesi ortalığı çınlattı. 
Kambrener: 

- Eyvah - dedi • hiç ha
tırıma gelmedi; bugün Etampa 
gitmek üzere saat 2 yi 50 
dakika geçe de hususi bir 
tren hareket eder ki, ava 
gidecek olan bütün zenrinler 
bu trene binerler. 

Kambrener, delilere mah
sus bir tavırla i'Ülerek: 

- Bu müsyülerin rahat 
rahat eğlenmesi için (Mart) 
telef olacak ha! 

Hayır, bayır, asli. Böyle 
bir şey olamaz. Onlaran ba
yatı, Mart'ın hayatından da
ha kıymettar değildir. Ben 
Mart'ı kurtarıp, baıkalarının 
hakkını yiyerek ense şişiren 
zenginleri öbür dünyaya gön· 
dermekte biç tereddüd et
mem. insanlar beni mahkum 
edecekler fakat Cenabıhak 
beni herhalde affeder. 

Kambrener, gelen treni 

diğer hatta ıeçirmek üzere 

derhal elini manivelaya bastı 

ve tazyik etmeğe baıladı, 

fak at ölecek olanların feci 

manzarasını görmemek için 

de baıını cidi ve gözlerini 
kapadı. Bu sırada lokomotif 
on metre kadar bir mesafe 
dahilinde ilerlemişti, yukarı 
geçmek üzere bulunan tre· 
nin makinisti tehlikeyi anla· 
dıiı için makasçıyı ikaz et· 
ınek üzere acı acı düdük 
çalmağa baıladı. Lokomotif
lerin düdük çalışı, hazan 
hazin ve şikayetçi, bazan de 
imirane ve mütebakkimane 
olduğu için şimendifer me
murlarının hepsi bunu iyi 
anlarlar. Bu sebeble herkes 
bir heyecan duydu. Lokomo
tifin dildük sesleri, Kam
breneri'n kulaiına vasıl ol
dukça vicdanı şu hitapta bu
lunuyordu: 

- Birkaç sanıye sonra 
öldüreceiin insanlar, sana 
ne gibi bir fenalık yapmış

lardır. Onların zevcelerini, 
çoluk çocuğunu gözönüne 
getirmiyor, dökülecek olan 
gözyaşlarını düşünmüyor mu· 
sun? · 

Kambrener, vicdanının bu 
feryadı karşısında : 

tedir. 

Yağmurlar 
Şehrimizde olduğu gibi 

civar vilayet ve kazalarda 
da birkaç gündenberi meb
zul yağmurlar yağmaktadu. 
Havalar bozulmazsa kışlık 
mahsulün, busene çok iyi 
yetişeceği söyleniyor. 

Az zaman içinde kadınla
rımızın mazhar oldukları hak 
ve hilrriyet, takdirle karşıla
nacak derecededir. Bugün, 
dünyanın her memleketinde 
Türk kadınının kazandığı 

haklara gıpta edilmektedir. 
.. Pariser Tagebltt0 ; Tür· 

kiye'de kadının umumi ba
yata iştiraki, başlığı altında 

yazdığı bir makalede diyorki: 
Cemiyetin dış hayatında 

Tnrk kadınının nüfuz ve 
ehemmiyeti günden güne 

Halkevi lik maçlarına 
tekrar haşlanıyor --Şampiyonluğa namzet, en fazla 

puva~ı olan Eşrefpuşadır. 
iki haftalık bir tevakkuf 

devresi geçirmiş olan Hal· 
kevi lik maçları, ıelecek haf· 
ta tekrar başlıyarak daha 
6· haftalık bir faaliyetten 
sonra sona ermiş olacaktır. 

Kulüplerin tesçil işlerini 
sağlamlamak ve Jisans vazi· 
yetlerini düzeltmek maksa· 
dile spor komitesinin hazır· 
ladığı yeni teşkilatın bugün· 
lerde ikmal edilmiı olması 
çok muhtemeldir. Hakiki bir 
noksanlık olan tesçil işinin 
halledilmesi bu takımlarıa 
idari vaziyetlerini de iyi bir 
düzene koyacağından bu mu· 
amelenin bir an evel bitiril
mesi çok elzemdir. 

12 hafta devam eden bu 
aiaçların elde edilen neticesi 
aşağıdaki puvan cetvelinde 
gösterilmiştir. Bu cetvelin 
puvan kısmı gözden geçiri
lecek olursa, Eşrfpaşa'nın 
balen puvantajın başına geç· 
tiği anlaıılacaktır. ilk za
manlarda daima iyi neticeler 

Parkspor takımı son maç· 
lardan birinde berabere 
kalmak diğerinde de "0" 
puvan almak suretile bu 
mevkiini Eırefpaşa'ya bırak· 
maş vaziyettedir. 

Böyle olmakla beraber he· 
nüz Jik'ia bitimine 6 hafta 
vardır ki her iki takımın bu 
m6ddet zarfında kuvvetli 
rakiplerle karşılaşmaları icap 

etmektedir. Bu noktadan 
Halkevi lik'in hakiki ıampi· 
yonunu ıimdiden kestirmek 
ve bunu burada kaydetmek 
kabil değildir. 
Şampiyonanın aldıiı son 

şekle göre likler çok heye
canlı bir safhaya ıirmif bu
lunuyor. Bundan sonra Hacı· 
hOı yinler, Kahramanlar, Eş
refpaıa, Parkspor ve Kurul· 
tay gibi kuvvetli rakiplerin 
birbirlerile yapacakları maç· 
lar bize hakiki şampiyonu 

meydana çıkaracağından bu 
6 haftalık likler bundan ev-

almak suretiJe kendisinden velkilere nazaran çok ilıili 
büyük bir ümid beslenen olacaktır kanaatindeyiz. 
Puvantaj vaziyeti: 

Puvan Maç galibi- mağ· bera· attığı yediii 
aded adedi yet lubiyet bere gol gol 

Eırefpaşa 18 6 4 1 1 1?, 7 
Parkıpor 11 6 3 O 1 11 10 
Kahramanlar 18 8 4 2 2 26 16 
Kurultay 15 7 3 2 2 18 15 
Tepecik 12 6 3 1 2 11 9 
Turan 13 6 3 1 2 11 11 
9 Eylül 13 8 2 4 2 10 13 
Hilil 12 6 3 3 O 5 10 
Yükıelme 9 7 5 5 2 6 18 
Bayraklı 4 5 O 5 O 2 13 

Parkspor, Bayraklı, Tepecik ve Dokuz eylül takımları 

birer mağlubiyetlerinde (5) puvMn almıılardır. 

Sineması ~0• 31sr 
7 Şubat Cuma 

hayatım ve a~kını 
gOnftnden itibaren mu8iki dilbisi 

musavver bovok filim 
Franz Şchubert'in 

~ 

Schubertin 
Arsıulusal şöhreti haiz btıyflk tenör Richard TAURER tarafın· 

dan temsil edilen (Bitmemiş Senfoni)den daha zengin ve daha 
mflessir olan senenin şaheseri 

------
AYRICA: FOKS (fOrkçe SôzlO) dOnya haberleri ·Miki karikatôr komik 

-----ı-----Seans saatleri : Hergün 15 - 17- 19 - 21,15 Cumartesi 13-lStalebe seaDSI. 
Pazar Gnü 13 deilive seansı vardır. 

artmaktadır. 

Yüksek devlet şurasında 
dört kadın aza bulunmakta
dır. Yalnız Ankara şehrinde 
on dokuz kadar kadın muh
telif sınıflarda bikimlik va· 
zifesini görmektedirler. Ayni 
şehirde on iki de kadın avu
kat çalışmaktadır. Yirmi ka
dar kadın memleketin yük
sek mekteplerinde profe
sörlük ediyorlar. 

Bundan başka birçok ka
dın, tabib ve diş hekiminin 
bulunduiunu öğreniyoruz. 

Devletin resmi dai 
ve müstakil mahalli 
lerde takriben sekiı 
dar kadın memur ve 
daktilo iıtibdam olu 
dır. Ayrıca hususi t 
lerde de bin beşyO• 
kadın çalııtırılmakta 
di de Türk kadınları, 
amele olarak me 
fabrikalarını iıtili e 
dirler. Bugün, lıtaab 
kara ve iz.mir müest 
de otuı l binden faıla 
işlemektedir • 

--------------~---...... -~ . .-.-~~------------~-
R u lga r kralı Pariste 
döııdükten sonra 

·-·-· Kabinenin değişece~i ve ye 
hokômetin, balkan paktın• 
imzalıyacağı söyleniyor 

Son posta ile gelen Sofya 

gazeteleri, kral Boris'in dö· 

nüşündcn sonra Bulgaris

tan' ın Balkan ittifakına 

girmesi için esaslı teıebbü

sata bat vurulacağını kay· 

dediyorlar. 

Ayni ıazeteler, ıimdiki 
kabinenin yakında çekilece· 
ğini ve Balkan ittifakını 
imzalıyacak yeni bir kabi· 
nenin iktidar mevkiine gele
ceğini ileri sürilyorlar. 

Bazı mahafil, yeai 
nenin istifasından 
ikinci bir (19 Mayıı) 
sesine meydan veri 
için hükumetçe esa.ıa 
birler alındığını beyall 
yorlar. 

Bulgar komünistleri. 
garistan'da bir ihtil._ı 
mak için fırsat beki• 
dirler. Bu noktayı 
dikkate alan hükumet 
komünistlere nefes al 
istememektedirler. 

---------·-------·--~--·~···-··· .. --~--------
Türkiye için tehlike 
cak ltalya'dan gelebil 

•• 
Çanakkale bogazlarını tahkim 
mek, bizim için hayati bir zarur 

Belrrad' da çıkan (Politi
ka) gazetesi; Çanakkale bo· 
ğazlarını tahkim etmek hu
susundaki müracaatımız.dan 
bahisle yazdığı önemli bir 
makalede diyorki: 

"Çanakkale boğazının tab· 
kiıni mes'elesi Türkiye için 

birinci derecede ehemmiy~ti 
haiz bir meseledir. Bilindiği 
gibi Türkiye, Cenevredeki 
mftmesıili vasıtasile, MilJet· 
ler cemiyetinde derubde edil
miş bulunan taahhütlere 
hürmet edilmesi lüzumunu 
kendiliğinden ve bili kaydü 
şart beyan etmiştir. Eğer 

beynelmilel vaziyet eyilet· 
meğe batlamaz, sanksiyon-

lar ve bilhassa petrola am· 
bargo vaz'ı ltalya ile lagil
tere arasında harb çıkması· 
na sebep olursa Türkiye, 
boğazların tahkim edilmemiş 
olması yüzünden .büyük teh
likelere maruz kalmış bulu
nacaktır. 

Şunu derhal kaydetmek 
lizımd1r ki, Ankara bliku 
meti bu meı'eleyi hak ve 
sulh yolile halletmeğe daima 
gayret sarfetmittir. Bu ha· 
kikat alakadar büyük dev· 
Jetlerin Türkiyenin haklı ta· 
leblerini kabul edecekleri 
ümidini uyaadırmaktad1rlar.,, 

akaledc b ..... 

yüz senelik tarihi bı 
izahat verildikten ısoo 
niliyor ki: 

.. Sevr muahedesi 
bul ve Çanakkale ib 
rınıa ve Karadeniıitl 
iki sahilinin tamameD 
litarize edilmesini i 
lunuyordu. Lozan mu•~.., 
bu baptaki çok tidde~ 
kümleri biraz tıbfif et 
Nitekim, ıerek harp fi 
rek sulh zamanlarıad• 
ğazlardan serbest 
temin etmesi şartile, 
lar da Türkiyenin hi 
ti yeniden iade ve tesit 
muştur. 

Buna mukabil 
Karadenizin cenub sah' 
-Devamı 3 ancü. 11ah. 

. Türkiy 
Yumurtaları 

tarafta rağ 
bııluyor 

Memleketimizin ilı 
varlığında mühim bil 
olan yumurtacılığın r 
bir ıekilde inkişafı içi• 
ofisçe lizım gelen ted 
alınmaktadır. Ancak 
bu sahada eaaalı ve • 
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T•• k • • ·• hl• k K.öpek balıklar1 N. V. Fratelli Sperco Vapur Aceiıtası 
ur ıye ıçın te ı e, an- lzmir körfezinde go .. rülen vv. ~,. H. Van SVENSKA ORIENT lerden acente mesuliyet 

LINİEN kabul etmez. cak İtalyadan gelebilir köpek balıklarının günden Der Zee "HEMLAND" motörü S-

-lJaştllrafı 2 irıci ı>a/ıifedP.

den askerlik bakımından is
tifade haklunı ihraz etmiş· 
tir. Boğazlardan ve bilhassa 
Çanakkale boğazından demi
litarize mıntakalar vücude 
getiren Lozao muahedesi im
za edildiği zaman bu açık 
mıntakaların hiçbir tehlikeye 

maruz bulunmadıkları kana
atı vardı. 

Harbın sonunda yeni kan 

dökülmelerine meydan ver
memek çarelerini arayan 
beşeriyet sulhun yeniden 

Jarı beslediklerini def atla 
ıspat etmişlerdir ve Türki

ye'nin boğazların tahkimi 

hakkındaki tezini Cenevre'de 

ilk olarak himaye edeo Sov-

yeller olmuştur. 
Dr. Drag Mihaylo,•iç 

güne çoğalmakta olduğu ve 2-36 tarihinde beklenmekte 
bu sebeple bahkcıların güç- & Co. olup yükünü tahliyeden 

lükle avlanabildikleri haber DEUTSCHE LEVANTE LıNIE sonra ANVERS, ROTTER· 
verilmektedir. Alakadarlar " ANGORA" vapuru 20 DAM, HAMBURG, CO-

ıd b · b h son kinunda bekleuiyor, 24 geçen yı an en u uıusta PENHAGE , DANTZIG , 
son kanuna kadar ANVERS, tevali eden şikayetleri na- ROY AL NEERLANDAIS 

zara alarak tedbir düşünü· ROTERDAM HAMBURG KUMPANYASI 

yorlar. ve BREMEN limanlarına yük "GANYMEDES 
11 

vapuru 

ithalat gilmrilğü müdürlüğünden: 'alcaktır.. 27-2-936 beklenmekte olup 
"ANDROS,, vapuru 3 şu- yükünü tahliyed~n sonra 

batta bekleniyor, 7 şubata ANVERS, ROTTERDAM, 

kadar ANVERS, ROTER- AMSTERDAM ve HAM-

DAM, HAMBURG ve BRE- BURG limanları için yük 
MEN limanlarına yük ala- alacaktır. 

K. G. Kıymet Cinsi eşya Tesbit no. 
L. K. 

-------------------------------------------Alçıdan kurt heykeli 12 
bir adedi sakattır 
Porselen kadın hey-

9 600 3 

400 l 

tehlikeye maruz bulunduğunu 
4 

tahmin etmiyordu. Halbuki, 

maalesef, vaziyet bugün 

böyle değildir. Akdeniz'de 
h.arb rüzgirları esiyor. Va
zıyet tamamen değişmiştir. Bu 

710 120 
370 10 

1 450 65 

keli· 
Top ipek mensucat top 

ipek sabahlık 

5 2 936 d 't'b caktır. 
6 - . an ı ı a· ERICAN EXPORT LINE "CERES., vapuru2 10--3 

12 ren 19-2-36 çar- AM da gelip 15-2-36 tarihinde 
b Ü •• d "EXCHMOTH,, vapuru 2 

şam a g nuo e ANVEP S, Ro TTERDAM, ., ınendil satılacaktır. şubatta bekleniyor, NEV-
310 10 " Öoyun atkısı. 

16 840 209 
Adet K. G. Kıymet 

L. K. 
Cinsi eıya Tesbit no. 

~es'ele Türkiye için hayati 
bır meı'eledir. o 2 

36 1 

8 o 

l 

063 70 

300 10 

400 ı 

Altın sargı nıa· 322 
dal yon 
Gümüş sargı ma
dalyon 
Bronz sarğı ma
dalyon 

780 O 50 Boyalı madalya 
tahtası 

Boğazların serbestiıi hak· 
kıpdaki Türk tezi tamamen 
açık bir tezdir. Bu tez şöyle 
telhis olunabilir. Tatbikleri 
İçin liıım olan vasıflar mes· 
kud olduktan sonra teminat
ların ne gibi bir kıymeti 
olı.bilir? 46 3 543 81 50 

Boğazlar hücum ve Oe- 2 O 665 125 Deri çantada 147 

13·2-36 dan iti
baren 28 ·2- 36 
cuma ıününde 
satılmak üzere. 

militarize edilmiı batta iıgal tıbbi alil kulaklık 
tehlikesine maruzdur ki, bu Yukarıda yazıla eıya 19 ve 28-2-36 cuma ve çarşamba 
takdirde, Lozan muahedesi· günleri saat 14 de açık artırma suretile dahile saiılmadığı 

YORK için yük alacaktır. AMSTERDAM ve HAM-

JOHNSTON VVARREN LI- BURG limanlarına hareket 
NE • LIVERPUL edecektir. ı 

"DROMORE,, vapuru 18 GDYNIA, OSLO ve ıs. 

limanları son kincnda bekleniyor, 

LIVERPUL'dan yük çıkarap 

BURGAS, VARNA ve KÖS

TENCE için yük. alacaktır. 

Gelif tarihleri ve vapur· 

ların isimleri üzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 

KANDINAVYA 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"PELES,, vapuru 30· 1-36 

da gelip 31-1-36 tarihinde 

MALTA, MARSIL YA, ve 

BARSELONE için yük ala

caktır. 

Yolcu kabul eder. . 
ilandaki hareket tarihle-

rile navlonlardaki değişiklik-nin "Gerek barb ve ve ge- takdirde ayni günde ecnebi memlekete götürmek üzere 
rek ıulh zamanlarında boğaz- sahlacağmdan işine gelenlerin ithalat gDmrüiü satış ko- •İgİııi•riılııişil!lm~el!!z!l.,,11!!111!!1~11!!1-• 
lardan ıerbe1tçe mürur,,dan misyonuna müracaatları ilin olunur. 308 DO K T O R 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 

Tabliye şirketi binaıı arka· 

sında FRA TELLi SPERCO 

vapur acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Olivier ve şüreka-

sı J.ıimited vapur 
aceutası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES;L TD. 
11LESBIAN., vapuru 8 ıu

bat LIVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

1'EGYPTIAN 11 vapura 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL için yük alacaktır. 

11 ROUMELIAN,, vapuru 
14 şubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
"LAPVVING,, vapuru 14 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktar. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

bahıolan ahkamı tamamen &\\\lllllllllHllll!lltltllllltlltlttllltllltllltltltllllltltlltltlltltllltltllltlltllltlllltllltllU/~-- Ali Agah 
bayaJi bir hal almıı olur. ~ ··~ 

En nihayet fUnuda iıarel =s'fu'·.,rk Hava Kurumu==§$ Çocuk Hastalıkları 
BAŞ DURAK 

etmek gerektir ki, bugiin _ 
4 

_ Mlitebassısı 
boğazlar Sivaslopol tarafın· =: 5 ''·inci Beyler Sokagı N. 68 

= B k p • = Telefon 3.,.52 dan tehdid edilmekte değildir.§ üyü ıyangosu ~-
Tehlike bugün ltalya'dan ~ 

a-elmektedir. Türkiye'nin doı· ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
tu olan Sovyetler Türkiye'ye §5 ~ Ali Rıza karşı samimi dostluk duygu- = zen~in etmiştir. ~ 

Satthk motör ~ 4.0nco keşide 11 Şubat 936 dadir. ~ Mücellithanesi 
12 beysıirkuvetinde (Diz~l) : Büyük ikramiye: 35,000 Liradır i 

nıarkalı az kullanılmıı bir ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ Yeni Kavatlar çarşısı 
""'ot~r ıatahktır. Taliplerin :E ;: 
idarebanemize müracaatJan 5 ikramiyelerle (20,000) lirahk bir mft· ~ 
ilin oluaur. ;;: kBtat vardır =. 

- \nıııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111# 
laka (Oka m r,nt ol) •il il il lltl il lll ttl l itil iti llt llttllll lll tllfll ti lll l lll lll I 111 l lll il il ltllt l llt ili l itil lllll lll iti il~ 

llk•nrnk ~ekerle- ~ i=lzmir yüıı mensucatı~= 

katırenler! Mut 

l'İni trcrlıl•~ edi _,, 

ıiz .. i !Türk Anonim şirketi~ 
- ızmir Ynn Mensucata Tilrk A. ~- nm Halka- = 
5 pınardaki kuma~ fabrikası mamulaımdao olan § 
= uıevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, -
:= şal ve yftu çorapları, bu kerrc yeni açılan Birinci = 
= kordonda Cumhuriyet meydanı ch·arında 186 := 
~ numaradaki (~ark Halı 'ffirk Anonim şir- = 
~ keti) mnğa7.asanda satılmaktadır. Mezkftr fabrika- : = 0111 metanet ve 1.crafeı itibarile herkesçe malum = = olan wamulaıuu muhterem mnştcrilerimize bir = - -= defo daha tavsiyeyi bir ,·azife biliriz. = - -- -- -- -- -- -- -=: Toptan satış yerı: Birinci kordon No. 186 = 

\ e Pnrjcrı ~ahapm 

rn O Uln bir mftı-

hil şekeri oldu~u-

i_ Şark hah Türk Aoonim Şirketi : 

= Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda _ 
Ş.ıhap ~- ~ mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler ~ 
nrgOn ~ _ 

haplarım Maruf r ~ = 
ecza depolarmdaıı \..1 .J 

ecza ne lenlt-o 

nu uoutmu unz. 

Kuvy tli mO bil 

Kuıu oilu ~ çarıısı Asım Rıza ve biraderleri 

Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. 

Yiialü mallar pazara F. Kandemiroilu 

No. 34 

D==D AMDİ NüZHE1" 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız ıaze temiz ve ucuz iliç ve tu· 

valet çe~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyanın halis Morina Balık yağı \u 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi. üı. 

Biricik satıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT EzANEsı 

• 
' 1 

N 
' 

011 ıu r
1 

J 



(Ulusal Birlik) 

D y Meyl
1
gazesteinegöre bir Rus

Japon harhı muahkkakmış 
japouların, ilk baharda Rusya topraklarına yürümek istiyecekleri 

söyleniyor her iki taraf hazırlanıyor 
lstanbul 8 (Özel) - (Deyli Meyi) gazetesinin verdiği Japonların bir kolordusu. ~longolisfan hudutlarına 

bir habere göre, Japonya ile Ru ya arasmdaki mnna- sevkedilmiştir • 
sebat, gittikçe gerginle~mekterlir. Ayni gazete; gerek lstanbul 8 (Ôzel) - Tokyodan verilen 1 bir habere 
Japonyaoın ve gerekse Rusyanm geceli gilodilzlil harp gôre, beş bin Japon ve Mançiko as keri dış Mongolis
içio hazırlık yaptıklarını \'e Japon ordularınao, ilkba· tan hudutlarına doğru ilerlcmeğe başlamıştır. Neşre

barda :Moogolistao topraklarına ynrnmek Qzere bulun- dilen bir tebliğde, Rue Mongollarıo harp istedikleri 
d uklarmı yazıyor. ve buna hazırlandıkları bildirilmekte, japooyanın ileri 

:Mauçiko ordusundan mfirekkep bftyOk bir kuvvetle harekete başlamağa mecbul' kaldığı iltlve edilmektedir. .... il. tH*-4-------

A lma n yanın bir taarruzu Deniz konferansı pazar-
halınde ltalya ne yapacak tesiye tekrar toplanıyor 

Frausaya veı·dikleri bir notada, 
istediği kadar asker gönde

receklerin bildirmişleı· 
lstanbul, 8 (Uzel) - ltal- Bu haber, Alman'ları giicen-

ya hükumeti, Fransa'ya ver· dirmiştir. 
diği muhtırada, Almanya'olD ltalya hükümeti, ( Ren ) 
bir taarruzu halinde Fransa· mıntakası ıstatokosunun ib-
ya istediği kadar asker röa- lifine kat'iyyen taraftar de-
derebileceğini bildirmiş imif. ğildir. -

~~~~-----~~·~·~~--~~~~-

Mısır lngilterenin tekli
fini kabul etmiyor 

~~~--------~~-Müzakereler ne zaman? lı1giliz mu· 

tahassısları Londradaıı hareket etti 
lstanbul, 8 (Özel) - Ka

hire'den alınan son haber

Jere göre, logiJtere ile Mısır 

arasındaki müzakereler, bu 
ayın 15 inden evvel başhya
cakhr. 

logiltere fevkalade komi
seri (Sir Lanpsun) un ba~-

kanlığı altında müzakerelere 
iştirak edecek olan lngiliz 
mütehas11sla111 Londra 'dan 
hareket etmişlerdir. 

Kahire siyasal çevenleri, 
lngiltere'nio süel mes' eleler 
hakkındaki teklifatı, Mısır 
hükümetince gayri kabil 
kabul telakki olunmaktadır. 

------------.~~-~·--~~------------

Mütahassıslsrın raporu 
lstanbul, 8 (Özel) - Cenevre'den haber veriliyor: 

Mütahassıslar komitesinin, petrol ambargosu hakkında 

tanzim ettiği rapor l 50 sahifeden ibarettir. Bu rapora 

büyük önem verilmektedir. 

Zecri tedbirlerin tatbikinden sonra ltalya'nın petrol ve

sair maddelerden yaptığı idbalat, ekieriyet itibarile cenubi 

Amerika hükümetlerindendir. 

Haheş'ler gene çete har
bına haşladılar 
~~~---·~--·-.----~~-

Veliahd; ecnebi meıı1leketlerden ge
lôn 500 sahra toııunu letkik etli 
lstanbul 8 (Özel) - Adis kalle'nin ergeç düşeceğini 

Ababa 'dan gelen haberlere ve bunun da Aduanan Ha-

iÖre, Habeşler yeniden çete beşlere geçmesini intaç ede-

harbine başlamışlardır. Ge- ceğini söylemiştir. 

celeri tel örğüleri sürünerek 

aımakta ve zayif ltalyan 
karakollarına baskın yapa

rak telefat verdirmektedirler. 

Tembiyen'den Adis· Aba· 

ba'ya gelen yabancı süel bir 

müşabid, balen ltalyanların 

e linde bulunmakta olan Ma-

Ecnebi memleketlerden ge-

len beşyüz sahra topu ile 

tanklara karşı kullanılacak 

topları veliahd tetkik etmiş

tir. Dün cenup cephesine 

gidecek olan binlerce kişilik 
ordu da veliahdın önünde ge· 

çit resmi yapmıştır. 

·-·--Ingiltere, Fransa ve İtalya muta 
hassısları bazı nıetodJar üze

rinde mutabık kalmışJaı~ 
lstanbul 8 (Özel) - Deniz günü tekrar toplanması muh-

konfcransı mütehassıslar ko · temeldir. lngiltere, Fransa 

mitesi, bugün öğleden sonra 

Klarinç havz'da toplanacak-

ve ltalya mütehassııları ara-
sında bazı metodlar üzerinde 
mutabakat hasıl olduğunu 

tar. Konferansın, Pazartesi söyleniyor. 
~~~~~----.--..-..-..----~~~~~ 

Kamutayın bu devrede 
başardığı işler 

Türkiye'de millet ve devlet yurd ihti· 
yaçlarını beraber anlayan, biri ötekinin 

işinde beraber çalışan bir kfıtledir 
Ankara 7 (A.A) - C.H. B - Bina vergisinin azal· 

P. başkanlığından 1935 ma- tılması. 

,yısında Ankara'da toplanan C - Hayvanlar vergisinin 
parti büyük kurultayı aldığı endirilmesi. 
mühim kararlar arasında D - Tarım kredi koope· 
ulusal bünyenin kuvvetlen- ratifi ile alacaklaranın tak-
dirilmesi için esaslar koy- sitlendirilmesi. 
muştur devlet bu dileklerin Türkiye'de millet ve dev-
en önemlilerini mümkün ol- Jet yurt ihtiyaçlarJnı beraber 
duğu kadar çabuk başar- anhyan biri ötekinin işinde 

beraber çalııan bir kitledir. mak için çahştı. Hükümet 

•e kamutayın bu yoldaki 
birlik çalışmalarmın ilk eser

lerini geçenlerde 20-6 ·935 
tarih ve 10-527 numara al· 
tlnda parti örgütüne yaydım 
ve bildirdim şunlardı . 

A - Tuzun ucuzlatılması 
B - Şeker fiatlerinin io · 

dirilmesi. 
C - Çiftçi borçlarının 

taksitlendirilmesi. 
Kamutayın bu yılki top· 

!anması başında da şu işler 
başarıldı. 

A - Arazinin yeniden ya· 
zılması. 

Devlet bütün çahşmaların
da ulusun genliği ve yüceliği 
için yapalması kabil olao her 

işi ulusal ilham alt&nda gören 

bir varlıktır. Bu yazının par
tiye ve halka yayılmasını ve 
önümüzde toplanacak ocak 
kamun ve ilçe kongrelerinde 
okunmasını dilerim. Yukarıda 
ismi geçen kanunların birer 
hullsalarını da ilişik olarak 
iÖnderiyorüm. Bütün Parti 
arkadaşlarımı selamlarım. 

C. H . P. genel sekreteri 
ve Kütahya saylavı 

Hecep Peker 

iki amiral .ne konuştu 
lstanbul, 8 (Özel) - lngiltere ve Fransa Akdeniz filo 

ları Amirallerinin, (Elizabet) drıtnavtında gizli ve gayet 

mühim konuımalarda bulundukları Viyana'dan haber veri· 

liyor. Viyana gazeteleri, Malta'dan aldaklarını beyan ettik

leri bu habere çok önem vermektedirler. 

Yunan gazeteleri 
lstanbul 8 (Özel) - Halkı heyecana verecek ve genel 

ef kirı bulandıracak derecede netriyat yapan bazı Yunan 
gazeteleri hakkında kanuni takibat yapılmııtır. 

Hükumet, bu iibi gazeteler için tiddetli tedbirler alma
ia karar vermiıtir. 

s 

o ız Tah.utlu Ad Al 
A -

Moris LöhlanınEn ll'lerak lı RoJJl 

• · " =-
- Blriod Kısım: 

Tefri k fl sa) ısı 

VEKONIK -
Meçhul kadın faıl• ; Oğluma dokunmayınız. 

Yoksa öldurürüm; diye ba
ğırdı . 

- Tehdide lüzum yok. Oğ
lunu öldürmek arzusunda ol
saydım bu iş çoktanberi bit
miş olurdu. Zaten onun ölü· 
mü sırası henüz gelmemiştir 
ve onu öldürmeğe memur 
olan da ben değilim ! 

- Oğlumu kim öldüre· 
cektir? 

- Benim oğlum! Oldukça 
tanırsın.. Onu iş başında iki 
defa gördün. 

- Ya.. O canavar sizin 
oğlunuz mudur ? 

- Yani.. Babası .. 
- Susunuz.. Susunuz! O 

ismi ben &hiçbir zaman ve 
hiçbir yerde işitmek iste
miyorum! 

- Lazım olduğu zaman 
o isim de söylenir! Ah .. Ben 
senin yüzünden ne kadar 
ıstıraplar çektim. Veronik .. 
Şimdi ıstırap çekmek senin 
sırandır. lstarapların henüz 
yeni!başlamışbr. Daha neler, 
neler.. Göreceksin! 

- Defol şuradan! 
- Tehdide lüzum yok 

diyorum. 
- Cehennemol önümden, 

yoksa oğlunun başına ye
min ediyorum ki sizi öldü
rürüm! 

Almanya eski müstem
lekelerinin iadesini 

istiyor 
- Başıarafı 1 inci salıi/ede
müsa vatı) prensibini ileri 
sürmüş olduğunu öğreni
yorlar. 

Ribendrof; Almanya'nın 

eski müstemlekelerinin iadesi 
onun bay.ata meselesi ica
bından olduğunu söylemiş ve 
Almanya 'nın tekrar silahlan· 
masanın icabı, Sovyet'lerin 
silahlanması ve takib ettiği 
siyasanın bir neticesidir de· 
miştir. 

Salahiyetli çevenlcr, lngil· 
tere' nin bu işler hakkında 
Lord London Berri'ye hiçbir 
vazife vermemiş olduğunu 
söyliyorlar. 

Şehir meclisi 
- Başt<uaf 1 i"':i salıif ede -
ne gönderilmesini istediler. 
Bu teklif kabul edilmiş ve 
talimatname sıhhat encüme· 
nine gönderilmiştir. Geldi· 
iinde madde madde müza
kere olunacaktır. 

Meclis, müzakere edilecek 
başka bir iş olmadıi• için 
pazartesi saat 16,30 da tek· 
rar topfanmak üzere dağıl· 

mıştır. 

Kültür 
lzmirl gençliğinin ıevdiii 

ve çok okuduğu ( Kültür ) 
mecmuası dün çıktı. Bu sa
yısile ikinci yaşını bitirerek 
üçüncüye ayak {jasan Kültü
rün daha çok yaşamasını di· 
)erken; Asım Kültür'ün .. Göz· 
ferini kaybeden münevver ., 
adlı çok güzel bir yazısile 

irfan Hazar'ın şakrak bir 
üılüple yazılmış 11 Eıek baba
sı,, adlı hikiyesini bu nüıba 
dal behemehal okumalarını 
karilerimiıe tavaiye ederiz. 

mukavemet göstere 
geri çekilirken kudurrO~ 
bi, yumruklarını Ve 
sıkarak: 

- Senden inti~•~ 
alacağım. GöreceksıO 

nik, göreceksin! Haç• 
leneceksin. AnlıyorsU~ 
Haç hazırdır. Sen dör ~ 
olacaksın. Ah. Ne giiJ 
tikaml 

''Senden ne kadar ; 
ediyorum biliyormus~0V 
kat akibetinin fecaatı (} 
en büyük ;tesellidir. 
ceksin .. Göreceksin sej 

( De-o"nı ~ 

Türkiye 
Yumurtaları b 

taı·afta rağbe1 

buluyor. 
Huşlarnp 2 inci soP',t._ 

tik bir surette çalıf 
şiddetle ihtiyaç vardır· 
taraftan istihsalibn iç·~ 
piyasalara uygun bir •11 İ 
tanzimi, diğer taraftao t 
neslinin ıslahı için dabİ 
pılacak birçok işler "'' ~ 

Dış piyasalarda bii1J 
rağbete mazhar olan 'f 'ıl, 

talarımızan hakiki vası~ 
meydana çıkarmak aı•_;,,ı 
Türkofis Trakya ve . 
karabiaar malı olaP ilıl 
murtanın tahlilini ıst~ 
tahlilih ticariye lwbor•;,ı 
randa yaphrmıştır. 8&1~ 
neticesinde Türk yuıP 'rJ 
rının yüksek vasıfları ,çr 
meydana çıkmaktadır· J. 

Yumurtalarımızın d 
vasıflarına daha iyi bir 
rette tebarüz ettiraıe~ 
dünya yumurtacılığıod~.ı 
ileri gitmiş bir me~ 
olan Amerikan yumu~t ~ 
nın terkibatını gösterır 
liUer de temin edilere~ ,1 
iki memleket yumurt•l\1 
vasıfları mukayese edilılJ # 
Birleşik Amerika defi; 
Ziraat Nezaretinin t93 1 
ve 1378 numarala bültel' / 
neşrolunan Amerikan Y~ 
taları tahlilinin tetki~•; 
de anlaşılacağı üzere _'f / 
yumurtaları terkibioı0 t 
ginliği Amerika yuıııo' 
randan üstündür . 

Celi ad göl il 
-Başturafı birinci s<1lıif 
rin halkı vaktinde t• 
bilmişlerdir. Bu köy de 

i•n eteğindedir. . 

Subaıı köyünde de 111 
'ı evi sular basmıştır. ~ 

teıkilitı burada f aı1Iİ 
bulunmakta ve baJkıP 
likeden korunmasına "f 
etmektedir. 

Naime köyü ise, taıı>' 
sularla kuşanmış bit f 

yettedir. Kc·y halkı ·~: 
farla alınmakta ve tehh 
bölgeye nakledilcne~t O 
Yeni çiftlik Burgaz k~1~ 
Bayındır kazasına tabı 
köy için şimdilik korkıJ .. ~ 
tur. Uç kazanın kayıJJ• ~ 
ları iı başında buluoı01 

dır. 


