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Dış ler Ba nımız 
-------------------~----~~-------.:...---------~~--~------------------~~:...._--~-------~----------
R o~adaNe Oldu? 

R -.........~ .. 
omada ne val 't b' .... 

nıe olsa cm ı~ı ~r goruş
lru k ı perya.ıst sıya!ada11 

· ş u anan ülkelerde ·· .. t··ı·· bır re! ~ uzun u u 
li · } esmege başlar. Musso-
is~ı kglcn.e neler anıklı yor; gizli 

e erıne "e d" k .. ne k b. J r ver ırmc ıçın 

d . 1~ın l ıııczonlar düşünüyor 
enı ır k. k ' 

ı · 1 omşu ulus adamann·n g·· .. l · . oruşmc erinden barış-
ıcvcr sır k rak b"f c.l!anın azancına ola-
bu kı._ı~ler bekleneceği yerde 

.. l orl;lş~cler altında barış 
yon~ CC"ını d v k . . 
istekler., agıtma ıstı yen 
kor'· saklı bulunmasından 

l'.ulnr. Belki de b .. .. t·· ı ycrs· d' u uzun u er 
ız ır. Fakat bunu doğu-

rda~ şeyler ortadan kalkına-
1>-..ça rr"' • • bos"crışı çok seven Faşi"m 

cmp.. ı· k ~ ' d1rya ızm okusunu kavbet-
~e ı1 <Ç'e barışın en sağlam ·d.re
gı 0 an evrensel inanı yürek!e
rel~~kmak güçtür. Laval - Mus
so ııu g·· ·· I . dü . oruşme erı de bu işkilli 

şunceleri uyandırmaktan kur
~ulmamıştır. Dün Parise dönen 

ra 1sız dış işleri bakanı Ro
mad~ geniş bir uzlaşma yo!u 
nçc:~ıimiş. midir? Görüşme!er 
bey.ık bıldirimler çercevesini. 
aşmamı~ mıdır ? Orta Avrupa 
an~aşması yaşamak için rre
regcn özleri taşıyor mu ? 
~?ma görüşmeleri, Avusturya 
buyümü yönünde toplanmış 
gibidir. Avusturyanın yazgısına 
d.?kanan i~lerdc son sözü 
s~ylem~ önenini kendinde 
goren ltalya, çoktanberi Viya
nayı Ro:nanın kuyruğuna hav -
lamı~ ~ulunuyordu: " Avustu~
~aya gıden bütün yollar Roma
b?11 geç.er .. " görüşü eski Ha
hısburg ımparatorluğunu, büyük 

arpte dışmanı olan it 1 ku w ayanın 
cagına "!tmış, onun vasali 

~~pmıştı. v italya, Avusturya~ 
n ba~lıgım toprak b~ t·· I"' v.. .. , u unu-

gunu, korumak yolunda Al-
b~nyanın karşısına dikilmiş 
~ ~?uybor. Bröner sınırlarında, 

gunun · · d 
v ırm e, Rayşvcr bayra-
&~~ı~ kdalgalandığmı görmemek, 

uyu Almanya ile komşu ol
Famak isteğilcdir ki bu iste 
b raksa ile ele1e yürümekten 

Oaş a çıkar yol görmemiştir. 
rta A d el vrupa a uluslar arası 

b urumun bozulmaması Avrupa 
ab~1.;1 için bir kazanç olduğu 

anamaz. Ancak bu ka
zanç k" '"k ·ı uçu antlaşma ulusları 
ı c sıki b. 
ku ul ır çalışma ortaklığı 

go .. rr·· unca gerçek olabilir. Roma 
u-m · b 

b ~ esı u yolu açmış mıdır 
unu 'I 'd ' R 1 erı e göreceğiz. 

1 .. k onıa~a kolnilcr işi görüşü
sur ·kn Italyanın Habcşistanla 
n~ld ~vgası üzerin~ de el ko
b . ~gu bayıktır. İtalya, Ha-

cdeşıs anın baslıföm craranii 
en ·· ~ u b uç taraftı anla"'mayı el-

ette kendi kazailcına olarak 
Yontmak isten1ı· "~ı· o'" ·• •• d k. ·1~ r. numuz · 

c 1 günlerde bu büvüm Ce-
ııev l 1 . ' ... ~e u us ar kurumunda gö-
r~şuleceğine aörc Bay Mussoli-
nı . b 6 
d n n u işte de Fransanın yar~ 
ınunı sağlam'amağa çalışmış 

olması oranlanabilir. 
K·B~nların dışında İtalyanm 

uçuk antlaşma veya Balkan 
aj;t:aşmasının asılarına uygun 
o mıyarak Fransadan yardım 
bulabilmesi oranlanamaz. Bu 
b~~ımdan Roma görüşmeleri 
hızım canlı asılanmız üzerine 
hiç bir suretle dokanamıyacak
hr. Fran&a için baltık kıyıla-
rından başlıyarak İran sınırlarına I 
lcadar uzanan dost uklar, barı-

O. Avrupa Antlaşması 
Mussolini - Laval Arasında imza 

Edildi - Düçenin Ve Lavalın Söylevi 

Zelzeleden Mahvolan 
Köy Yeniden yapılacak 

Dün İstanbulda Fasılasız Kar 
Yağdı Karadenizde Fırtına 

" Barış Emniyette Değildir - Barış Bizden Çok Dikkatli . . 
itina ister. U uslar Daha Ziyade Bekliyemezleı·. ,, 
Roma, 8 ( Hususi ) - , 

Bütün gazeteler orta 
Avrupa Andlaşmasının 
Fransa - İtalya arasında 
imzalanmış bulunmasını 
yeni yılın en m.es'ut 
hadisesi olarak se~funlı
yorlar. 
Romanı.'a-Letı i :.~an 
Roma, 7 ( A. A ) -

Royter Ajansı Muhabi
rinden: 

Karar1 a.,tın!an uzlaşma 
metninde aynı zamanda 
Polonya ile Roman) anın 
da and!aşmaya iştiraka 
dave~ edilme!i tavziye 
edifmelctedir. 

Andlaşmaya imzcı ko
yan devletler birbirle
rinin iç işlerine kanşma-
mağa, her hangi bir 
tecavüze resen kalkışmamaya, 

ve tedhiş faaliyetlerine müsa

ade etmemeye andcdeceklerdir. 

mükalemelcrin samimi ve 
muhabbetkar mahiyeti, 
gazetelere nazaran • ile
risi için ümit verici gö
rülmektedir. 

Matbuat iki n1emleket 
arasındaki dostluğun ba
riz bir surette tezahür 
ettiğini kaydetmekte ve 
iki ulusun faydalı iş bir
liğinin barış işlerine hiz
met edeceğini söylemek
tedirler. 

İstanbuldaıı 
İstanbul, 8 (Hususi) - Dün 

Almanlar fasılasız kar yağdı. Şehir baş-
Memnun Değil tanbaşa beyazlara bürünmüş-

Berlin, 7 (A.A)-AI~an tür. Souk gittikçe şiddetlen-
matbuatı, Fransız-ıtalyan mektedir. Karadenizde kar 
anlaş- ması hakkında ge- tipisi vardır. 
len haberleri büyük bir İstanbu11 8 (Hususı) - Ba1-
memnuniyctsizlikle karşı- kanlardan gelen haberlere gö-

. JJ ıtssul i ıı i ıwl ulı s'i!Jlcrlı'eıı lamaktadırlar. re Bulğaristan ve Yugoslavya-
Ümit Verici "Görüsmeler Uzlaşmanın Neticeleri da çok şiddetli souklar hükum 

• sürüyor. Kar birçok köylerle 
Paris, 7 (A.A) - Laval ile Londra, 7 (A.A) - Taymis kasabalar arasında gidiş ge-

Mussolini arasında geçen ilk - Sonu 7 irıci ahi/ede ~ lişi durdurmuftur. 
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Bfr lla u - ı m 
İstanbul, 8 (Hususi) - Er

dekteki zelzelenin tahribatı 
hakkında a1ınan son duyumlara 
göre sarsıntının sebebiyet ver

diği çöküntülerden ölenler 

va rd r. Kızılay derneği felaket
zede yurttaşlara yardım edi
yor. Bilhassa yerle yeksan 
olan Gündoğan kö) ünün yeni
drn yapılmaşı için uluşca ge
reğen yardımlar da yapıla
caktır. 

Sardaki Alman Cephesi Sınırların Emniyeti 
K 

Nvü~~yişl:rk Y ap~or Macarlar Roma Antlaşmasını Küçük 
ara e oguga a mıyara Pamuk f . S J 

Gömlekle Gezen Delikanlılar Var Antlaşmanın Za en ayıyor ar 
Saı·bruk, 7 (A.A) - AJman 

cephes~nin saat onda bir nüma
yiş yapması mütasavvcrdir. La
kin daha saat 7 den itibaren 
sokaklarda cephe mensupları 
takım takım do!aşmağa başla· 
mışlardır. Nümayişçiler soğuga 
ve kara rağmen, hatta bazı 

deiikanlılar yalnız birer işlek 
birer pıı·uuk gömlekle gezm~k-

.... te ve ısm:n-ı':e için türkü çağır
maktadırlar. Sarlar arasında 

ka :lın!ai· da vardır. Üniformalar 
yasa.;: olduğundan nümayişçiler 
alametsiz kasket ve çizme giy
mekte :lirler. İta 'yan kamyonla:ı 
kalabalığın a~asm~an yol ac
mağa ç:ı!ışıyo!"lar. 

Saı-bru!<, 8 (A.A) - Siyasa' 
faaliyette b:ıhınmanıak ve sadı;
ce mesleği olan gazetecilikle 
meşgul olmak şartiyle Fon Lc
venştayin'ın Sar havzasında 
oturmasına izin verilmiştir. 

şa destek olan dostluklar
dır. Bu dostluklardan bir 
tozanı bile kıyılamaz ve incidile
mez. Bunun tersinesi düşünülse 
bi)e değersiz olur. Çünki Bal
kan antlaşmasına ve küçük 
antlaşmaya giren uluşlar arhk 

~ctj' ('etik Jlrtı'O:((S/lllJI Jlıiki111i 

..ı...·u1J1lall Rcc71/i11{1 

-herhangi bir siyasanın kuyru-
ğuna takılan. onu körkörüne 
kovalıyan uluşlar değildir. Sek
sen milyona yaklaşan güçlerile 
uluslar arası siyasada başlı ba
şına rol oynayan varlıklardır. 

Şev-ket; ::Bfigtn. 

Peşte Berline Mi Meyledecekmiş ? 
2:ttı -

1 

~ne i & M 

BELGRAT, 8 tHususi)-Bay göre, Macar çevreleri Roma a-ö· 
Laval ve bay Mussolini arasın- rüşmelerinin vargısından mem-
daki görüşmelerin yeni bir ant- nun görünmiyor. Yeni antJaş-

laşma aktına varmış bulunması mamn revizyon~~~a.Y~ .. ~r 
küçük antlaşma ile Balkan . • . :n:;,~-% ~- , ~ 

antlasması çevrelerinde sevinçli 
tesir uyandırmıştır. Fransa -

İtalya arasında uzlaşmanın 
barış için yiıksek değerinden 
başka Avusturytının toprak 

bütünlüğünü garanti eden ant· 
laşmaya bütün küçük itilaf 

uluşlarının girmekte serbest 
bırakılmış olmaları da değerli 
görülmüştür. Zira orta Avru
pa antlaşmasına küçük antlaş-

ma ve Polonyanın girmeleri 
bir yönden İtalya, diğer yön
den Yugoslavya sınırlarını em
niyet altına alacağı gibi, Le
hisbı.n - Çekos1avekya sınırla
rım da aynı suretle emniyet 
altında bulu.nduracaktır. 

Macarlar Memnun 
Değlllerdlr 

Yugoslavya gazetelerinin Bü
dapeşteden aldıkları duyumlara 

lıf<rccrr Başkaı11 genemi GömfJÖŞ 
ölüm darbesi indirmesinden 
endişe ediliyor. Orta Avrupa 
antlafmasına küçük itilaf dev
letlerinin iştirakleri bu uluşlar 
ziimresinin bir zaferi o1acaktır. 
Macar]ara göre, İtalyanm bunu 
onaylamış bulunması durumun 

inceliğini artıracaktır. 

Alman yaya 
Yaklaşacaklarmıf 

Bay Laval ile yapılan anlaş
manın Büdapeştedc uyandırdı

ğı hoşnutsuzluk yüzünden Ma
ca~ Başbakanınm pek yakında 

Romayı ve Berlini ziyaret ede
rek Mussolini ve Hitlerle gö
rüşeceği söyleniyor. Söylenen
lere bakılırsa Macaristan AI-
miinya ile siyasal yöndem1erini 
bir kat daha sıklaştırmak su
retile son görüşmelere cev~p 
verecektir: 

Bu da Alman~arın Fikri 
Alman gazetelerinin ne~ri-

. l ~ 
yatı sıyasn çevrenin düşünce-

lerini belirtmektedir. Bcrlincr 
Tağbelat Fransız İtalyan uzlaş· 
masına engel olmak için Hit
lcrin teşebbüslerde bulundu
ğunu tekzip ederek diyor ki: 
"Bu kabil garanti denemeleri 
durumun kötülüğünü ağırlaştır
maktan başka bir netice ver
miyecektir.,, 



...... 
Dış Pazarlarımız 
Almanya Piyasasında 
ihraç Maddelerimiz ··-·-·· Türkofis Berlin Şubesinin Raporu 

Mubtela'M•' iıııU1a Aha e»n ...._ çı\-' sw •flılt
pda 23-29 --. b' , ... ...._... 
tuı içindeki piyua nramu: 1Satran gibi ru-ıtalann 

CENIL DURUM pilmrilk revninm çıbnlacağı 
Ganel duranı hakkında aiJ• da ifitilaiftir. Ancak havalar 

lenecek mllhila Wr .., ,.ktv. binleahin mojadapndaa tim-
Eu1ea haftanın ilk dart glhı- diBk lıiç olmam glhnriik res• 
leti prtularla geçmiı, geri ka- minin çıkanlmumdan vazgeçi· 
lan iç pllDcle ... remal ve leceği keltiriliyor. 
b111Ui bir çok dainler İl yap• 29 ilk Kinun &ğle vaktine 
.mamıflarclır. Buna ,are 23-29 kadar bu hususta kat'i bir şey 

. Birincikinun 1934 haftuı aşa- bilinmiyordu.Gilmrük resmi gibi 
jı yukari hemea tatiDe geç• muvazene vergisi de ithalatçı 
miftir. tarafından ödenmektedir. 

KURU OZOM Piyua tatlıdır. Fiatlar c 
itlerin bura puarlarmcla dar- mufı için 100 kilo bquıa cif 

gun geçmif olmeWM kaqa iz- Trieste 85-90 Mark kadardır. 
mir piyauunın ylk..lcliji bil- ZAHiRELER: 
diriliyor. BiO..ıaa stokun çokça Sert bafdaylanmızdan 100 
azalması fiatlana dlpaeyecegi kilosu cif Hamburg 6,50 Flo-
amudmu arttırmaktadır. rin &zerinden bir kaç yiiz 

ihracata .. hm ldm par- tonluk aabt yapılmıştır. Bunun 
tilel'İllİll TlrkiJecle baylece gibi arpaJanmız ile danJanmız 
aulmaama karta fluabarı pi- &zerinden dahi itler olmuştur. 
yw11na clijer ilkelerden •• KEÇi BOYNUZU 
.&z geliti Kaliforniyadaa hiç Son raporlanmızda sırası 
bir zaman m.ilcliji kadar düdnkce keçi boynuzu mad-
mal ahnam•maldacllr. desine de dokunmuştuk. Ger• 

Yunaniatan pbi Almanyaya çekten bu maddeye kartı git-
kuru üzüm ihraç eden memle- tikçe büyük bir istek göste-
ketlerdeki atoklann azaldığı rilmektedir. Keçi boynozu çı-
da aynca bildirllmekteclir. Bu karan ba§hca ülkeler Türkiye, 
durum karpamcla itlerin yeni Yunaniatan ve İtalyadır. 
ıene bqmdan aonra canlana- Bildirildiğine göre Y unanis-
cağa aamhyor. tan ve ltalyada pek az mal 

Fiatlarda siJlenmiye dei•r kalmııtır. Bundan ötüril ahcı-
değiıiklikler olmamııbr. larm bakışları en ön~ Türki-

INCIR yeye çe•rilmif bulunmaktadır. 
İncir piyuatmda aeçen haf- Bazı alikadarlann söyledik-

taya kartı bildirilecek ahı vr lerine bakıhrs• Türk tacirleri 
rifler ifitilmemiftir. Y almz ıe- iıtendiği kadar mal teklif ede-
rek piyasa gerekte fiat duru- memektedirler. 
mun·un emin bulunduiu öğre- Mühimce bir partinin geçen 
ııilmiftir. hafta içinde cif Hamburb 100 

BALMUMU kilosu 8 mark üzerinden satıl-
Ülkemizden Almanyaya daha dağı 22 bkkindn 1934 tarihli 

çok balmumu ginderilmeıi itil• raporumuzda bildirilmişti. 
geçen hafta da uırqtık. Al· Alibclarlarca bu fiat keçi 
dıiumz neticelere sore Türki· boynuzu ile yakından çalıımı-
yeden Almanyaya balmumu ya heveslendirecek yükseklikte 
ithalibnı artbrmak pek kolay bulunmaktadır. • 
olacağı gibi bir çok firmalar Keçi boynuzu Almanyada 
da nlkemizden balmumu almağa her ıeyden evvel hayvan yemi 
hevesli bulunmaktadırlar. A1- olarak kullamlmaktkdız. Ter-
man ithalitçıları Almanyaya kibinde bulunan o.o 30 - 35 nis-
balmumu ihracatunızın artabil- betinde şeker keçi boynuzuna 
mesi için apiıdaki üç n41ktayı büyOk bir ehemmiyet verdir-
iıaret etmişlerdir: mektedir. Ancak fiatının bu 

1 - Türk ihracatcılannın her maddeyi kullananlar için dalii 
suretle itimada llyık surettte elverişli olması istenmektedir. 
davranmaları, Çünkü en iyi sert buğdayın 

2 - Her hususta daima saf fiatı 100 kilo başına 6,5 florin 
iken keçi boypuzu fiatı aşa;,ı 

ve nümuneye 11yıun mal gön- yukan 100 kifo başına 5 ft~-
derilmes ·, Alman ithalatçısının rindir. yani buğdaya yakın bir 
gönde a l mal hakkında ve- fiatla alınıp satılmaktadır. Çün-
rilen a ata inanabilmesi, kü alakadarlar fiatın daha zi-

3 - F' rın b ka ülkeler- yade çıkması halinde be ki söz 
den ı fatla a üZ çok gel"şi buğdayı 'üstün tu acak-
uygun bu unmaları. lardır. 

YUMURTA Bir yandan keçi ' oynuzuna 
gö erilen i teğin ~rtması, öte 
} ndan da f t n 'l çıkması ü e

a 

til· · boy-
1 

ı ' r a na alm ş ır. 
Y i l i boynuzu e\•vela 

r yctte b;r şirkete 

zedile el· ve şirket ise keçi 
b ynuzu ü er'nden bir ve:-gi 
a1arak malı muayyen f~atlar 

üzerinden tekrar satacaktır. 

Dullar 
Ve Yetimler 

On Seneliklerin Veril
mesine Batlamyor 

Tebilt, dul • yetimlerill 
üçyüz kuruşa kadar maaılan
mn on senelikleri verileceğini 

evvelce yazmışbk. 
Vilayet defterdarlığı ve ka

za malmüdürlüklerince maaş 

sahiplerine ait liste Maliye ve· 
kaletine gönderildiğinden bu 
hafta iç.inde bakanhktan gele
cek emir üzerine tediyata ba-t
lanacağı haber alınmıştır. . . ....... 
ikinci Seçicilerin 

• 
Seçimi 

Saylav seçimi için mahalle-
lere asılan defterlerin indiril
diğini yazmışbk. Beı gün iti
raz müddeti 12 kanunusanide 
biteceğinden 13 kinunusaniden 
itibaren müntehipsani intihaba
bna ait faaliyete bqlanılacakbr. 

Zeytin 
Hırsızlar• Yakalandı 
Bornavanın ışıklar köyünde 

son günlerde hırsızlığı artmak
ta idi. Bazı bağ ve bahçeler· 
deki dolap kuyulanmn kovala
n da demirleri de çalınclıj'ı 
için zabita şiddeile bir tahki-
kat ve tahkibata girişmiı ve 
bu hırtızhklan yapanlann Kon-
yah Hasan ile Çatalcalı Mus
tafa olduğu anlaşılarak her 
ikiai de yakalanınıflardır. 

Şehrimizde bir demirciye 
sattıklan demirler de ele ge· 
çirilmiıtir. 

Kalp Alhn 
Sürmüşler 
Antalyada Habip ve Nuri 

adında iki kişi kalp yanm altın 
lirahkları sarfederlerken yaka
laıımışlardır. Bu kalp yarım Ii
ralıklann Suriyeden getirildiği 
ve Üzerlerinde Hamit tuğrası 
olduğu anlatılmıtbr. 

.... -· -
Çocuk Bakımı 
Hakkında Öğütler 

Çocuk Esirg~me Kuru:nu 
(Himayei Etfal) annelere ço
cuklarının bakılması usullerini 
gösteren öğütler hazırlamıştır. 
Bu ·öğütler süt çağındaki be
beklere birinci aydan başlayıp 
12 inci aya kadar ne şekilde 
bakılacağım bildirir. 

lstiyenlere her ~y için bir 
öğüt parasız o!arak gönderilir. 
Ankarada çocuk esirgeme Ku
rumu başkanhğma bit- mektup
la çocuğun kaç aylık olduğunu. 
ve bir de adres bildirmek 
kafidir. 

Kurum; çoculdann terbiye 
ve hastalıkları ha1i\:kıncla soru
lacak suallere de parasız ce
vap verir. 

_, ........ 
Evi Altüst Etmiş 

!" eçccilerde Kaba o an soka-
m a iki numara ı evd o "u. an 

tuccardan Ml h'm oğlu ·sa mı 
evine hırsız g r ek öteyıbcriyi 
karıştırmı'i ve b'r şey almadan 
çıkıp gitmi ir. Z ıta a hhki· 
kata b:ı. anmı ır. Net' c de 
hır ızın o civard' bir r da 
yalar s yyar el eci 1ıırat 
olduğu anlaşılmı v .... yal a.an· 
mı,tır. 

. . ...... .. 
KöprUden 00,10 Ve 

Yaralandı 
HiWden demiryolunu taki-

ben bumabaneye doiru gel
mekte olan bahçavan Mehmet 
oğlu Mustafa Hilll k6prliaün
den dllterek Ylcudunun ınuli
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi için memleket 
hastahanesine kaldınlmıtbr. 

Bornova 
Manisa Yıldınmsporu 

Mağlup Etti 
Bayramın ikinci günü Mani

saya giden Bornova gençler 
birliği ile Manisa Yıldınmsponı 
arasında yapılan maçta Bor
nova sporcuları bire karşı üç 
ile galip gelmişlerdir. Manisa 
sporculan misafirlerini Halke· 
vinde izaz etmiş ve samimi bir 
halde tetyi eylemiflerdir. 

Bornova Gençler BirliğiııİD 

kıymetli sporculanna gösteri

len bu nazikine kabul ve teı
yidcn dalayı sporcular çok 
memnun kalmışlardır. 

Arbede 

İki Kamyon 
Manisa Yolunda 

Çarpışblar 
Bayramın ikinci gthıll yolcu

larım alarak Maııiuya hare
ket eden 190 nulnaralı kam
yon ile Manüadan 1zmire gel
mekte olan 149numarah kam
yon Maniıa ile Sabuncubel 

aruında çarpıtmıtlarclır. Bu 
çarpıtma neticuinde kamyon~ 
lann Cin taraflan ve camları 
kınlmıt nüfusça bir zayiat 
olmamııbr. 

Kadınlara Teca
vüz Etmişler 

Gaziler caddesinde Bayan 
Şamh Melek, yamnda kız kar
deşinin kızı Nevin olduğu hal· 
de arabacı İbrahimin ar11basile 
geçmekte iken iki phsın ani 
olarak hücumuna maruz kal
mışlardır. Bunlardan birisinin 
Kemerde oturan Kürt Şükrü 

oldup anlqılmıı ve aranma· 
lanna batlanmıtbr. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE SINEMASI . 

Şimdiye kadar yapılan TÜRKÇE' filimlerin hepsinden 
çok sevilenj ve çok üstün olanı : 

AYSEL Bataklı Damın Kızı 
TuRKÇE sözlü ve ~arkılı memleket filmi devam ediyor. 

Yazan: H. Cemil, Yapan: Muhsin Ertoğrul, Beste: C. Reşit 
Oynıyanlar : Talat, Cahide, Feriha, f. Galib, Behzat, 

H~zım, Sait, Müfit, Nafia, köylüler v. s. 
llAvet n : PATHE JURNAL No. 13 

C'PM@d*5Jli&%"? 'M 1R 
Seanalar he .,ün 15 - 17 - 19 - 21.15 te, cu 

nü 11.30 ve 13 te ilAve seans, Perşembe günü 13 
te ta ebe seansı vardır. 

~-~~Mi~EEffDlm!Bt'J!c~qz21111 .. 11m .... m1~ .. rım .. lli11 
.. •m1att .. ~JIJ!#P"lliilim~~el 
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Zahıia Haberleri: 

Boksör nJ11? 
Lile aioemasında Ali oj 

Hüseyinin yumrukla burn1111 
kıran ve Mehmet oğlu Aüllillll 
de baıma vuran Süleymaa o 
Ahmet yakalanmıfbr. 

Kadın DlvUlemez 
Gaziler mahallesinde D6ner 

sokaiında oturan Mehmet oğ 
S&leyman karası• Bı•ye • 
..zı P..,,.. ıl aide dWtia .. ~..,. 

- )"'lmhr ... 
hcadz ...... --.. -

Keçecilerde Peıtamalcılar 
haıından geçmekte olan Bay· 
burtlu Dervit oğlu Mmaff 
Erzurumlu Mehmet oilu K 
Hüseyine bıçap çekerek hl-
cum ettiğinden yakalaDDUf v• 
hakkında kanuni muameleye 
başlanmıştır. 

Elinden Yaralamı' 
Çorakkapıda T ashçeıme 80-

kaimda Hasan oğlu MuhsiD 
ile kain biraderi Mustafa oj'lu 
Muammer aralarında çık 
kavga neticesinde Muammeı 
Mullsini 801 elinden bı,~.-.. 
hifif surette yaralamııtır. 
Yolcuları Rahatsız Ebnl 

Karantinada balıkçı Halil 
oğlu Mustafa fazla sarhoı ola• 
rak tramvaydaki yolculan ra• 
hatsız ettijinden yakılanmıı· 
br .. 

Slllh Yatıranlar 
Kemerde yapılan silih ara• 

masında Ahmet oğlu Mehmedia 
üzerinde bir tabanca, Adent 
oğlu lbrağim üzerinde bir biçak 
bulunarak almmııtır. 

Keçecilerde yapılan ailib 
yoklamasında Riıa oğlu Emir 
de bir kama, Kemerde Süley· 
man oğlu İımailde bir biçak, 
lkiçeımelikte Zülfıkar oilu Va• 
hapta bir kama ve Hasan ojhı 
Enver ile Mustafa ojlu Alide 
birer biçak bulunarak ahnmışbr. 

SöndUrUldU 
Karşıyaka Turan Menemen 

caddesinde kira ile oturur 
Şark halı kumpanyası müdilril 
İngiliz tebaasından bay Hipia 
evinin bacası tutuprak atet 
çıkmıt ve itfaiyenin yetip1eıi 
ile bir zarar olmadan s6ndü
rülmü~tür. 
~laatlrlnl Yaralamıt 
lkiçeımelikte Dolaplı kuyu 

caddesinde oturan Arap ibra· 
him, kain biraderi Salih oğlu 
Mehmedi evine davet etmiş ve 
bir kadın meselesinnen dolayı 
aralannda çlkan kavga netice· 
sinde İbrahim, Mehmedi ekmek 
bıçağı ile yaraladığından ya• 
kalanmışbr. 
Parayı Vermek lstememli 

Belediye un fabn"kası 

kantar ~emuru Hasan -oğlu 
mustafa Tilkilikte lbrabim oğlu 
Hüseynin meyhanesinde rakı 
içerek sarhoş olmuş ve içtiği 
rakının parasını vermemek iste
diğinden ve bağınp çağırdı· 
ğından yakalanmışbr. 

Elblsesl Çahnmıt 
Balcılarda kömürcüler içinde 

14 numaralı odad?l yatan Ha-
san oğlu Mu tafa, ayni yerde 
otu ur Şaban oğlu Sait ve Mah-
mut oğlu ehmet tarafından 
elli liralık e bisesinin çalındığı· 
nı. iddia etmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

§ Çor '<kapıda Gazi bulvan 
yanında Kulalı Hüseyinin inşa-
atında amc elık eden İbrahim 
oğlu Ali, in aatta yattığı yer· 
de belli olmıyan bir k'mse ta
rafından bazı e11asının çalın· 
dıiını .iddia etmiştir. 
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Kızcağız Ülgenin tanırları, 

elbet iyi adamlar olur diye s~
vinmi..şti .. 

I G{nc kadının içind:.; fırtına-
ar opn t• u. Bu ktz buralara 

kadar, onun esenini bozmak ' 
evini karıştırmak, Oğuzu baş~ 
~~ çıkarmak için geliyordu. 
Ifanlısından sonra kocasına 

musallat olacaktı demek? 
Kendinden geçerek haykırdı: 
- Hayır olamaz. Onu almı

)'acaksın .. 

~ kadar hırsla gürlemişti ki; 
Emıne korkusund b'. ··ıd·· 
1_ k an uzu u, 
.l[e eledi: 

- Niçin ablam? Onu sevi-
7orum, o da heni seviyor, bu 
•uç mu sanki? 

Ülgen kızın korktuğunu gö
~rek hemen kendini topladı. 
ırden kafasında bir ışık doğ

~uşt_u. Evet bu en güzel ve
aıleyı kaçırmamalı idi. Emine
ain dileğini kocasına anlatacak, 
bu temiz aşkı öyle benimıiye
rek, o kadar içten anlatacakb 
iti mutlak aralarındaki huzla
nn çözülmesine yarıyacaktı. 

Tasalı duruı ile kendinden 
cevap bekliyen kızcağıza: 

- Korkma Emine, ben Oğu-
za ıöyliyecek, seni Muratla 
başgöz etmege çalışacaiım .. 

Emine çılgın bir sevinçle 
onun ayaklarına sarılarak: 

- Oh, varol benim yavuz 
melek ablam. İçimin acısını gi
derdin, tanrım seni her acıdan 
korusun .. 

Ülgen bu dilekle yerinden 
sıçradı. Atının yanına gitti. Atı
nın başını tutan genç kıza 
uı:ııut verici bir bakışla baktı. 
Bır kuş a-ibi uçarak köyün yo
lunu tuttu. 

. Gün iyice kararmıştı. Emine· 
nın gönlü sevinçle ışıldıyarak: 

- Oh işim oldu, Murat ta 
ne sevinecek. 

Diye diye o da bir karaca 
gibi karaaiaçlar arasına dalıp 
koşa koşa gitti .• 

* 
• • • 
iki arkadaş pencere önünde 

oturuyorlardr. 
Şömineden tatlı çıtırdılarla 

parıldıyan alevler odaya ılık 
bir sıcaklık dağıtı~ordu. Oğuz 
•rasıra dışaı-ısını gözliyordu. 

Karısının hiç te bu kadar 
gt:ciktiii yoktu, nerede kal
mıştı? 

Düşünces:ni ark:ıdaşma belli 
etrne~ege çaiışarak: 

- Ulgen seni birden görün
ce öyle şaşıracak ki Altan ... 
Cidden güzel b:r sürpr~z yap
tın .. 

T ekı ar cl;şanya baktı: 
-Yok!.. 
Altan saatını kurarken: 
- Yedi buçuk olmuş Oğuz, 

karın köyde değil mi ?. 
- Sabah çamlığa gitti. Ora

da yapılan pavyonlarda hiç bir 
ıeyin eksik olmamasına bakan 
odur. Şimdi .Ülgeni görsen ta
nımazsın.. Çocuk devşirimi için 
köy köy dolaşarak, yüzü eski 
beyazlığını kaybetti. Her aabah 
atla spor yaparak adalelerini 
kuvvetlendirdi. Daha olgun, 
daha sailam bir İstanbul kızı 
oldu .. 

• 

Oğuz bu son sözii söyierken 
gözlcti parlıyordu .. 

Yine dışarıya bakındı. İçine 
korku d~iştü, sakın atla pati
kadan ko~cırkcn başına bir ka
za gelmesin. 

- Ben çıkıyorum Altan, Ül
gen nerede kaldı bakacağım. 

- Birlikte çıkalım .. 
·İkisi de çaçuk çabuk büyük 

bahçeyi geçtiler, Oğuz Ülgc
nin hergün tuttuğu yolu bili
yordu. 

- Açığa çıkalım, eğer gö
rünürde kimse yoksa o zaman 
ilerleriz. 
Yüreği çarpıyordu.. Altan 

yetişemiyordu. Oğuz bir elek
trik fenerini karşıki sırta çe
virdi. Keskin akşık gözlerle 
tepeye baktı .. 

Ufak bir haya), oynar gibi 
beliriyordu. Yüreği hopladı: 

-Odur .. 
Atının nal seslerini duymuş

tu .. 
Altan: 
- Nasıl o? Ben birşey gö

remiyorum .. 
- Fenerin .dü:ılüğüne hak, 

gördün mü? işte şimdi daha 
iyi heliririyor. 

- Olur ·şey değil. Ben Ül

genin bu kadar usta binici 
olduğunu bilmiyordum. Ne gü
zel koşturuyor hayvanı. Bak 

bak, o da bizi gördü galiba .. 

Oğuz bir düziye elektrik 

fenerini oynatıyor: 
- Ne çocukluk. Bu havada 

mantosunu da çıkarmış, gece 
öyle kuru bir soğuk var ki: 

Ülgen de gerçek onları gör-

müştü. Fakat kocasının yanın
da duran bu adam da kim? 
Uzaktan yuzu anlaşılamıyor 
ama, kılığı bir şehirliyi andı
rıyordu. Yoksa korktuğuna 

uğrıyacak1 şimdi T orgayla kar
şılaşacak mıydı? Evde Aybarı 
mı bulacaktı?. 

Asabi bir kımıldanma ile 
üzengilere bastı, hızla gemi 
çekti, hayvan şahlandı. Oğuz 
ürkerek ileri atıldı. 

Genç kadın gülmeğe çalı
şarak: 

- Biraz geciktim değil mi? 
- 50·111 Vm-

Yeni ltalya Elçisi 
Ankaraya Hareket Etti 

İstanbul, 8 (Hususi) - İtal
yanın yeni elçisi Bay Carlo 
itimatnamesini vermek ıçın 

Ankaraya haıeket etmiştir. 

Bay Celal Bayar 
Cuma Günü Ankaraya 

Gidiyor 
İstanbul, 8 (Hususi}- İktisat 

bakanı bay Celal Bayar cuma 
günü Ankaraya gidecektir. --

Bulgaryada 
80 Kişi Affedildi 

SOFYA, 7 (A.A) - Kral 
Boris, yüzlerce adi mahkumun 
cezalarını kısmen, memleketi 
mudafaa kanununa tebaan mah
kum bulunan 20 kitiniü ceza
larını da tamamen affetmiştir. 

1 

• 

Yunanlılar istiyorlar Ki 
Sel3nik Biitün Balkanların Genel 

Alışveriş Limanı Olsun 
Atina, 8 (Hususi ) - Balkan 

antlaşması ökonomi konseyinin 
atinadaki toplantıları dolayısile 
"Aneksartitos,, gazetesi şun

ları yazıyor: 
"Atinada çalışmalarına ba~-

lamış olan ilk Balkan ökonomi 
konseyinin }üksek ehemmiye-
tini tasdik ederiz. İşte bundan 
dolayıdır ki görüşülecek işler 
arasında Selaniğin bir Balkan 
limanı olarak kullanılması mes
elesinin göze çarpmamasına şa-
şıyoruz. Merkezi Avrupa döv-

letlerinin K~radeniz yolile Asya l s~ıaııikteıı lJir maıı:cırcı 
ile münasebatta bulunmaları, 

ları bu noktaya konseyin dik- melidir. ,, 
öyle sanıyoruz ki, Balkan iti- • · · b 
1 f d l l · · S ı 'k katini celbctmeli ve Balkanlı- Yunan gaıetesının u yazı-i l ev et erı ıçin, e anı yo-
lile kendi ticari münasebetleri- lar ararında her türlü ökono- sında. lstanbula karşı Selaniği 
ni kolaylaştırmaktan daha mli- mik teşebbüsler için Selaniğin ilerletmek kaygısı göze çarpı-

Dış Bakanı 
_._... .. --

Bay T. R. Aras 
Cenevreye Gitti 

Ankara 7 ( A.A ) - Dışarı 
işleri bakanı bay Tevfik Rüş
tü Aras bu akşam Ceneneyc 
hareket etmiştir. 

Durakta adliye, içori işleri 
ziraat bakanJ.ariJe riyaseti cum
hur yaverlerinden Bay Cevdet 

\ 

Tolgay Saylavlar ve dışarı iş
leri bakanlığı ileri gelenleri ta
rafından uö·urlanmıştır. 

1 o 

1 -

Flcmington, 7 (A.A) - Gar
diyan kendisine sabah gazete
sini getirip verdii'i zaman do
kuz sayfasının kopanİmış oldu
ğunu iÖrünce Hautmanın son 
derece canı sıkımıştır. Filhaki· 
ka Hautman gazete olmmağa 

mezun ise de kendisine ait ha
berler önceden kesilecektir. him olamaz. Yunan murahhas- bir merkez olduğunu ileri sür- yor. ....... . ....... 

Resmi Tatil Günlerini Bay Tevfik Rüştü Aras 
Gösteren Bir Proje Bay Y evtiçle Görüştü .. 

Ankara, 8 (Hususi) - Resmi 
tatil günlerini gösteren kanun 
projesi anıklanıyor. Bu kanun 
layihasının esasları layik dev
letin resmi tatillerinin dinle ala
kası olmamasıdır. Proje yeni 
büyük kurultayın ilk toplantı
sında görüşülecektir. Bu kanun 
kabul edildikten sonra resmi 
daireler ancak gösterilen gün
lerde tatil yapacaklardır. 

Şeker bayramı münasebetile 
·Ankarada hiç bir resmi bay
ramlaşma olmamıştır. 

İstanbul, 8 (Hususi) - Şeker
ciler bu bayramda şeker sata
madıld.arından şikayet etmiş
lerdir. 

ÖKONOİ BAKANI 
İSTANBULDA 

İstanbul, 8 (Hususi) - Şehri
mizde bulunan Ökonomi Ba
kanı Bay Celil Bayar yarın 

(Bugün) tetkiklerine başlıya
caktır. 

BUGDA Y İHRACATI 
İstanbul, 8 (Hususi) - Ziraat 

TAYYARE 
TELEFON 3t51 

Huy l'ı !rU Uayw· 

Bakanlığı müsteşarı Bay Atıf 
yeni mahsulden 100 milyon ki
lo buğday ihraç olunacağını 

söyleıııiıtir. Müsteşar buğday 
ihracatımızın günden iÜne art
masına rağmen ekmek fiatının 
daha ziyade yükselmesine m~y
dan vermiyeceğiz, dedi. 

SİNEMASI 
TELEFON 315t 

Bugün Senenin En Büyük iki Fi1dıi Birden 

1 - Çıldırtan Dudaklar 
Llllan Harvey ve John Boles gibi iki sevilen ve çok 

alkışlanan sinema yıldızlarının oynadıkları çok nefis bir film. 
Musikisi başlı başına bir harika olan bu filimde Lilian 

Harvey sanat kudretinin kemalini göstermiştir. 

2 - Lübnan Melikesi 
Splnelll - Jean Murat ve Chacatnnl'nln oyna

dıkları Pierre Benoit'nin bu ıaheseri büyük muvaffakıyetle 
devam ediyor. Ayrıca .: 

3 - Foks Dünya havadisleri (en son] 
4 - Böcek muharebeıi [ Miki Mavs ~ . 
Seans Saatları: Hergün 15 - 18,30 - 21,50 Çıl-

dırtan Dudaklar. 16,40 - 20,15 Lübnan Melikesi 
- Perfembe ve cuma günleri 13 - 16,40 - 20,15 Lüb
nan Melikesi. 15 - 18,30 - 21,5 Çıldırtan Dudaklar. 

Fiyatlarda Zam Yoktur 

Bakanımız Cenevre Dönüşü Dış 
Tekrar Atinaya Uğrayacaktır 

İstanbul, 8 (Hususi) - Dış 

işler bakanımız bay Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah Belgra
da vardı. Dış işler bakanımız 

Belgratta 24 saat kalacak, 

Yugoslavya başbakanı Bay 

Y evtiçle siyasal durum hak· 
kında görüşecektir. 

Bay Ar.as ayın on üçünde 
toplanacak olan uluslar arası 

kurumuna başkanlık edecektir. 
Önümüzdeki Cenevre görüş
melerinin çok d ğerli olacağı 
tahmin ediliyor. Dış bakanımız 
Cencv. e dönüf.ndc • te rar 
Atinaya uğrı~ arak gör~~-1mele
rine devam edec ktir. 

------------~.-.----~~~--

Bal kam Antlaşınası 
··-·-·· . 

Ökonomi Meclisinin Atinada'ki 
• 

Umumi lctima 
Atina, 8 (Hususi) - Balkan 

Antlaşması, ökonomi meclisi 

hariciye nezaretinde 2 inci 
defa olarak umumi heyet ha
linde toplanmışhr. Bu içtima-

lar sonunda muhtelif mesele
lerin görüşülmesi için dört 
komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Birncisi alış veriş siyasasına 

ait meselelerin tetkiki için 

olup umumi heyet toplantısı 
bit~r bitmez ilk. toplantısını 

yapmış ve bu toplantı akşa
ma kadar sürmüştür. 

Bu toplantında alış veriş 
siyasasının dört balkan devle~ 

tinin birbirine uygun temeller 
üzerinde . kurulması için Romen 
murahhas heyeti tarafından 
ileri sürülen kurum proıesı 

gözden geçirilmif ve bunun 
üzerinde münakaşalar olmuştur. 

Münakalat ve balkan komis
yonları da çalışmağa başla
mışlardır. Turizmin inkişafı 
için kurulan komisyon da dün 
ıabah toplanmıttır. 

Bu dört komisyonun ere
cekleri ıonlar üçüncü heyeti 

/:ay /Jııwııt 

'J'ıirk .Jlııı·ulılıa ı lfrycli Jı1 i-.:ı 

umumiye içtimaı yapacak olan 

meclisin önüne konulacaktır. 
Ökonomi meclisinın böylece 

kararlaştırılacağı iki üç ay 
sonra Ankarada yeniden açı
laçak olan celselerinde müza
kere edilecek ve kat'i neti
celere baglanacaktır. 



DUYUMLARI 

Yugoslavyanın Soysal 
Ve ökonomik Amaçlan 

Zajrepte çıkan Obzor gaze- f 
tesi Jellİ Y ~09Jay alkimeti• 
aia ;ç yuaı•• taluis ettiği 

Wr makalede diyor ki : 

ROMANYADA PETROL 
SATIŞI INHfSARI 

y ....... 

Arnavut ok Ihtilfili 
Kral Daraça Çekilmiş - Bayraktar 
Babası ın intikamını Almak istiyor 

---------~~c ---~--------1 .... -------------------------

Bir Alim 
••••• 

Sir Alfred Eving 
Öldü 

u Ba aiyua hakkı.da tam 
bir fikir edinebilmek için Bay 
Y eriiç ldiW..etiai• beywıa· 
..am beklemek lhımdw. Fa
kat fimcliden tebariiz ettirile
Wlir ki. IÜkÔll Ye •nlapMdaD 
pJl'İ, ik-Olllik mecbmiJetler 
ve biltıa.a ~ ft&iyeti 
en önde ıelmektedir. 

Bllkrqte çıkan Arguı pze
teıinin bildirdiğine göre, mali
ye bakanlığı memleket dahi
linde petrol aab11nın inlıiaar 
albna elmmama tetkik etmek· 
tedir. 

Ayaklananların Başı Muharrem Bayraktar Ele Geçirilememiştir 

Londra 7 ( A . A ) - İnp
terenin btlyük ilimlerinden mli
la..m. ve manyetiıı:ma ekıperi 
Sir Affred Eviııg ölm6§ttır. il. 
EYing muhuebe esnasında 

Şimdi,e kadar bu ıabada 
alınan, köyli borçlanmn mora
toryoma tlbi tatulmuı, koope
ratiflere kredi ve clutek •eril
mesi gilN tedbirler wak klçik 
mal sahiplerini kartarmak ve 
ld5ylhllıı sefaletint azaltmak 

ıayeaiyle alınmıı idarei mula: 
'laat tedbirleri idi. Bu hususta 
yapılan liberal ve Endividlialiıt 
kuanJa.r İN arazi proleter sı
nıfı ve binnetice tehirlere 
doj'ru hicreti doğurmUftur. 

Arazi mabaulleri fiatlanmn düı
meıi üzerine iıe, çiftçi sınıf
lanma ifllaınıa ve mahvının 
hllle geçmek için morator• 
yom tedWriBa ldrKUt olaaclu. 
lh tedbirill aeticeeitlde de kre
di yok oldu ve buhran ökono
mik Ye malt bayabn diier alu
lanna da sirayet ederek .ıuaua 
dij'er mnflan•, tkcarlan hır
fetçileri n ıaireyi mlteessir 
etti. 

Gazete bundan sonra diier 
muhtelif dCYletlerin ba YUiye
tia ne ıaöi çarelerle hbe 
~eçtiklerini •Jdıktaa Mnra 
••'ha cezri 'hareket edilmesi 
lizun~eJdiiini 11,ı.,er " sa
ztlne devam ediyor: 

"Çiftçilerin yaziyeti Mrilı bir 
surette tesbit olunmalı ve esaı 

olarak CSkonomik bir vahidi 
kıraai olaa kooperatifler ala.
malıdır. Kooperatiflere iatiaat 

eden bir teıkillt çiftçileri kur
taracak ,..._e yoldv. B. Yev
bç lıakbaetiaia ._ tanda 
b&Nket ec1eceti çok kunetli
dir. B. Yemçia ka&iaemde 

kooperatifler mlimeuilleri mev

cuttw •e blıtbakaa ilk hce 
çiftçi kooperatifleriai ziyaret 
ebaİflİr. 

ROMANYA İLE SOVYET 
RUSYA ARASINDA POSTA 
MUNASEBATI 

Romanya ile SoYyet Ruya 
arasnacla ticari münuebet.ler 
24 ilk kinua tarihinden itiba
ren hapnmıfbr. 

Fakat daha fimdilik do;ru
dan doıruycı demiryolu nakli
yatı yap lmadığmdan irlibat 
temia ~hmuncaya kadar poeta 
mlınaka1itı Lehiatan tar!kif e ya
pılmakt.a devam edilecektir. 
ROMANYA. DAHiLi ISTIK

Z'NIN IKtNd TERTiBi 
a1 n ua ~öre Ro-

manya <bbi i iatikramun ikinci 
tertibi 1 son Kinun tarihinde 
piyuaya çıkarılacakbr. Malbl 
olduiu üze e bu ikinci tertip 
devletin daJaah bor'1anmn it· 
fasında k•llanılarak.tır. 

Maliye bakam bu mesele hak
kında hükimetin dilfÜDceleri 
tızen.lea fildrlerini almak 
üzere memleketin saıaayici ve 
maliyeci adamlariyle g&rllf
meler J•pmıfbr. Söylendiğine 
göre laalu Petrol Sanayi 
şirketlerine zıt bahman bii
tün telisat n tevzi mahal
leri devletin eline geçecek, 
istikbalde de teni keyfiyeti 
aynen bugün olduğu gibi ya
pılmakla beraber tahsil oluna
cak para de•letin elinde top
lanacak ft.. deYlet, UJNim ha
•lattan bugünkü tevzicilen 
birer hisse verecektir. Bu Ye
rilecek lüue, istimlak edilecek 
tesisata tekabül edecektir. 

Maliye bakanlığının tesis 
etmek istediği bu inhisar yal
nız memleket dahilindeki sa
hta ait olacak ve dış sabflar 
hugUn olduğu gibi yine ser
be.t balacakbr. 
YUNANİSTANDA KATO

LİK PROPAGANDASI 
Selanikte ~ıkan "Volente" 

pzetesinia yudajına göre 
Y unaniıtan iç itleri bakanlığı, 
so• zamanlarda Katolik mis
yonları mühim mikyuta din 
propai'andası yapıldığına da
ir mahalli makamlardan rapor
lar almaktadır. Bu raporlara 
nazaran Katolik misyenerleri 
,rençlerin her ne suretle olur• 

sa olıun din değiıtirmelerini 

mümkin laımak içia kllliyetli 

para aarfetmekte ve bu pro• 

,.aayayı bilihare mirasla· 
nndan istifade etmek niyetile 

hilı••• iyi aile çocukları ara· 
mıu yapmaktadır. 

Bu lauusta gazetecilerin su
allerine maruz kalan İç lıleri 
Bakanı meseleyi ciddi bir su
rette tabkik ettikten soDl'a bu 
gibi ecnebi propagandalarına 
mani olmak lizere llzım gele• 
sıkı tedbir1eri alacaj1nı bildir-

o L" 
mış'"ır. 

Diğer taraftan "Le Mcssager 
D'Atbene" ga%etesi, Yunania
tan Kültür Bakanlığınm ecnebi 
propagandası yapılmasını men
eden Yunan kanunlımna itaat 
e!nıetliklerinden dolayı hiri Se
lanikte ikisi ' Korfoda olmak 
\bere üç ecnebi mektebini ka
patın11 olduğuna ve ay i ıe
bepten · dolayı d" ger on bet 
mektebi de üç bin ile on bin 
drahmi arisanda muhtelif para 
cexalaruıa mahküm ettiği 1ıaber 
vermektedir. 

Bolivya-Paraguvay Harbı 
ASOMPSIYON, 7 (A.A)

Mudafaa nezaretinden teblii 
•lundujuna s6re, Paraıuay 
kuvvetleri Capireııdoyu zaptet· 
mişferdir. Bolizyaldar ıarba 
do ru rflcat ediyorlar. 

Atiaa 8 ( Husuı ) - Yan- kolay muhafaza edilebileceği 
yadan bitcliQliyor : Tırandan bir hapishaneye nakli isten-
gelen kimtelerin b"ldirdildcrine mcktedir. İbtahim Çe!o geçen 
göre, ihtiWcilerin plebesi!l, v o~f-M .. ·"ol.. .....,~: hem~eh-

korba Kı-aJ Ahm .... 
logo iki kız kard . · 
Ye 12 yqmdaki veliahbnı 
Arnavutluktan dışangön-.. 
dermit olup kendisi de 
daha emin olmak için 
dört aydnberi Dradc.ki 
sarayında yerleş • • 

Yine öğrenild. w ne ... o-
re, kral dôrt giın 

Abdullah Kossi ve. Ki
mn Dol1ab Muharrem 
Bayı"&ktar nezdine gön-
dererek sillbları baraktı-
°" .&.-L..l!-de k 110 

• 
0 a· UUUIU" enaıpnı 

affedebileceğini bildinait
tir. Fakat aradan dört 
güa g~çtiii halde kl'alıa 
elçileri geri gelmeclik· 
]erinden "rehinen olarak 
alıkonulduklan sarayda 
:zannedilmektedir. 

Daha yeni duyuaiara 
gire Mabarrem Ba,..U
tar'm fimdiye kadar ele 
geçirilememai. ı. ele 
bapaı• blyük aafuz 
sahibi olmuuıd ~ ~1'· Az
naYUtlukta endife ayaadınmş· 
br. Bayraktan apJrlw•mağa 
kışlmtau mebepler anmada, 
Ahmet Zos:~tnun adamlan ta
rafından babasuun öldiiriümü' 
obaua ileri aürülmekte Ye Mu· 
baneaıin ietikam kut.ile ortaya 
çıkbjl aöylemnektedir. 

Atiaa 8 (Haauaa1- Dahiliye 
aezaretine lnettia kalesi 
hapishane aüdürİüğiinclen ge· 
len bir tel~rafta or da mahpus 
bulunan İbrahim 'Çelo adh Ar· 
navudwı kaçmaamdan korkul
dup bildirilmekte ve daha . ....... 

Bulğar Başvekili 
Yugoslavya İle Yakınlık Dilekle-

rini Tekrar İleri Sürüyor 

Btılgcw Başı•eki1i Ge<>rgiyef 
Belırat, 8 (}-luaat)- Avala 

Ajansının Sofya muhat.iri bq 
,, ekil 8av Georfivef ile mllla-

kat etmittir, Bulgar başvekil 

ilk önce Yugoslavyanın istikbali 
hakkında temennilerde bulun

mut ve kral Alekaandır tara
fından gUdOlmek iateailen Bul

ırar - Yugoslav :mukareneti 

aiyasuını hahrlatarak demiıtir 

ki: 
iki kardat uluı arasında 

yakmlık ve anlaşma ıiyaıasınm 

güdillmesini çok dilerim. Şiın .. 
diye degin bu siyaıa, umut 

verici bir yol almııhr. 
· Baıvekil B. Georfiyef, Yu-

roalavya ve Bulgariıtamn umu
miyetle medeniyet ve bilhaua 

Balkan medeniyeti sonmaa ya

rarhkta buhmmalan için bu ai
yasanuı iıtikbalcle de ı'dille· 
ceii umudunu dstenaiatir. 

1 

risi ve Amavutluiun sa1nk bat· 
vekili olan Hasan Piriştineyi 
selinikte öJdünnUıtl. Alımet 

ı 
Zoğomm taraftan olan dosttan 
kendilİllİ kaçırmağa ujT&flD&k• 
tadlrlar. 

italya Himaye MI 
Ediyor? 

Londra 8 (Hususi) - ( Dey
li Telgraf ) gazetesinin Balgrat
tan aldığı haberlere göre, İtal
ya Arnavutlukta uyan çıkaraıı 
beyleri. bir ~k. ltalyan istek
lerini reddeden Kral Zogop 
karşı hima; e etmektedir. Bel-
grat mahafili, • talyanın ayni 
suretle balkan antlaşmasını 
boı.maf a da çalıştığım kayde
diyorlar. 

Şlmal1 Eplrde 
Atina, 8 (Huauai)-Y anyadan 

Yunan gazetelerine bildirildi· 
ğine göre Arna1.1 utluktan gelen 
yolcular, bu memlekette knr
gaşalıklann arkaıı kesilmezse, 
ergeri Arnavut beylerinin şi~ 
mali Epirin Yunanistan tara
ftndan işgalini istiyeceklerini 
ve ~mdiden hıristiyan ahaliye 
kartı teveccüh gasterdiklerini 
bildiriyor1nı-. 

dU.-an gizli telgraflannı aç· 
mak hususunda çok büyük me
haret g6stermiş ve çok bnyük 
işler görmliftür. Çok büyUk İf 
gönnüş olan kırklar meclisini 
ortaya çıkaran odur. 1914 tık 
kanunundan sonra .Almany• 

açık deniz filosunun biitiln 1ıa · 
Teketleri bu meclis tefkilitmca 

havadan alman dütman telgraf
laruulan derhal malum olmuş
t.r. Mecliaia çahflll& tara ba
giin de cici ·ı bir surett:a sak
Wıan bir sırdır. "stc açılan 
telgraflar arasında Alman ha-
riciye naz-ın Fon limerman t.a
rafmdan şimali Amerikaya kar-
t• bazı ıartlar dahilinde Mek
sikaya ittifak teklif eden tel
grafı da vardır. Bu telgrafm 
Amer'ka efkarı 

0

umumiyesini 
iti]af devlet · ·n ı başında 

harbe giım n kna husu
sunda en bu:uk rol aynadığı
na herkes müttefiktir. 

Deniz 
Konuşmaları 

NeTY«k 7 A , ~ Buca 
ya gelen b y Davi" 
Londradaki deniz konwtmalan
ma yeni bir toplub laaarlu
dıtı Ye bu toplantıda bir •--lapa yapılmasının kabil olda-
pnu söy~di tm 91)11ra demit
tir ki: 

Om idim bun an ihartttir. 
Çtmktl ıeçen konhrau ae bir 
munffakıyetlc ne de bir mu
vaffaluyetaizlikle. neticelenmi,
tir. Yalnız filıiricri11 açıkça or
taya d&kü1mesine bir meydan 
teıkil etmiştir. ........ 

Atina Ateşemiliterimiz 
• 

Hakkındaki isnatlar 
Üçüncü Yunan Kolordu Kumandanı 
Tarafından Ret Ve Takbih Ediliyor. 
ATiNA, 6 (Huausi)-Yaa

nistanda Tirk-Yunnao do.ltlu
ğunu iyi bir g6ıle görmiyen 
bazı kimseler tarafından valnt 
vakıt iki ulusun yakınlığını 
bozmak için manevareler çeY

rilmektedir. Bu dlmleden ola
rak, Sellnilde iaamlmıyacak 
glUünç bir haber ortaya atıl· 
mııtı. Guya ıimalt Y mwautan· 
dan geçen Tiirk atqemiliteri 
Yunan aıkeri meYkileri ve 
kunretlerı lıakkuıda millıim 
mu!Gmat •e yemk toplamıt ve 
nezdinda uklamıf imif. 

Merkezi Seliaikte oSaa 3üaei 
koloni• kamudam Gneral 
Panayotakoe'"' yala herme 
&ir tet.M • .,.._ek ._.,. 

tir ki: 
" Bu ıibi haberler ancak 

l'enel menfaatlere bozulduk 
verir.Çünkü, Türk ataşemiliteri 
bütün Yuanistandan, erkim 
harbiye reiıliiinin emri muci• 
bince, Ywaan zabitlerinin refa· 
katinde olarak ıeçmit ve ne 
girmesi liıımsa onu görmüı 
ve askeri kumandanlık daire
lerinde mukim olan bütün va
tandaşlann bildiK-i ,eyleri ii
renmittir.,, 

• 

"Bizim resmi dairelerimia 
Türk zabitine miaafirpenertik 
ft kolaylılc: giste4ilderi ıibi 
Tlrtdyeye •yalaat edee.ek IH
zia zabitlerian• Türk mab
.. bnın da aya• kolayhldan 
~leri •w~.mclir. 







Yeni Aeır 

Son Savaş Derebeyliği Sınırların Emniyeti 
Haheşiler İtalyada ihtilal Çıkmasına Macarlar Roma Antla~masını Küçük 

önayak Olacaklar ·Mı? Antlaşmanın Zaferı Sayıyorlar 
_...._. ________________________ 1 ... -----------------------------

ı talyan Düşüngenlerinden Guglielmo F errero
nun Bir Makalesi • • . . 

Habeş Yaylasının İtalya ıçin Korkunç Sürperizler Yaratması imkansız Değildir 
~~-------------------~-----------------------İtalya' nın en genit düıünen yazanlanndan biri iken, buvuruk albnda yazı yazmak 

isiemediği için faşist yurdunda barınamıyan Guglieluno Ferrero, ltalya • Habeş çabş
:•ıas ı rlolayı~ıle ' 'Depeche de Taulonse,, gazetsinde şu makaleyi çıkarmıştır: 

J. •''·•' ' ıılrıı·uı Sııııutlidel.'i karim 
111 il i;ıleri 

Harbe SUrUklenen 
Bir Rejim 

Sakın , Habeşistanda aklarla 
karalar arasında bir savaşa 
doğrumu gidiliyor? Ben kendi 
sayıma öyle samrım ki İtalya
nın işlerini bugün çeviren hü* 
kumet daha bir kaç yıl sürse 
ve savaş Avrupada patlak ver
mezse, ltalyan ve Habeşistan 
arasında cenk yakındır. Italya
daki gibi bir rejim, özünden 
ötürü askeri ·sergüzeştlere atıl
mak için yaratılmıştır. 

Avrupada engeller ve kor
kular çok büyük olsa bile, Af
rikada alan boştur ve korku 
daha az benzer. Crispi zama
mnda İ talyanın başına gelen 
bu idi. O da ilk önce, askeri 
diktatörlüğünii sağlamlamak 
için Almanya ile birlikte Fran
saya karşı sava~ <v:mağı dü
şünmüştü. Almanya bu oyuna 
yanaşma1ın ~a, :ta1ya o va kıt 
Habeş yay'.·s.na tırmanmağa 
kalkıştı ve 1896 harbı bundan 
doğdu. 
Bir Savaş Derebeyliği 
Habeşistan bugüne bugün 

ortada kalan son barbar impa
ratorluktur. Yani, bin yıl önce 
Avrupada olduğu gibi, düşü
nüş hay tı din unsurlarından 
ökonomi hayatı da iptidai zı
raat ve sanayiden ibaret olan 
bir cenk derebeyliğicHr. 

Orada, harp ve siyaset bü
yük adamlara yakışan biricik 
meseledir. Bizim görüşümüze 

göre. siyaset tarihinde müzelik 
olan böyle bir devletin dişin

den tırnağına kada- silfıhlan
mış, kurumlu ve genişlemeğe 
susamıs Avrupa devletlerile 

llabcşlileriıı askerleı·i 

temas halinde bulunup ta ni· 
hayet çarpışmaması için bir 
mucize gerektir. Habeşis

tan sınırlarına bitişik olan 
İtalya, Fransa ve İngiltere 
devletleri arasında, bu çarpıt· 
ma için alın yazısı en derin 
olan İtalyadır. 

Habe,ıstan İtalyayı 
Devirir MI? 

Bakalım o vakıt mukadderat 
ne gösterecek? ltalya krallığı 
orada tarihin son harpçı dere· 
beyliiini yıkacak, yoksa son 
harpçı derebyliği mi İtalya 
krallığını devirerek İtalyan ce• 
miyetinde yiiz yıldan beri ses
sizce hazırlanan ihtilile patlak 
verecektir? 
Habeş yaylasına brmanmak 

korkulu bir iştir. Ondokuzuncu 
yüz yıl sonunda İtalyanın yap-

ı tığı teıebbiıs, şu barbarlar 
kendi topralCiarını korumakta 
hasımları tarafından itiraf edil
miyen bir a7.mÜ ıne1ıaret gös· 
tetdikleri için sonsuz kalmıştır. 

F-vdeld Paz~r ••• 
~talya, Habcşistanda kabile 

reisle ı-i ni n rekabe tine bel bağ
lamıştı. Halbuki 1896 da bütün 
Habeşistan , Mene!ik adh bir 
imparatorun idaresi altında, 

akların istil.:sına karşı birleş

ınişti. T etbirli bir zat obn Me
nelik ordunun idare::;ini, Berlin 
harp ekadeınis"ndcn ffeçmiş ol
mamakla ber~ber iyi harp et
mesini bilen i as Alu1a ad: nda 
ulustan çıkm~ i.J;r a ke e v rdi. 
K ... pana Ç ! B n E rOrd 

R ... s Ahı' 100,000 k" )ye 
rd . Ha ~m; ce

neral Ba at:c. ı'nin cmd dtmda 
ise, kuvveti" pçu u ile birlikte 
15,000 n · vardı. Kara ku
mandan, Ak l un•andanı müs
tahkem mevkilerinden ç:karıp 

yürüyüş halinde iken üstün 
kuvvetlerle üzerine atılmak isti
yordu. Netekim, İtalyan ku-

mandanının hizmetinde olmakla 
beraber hakikatta kendi adamı 
olan bir casus vasıtasile, Habet 
ordusunun çekildiğini ve Adua · 
ovasmda yalnız otuz bin kadar 
asker bırakhğını inandırarak, 
ltalyan ordusunu ovaya çe~ 

Nasıl Mahvedlldl? 
General Baratieri'nin müstah· 

kem Soria mevkiini bırakıp 
Adua ovasında kendine ıaldır
mağa geldigini haber alan Ras 
Alula tefakla beraber bütün 
ordusunu düşman üzerine atb. 
İtalyan ordusu Adua ovasına 
çıkmak için geçmeğe mec· 
bur olduğu dört beş kilo
metre uzunluğunda bir dağ 

boğazında bastmldı ve topla
nnı kullanmağa fırsat bulmadL 

ltalyan Gururuna Alır 
Gelen Hakikat 

Adua muharebesinin hakiki 
tarihi budur. Fakat İtalyada 
bu hakikat resmen kabul edil
memiş ve Habeşli bir aşiret re
isinin h iç bir ask eri mektepte 
okumaksızın koskoca bir ordu
yu sevk ve idare edebileceği 

itiraf olunmak istenmemiştir. 

Resmi nazariye şudur ki Habeş 
askerinin su götüren meziyet
lerine rağmen, Habeşistan ha
kiki bir askeri kuvvete mafık 
değıldir.Zira ne muasır strate
jiye, ne tabiye fenne, ne de 
:.;on sistem silahların nası! kul
lamklığma vukufu yoktur. Ve 
çünkii, ordusu fena ta lim gör
müş, fena silahlı v .. salahiyet
siz zı;.' :ticr t rafından fena ida
re ed;ıen ctel~rdcn ibarettir. 
T &·i 111 :r Teker ... Ur :\ı~di? 

ita 'yada bu masaliara kulak 
asmıyan anlayışlı zabitler de 
vardır. Fakat resmi na:ı:ariye 

karşısında boyun eğmcğe mec
burdurl>tr. Geçmiş hadiseler 
hakkındaki resmi naznr;yeler ise 

ekseriya · hükümet:erin gele 
cck hareketierin'i hazırladı~ın-

Peşte Berline Mi Meyledecekmiş ? 
......................... ~ .............. .:. ... .-.. Milll'..-........ .-... 

- Boşteroıı birinci sahilede - erkanı ve yllbek ltalyan me-
gazetesi başmakalesinde diyor murlan, Fransız dış bakanlığı 
ki : genel katibi Bay Leger ve Bay 
Eğer Avusturya blitün kom· Lavalın yanındakiler ve diğer 

şularile serbestçe ticaret yapa- bir çok kimseler bulunmuştur. 
bilmesine miltait muahedeler Ziyafetin sonJannda Bay Mus-
imza edebilirse bu hal biltiin ıolini şu nutku söylemiştir : 
Avrupa için büyük bir iyilik Mussollnlnln Nutku 
teşkil edecektir. Roma uzlaş- İtalya ve İtalyan hükumeti 
masının hem manevi hem pra.. birçok senelerden sonra Fransa 
tik cihetlerden kıymeti büyük· dışarı işleri b'akanını selamla-
tü.t. İtiraf etmek lazımgelir ki makla bahtiyardır. Bu seyaha-
Avrupanın bu parçasında sakin hm~ Fransa - ftalyan yakınlaş-
bir devrin g .eri gelmesine ve ır.asın!n müsbet bir emaresidir. 
büyük t-ngel Nazi AJmanyası· Bu yakınhğı bir taraftan müm-
nın güttüğü politikalan Alman- taz reisiniz, siz ve diğer ta-
yayı orta Avrupada sükunetin raftan uzun zamandanberi ben 
teessüsünden en çok istifade arıyorduk. Ve bunu Fransa 
edecek olanın yine kendisi İtalya münasebetleri çerçeve-
olduğuna inandırmak için dira- sinden çıkararak daha geniş 
yetle ve ayni zamanda meta- bir manada Avrupaya şamil 
netle çalıtmak lizımgelir.Zaten bir mana alan müşterek mak-
şimdi Romada konuıulmakta satlarla istiyorduk. Y aJnız mem-
olan uzlamanın ileride herkesin lcketlerimizi alakadar eden hu-
isteği ile bir bant uzlaşması susi meselelerin hallini değil, 

· t.eklinde değiıikliklere uğra- fakat aynı zamanda bir olan 
maıı ihtimali ortadan kalk· menşcımızın bizde yara! bğı 
maktadır. ülkünün teyidine çalıştık. Bi-

lnglltere Seyirci P.•I? zimki g ibi sıkıntılı ve kararsız 
Deyli Telgraf gazetesi vazi- bir devrede bu ülkülerin teyi-

yeti hiilisa ederek büyük Bri· dine milletler her zamankinden 
tanyanın konuşulmakta · olan ziyade muhtaçtır. Bu münase-
orta Avrupa pakhna karıı an• betle son on sene içinde İtal-
cak taraftar bir seyirci rolünil yan siyasasının devamlı bir şe-
oynadığını ..-e çok mühim se· kilde mülhem olduğu umumi 
bepler icap ettirmedikçe bqka prensiplerden bazılarını bugün-
ttırlt -llarekette bulunmıyacağa• kil buluşmamızın ne suretle te-
m yazmaktadır. yit etmekte olduğunu tasrih 

BllZI TaahhUUer etmek isterim. 
Albna Girdi MI? Dostluklar Feda 

Deyli Meyi gazetesi İngilte- Edilemez 
re hiikômetınin teşebbüsünün Orta Avrupa hususunda her 
bllyük Britanyaya yeni bir ta· birimizin kendi dostluklanndan 
kım taahhütler yüklemesini vazgeçmesi mevzuuubahis de-
tenkit etmekte ve İngiliz dev· iildir. Mevzuu bahsolan şey 

Avrupanm teskini · için Tuna 
let adamlartmn Avuaturyamn hazasında her devletin hayati 
kanşık işlerine kanşmasınm menfaat ve zaruretlerini umu-
büyllk bir bata olacağını yaz-
maktadır. mi mahiyetteki iabat ile telif 

Roma, 7 (A.A) _ Bay Muı· etmektedir. Bu şerait içinde 
l>yle zannediyorum ki siz de 

solini Fransız dıı bakanı Bay benimle beraber bunları teslim 
Laval şerefine bir ziyafet ver· edersiniz Aramızdaki anlaşma-
miştir. Ziyafette İtalya kabinesi lar başlamak istediğimiz eserde 

•••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan çok mühimdir. 1896 barbı beraber çalışmak istiyen dev-
hakkındaki resmi nazariye, !etlerin menfaatlerine muhalif 
sırası gelince İtalyan sıyaseti ve hatta saaece bizlere münhasır 
üzerinde müessir olmaktan geri olduğu şekilde tefsir edilemez 
kalmıyacak ve ehemmiyetli ve edilmemlidir. Hühumetleri-
badiselere yol açabilecektir. miz arasındaki bu anlaşmanın 

Korkunç Bir SUrpriz Fransız ve İtalya menfaatlarını 
Esasen Avrupa, yirmi sene- en ince teferrüata varıncıya 

denberi, o kadar manasız, akla kadar hemahenk kılması ve iki 
doğru duyguya, hayatın der:n büyük memleket arasında müş-
zaruretlerine o kadar aykırı terek bir siyasa tesis etmesi 
usuller ve nazariyelerie idare dileğile kadehimi cumhuriyetin 
ediliyor ki geleceğin yolu üze- sağlığına ve Fransanın refahına 
rinde en korkunç sürprizler kaldırıyorum. 
beklenebili r. Bu sürprizlerden Bay Laval Aşağ,dakl Nu
birinin, esrarengiz bir alın ya- tukla Cevap Vermu~tir: 
zısı ile, hala orta çağlardaki Fransada derin bir akis bı-
yaşayışı güden ve okuyup yaz- rakacak olan sözlerinize teşek-
masını bilmemekle beraber Av- kür ederim. Size memleketimin 
ı-upanm bütün silahlamıa rağ- selamını getiriyorum. ve bu 
men, artık bilmedigi bir şey: ziyareti yapabilmeme hadise-
Harbın - mak:nalar harbınm Jerin imkan vermiş oJma'lından 
değ"l - insanlar harbının ne dolayı bahtiyarım. Hatırlarsınız 
olduğunu bilen reislere tabi ki, ben bu ziyareti daha 193lde 
bir derebeyliğe göğüs açmış tasarlamıştım. Bugün mümtaz 
Afrikanm yüksek yaylalarından selefim Bartunun sesini duya-
birinde kendini göstermesi im- caktınız ve bizi bu arada bir 
kansız değildı r. araya tophyan asil davaya hiz-

Gur,' :e~umo FERRERO met ederken ölen Bartuyu he-

yecanla anıyorum. Giriıtijimiz 

müzakerelerin muvaffak olaca· 
ğına imanım bulunduğunu bun· 
dan bir kaç gün evvel iyinda 
bildirmiştim. Fransa ile İtalya
nın uyuımuı lizım idi. Bu 
uyuşmayı memleketlerimizin iyi· 
Jiğine ve dünya ıulbunun men• 
faabna olarak teyit etmekle 
meşgulüz. Kendimize ma1uıus 
meseleleri halletmek istedik. 
Umumi siyasa meselelerinin 
başlıcaları hakkındaki görüşle· 
rimizde ahengi araştırmak is
tedik. Bütün dünya gayretleri· 
mizi büyük bir alaka ile takip 
etti. Sulh ülküsü ile mütehassis 
olan her kesin gözleri bugün 
Romaya çevirmiş bulunuyr. Fil
hakika azimle girişmiş olduğu
muz bu eıerin hakiki minaaı 
hakkında hiç kimse yanıla-
mazdı. 

Fransa Emniyet istiyor 
Hodbin hiç bir maksat takip 

etmiyen Fransa namına konu
şuyorum. Fransa meıru olarak 
kendi emniyeti kayguıundadır. 
Ancak milletlerin lüzumlu olan 
barJş!arı eserine de iştira'k et
mek ister. Siz otoritenizle ona 
uluslar içinde hakkı olan meşru 
mevkii verdiğiniz bir memleke
tin şefi bulunuyorsunuz. Yeni 
İtalya tarihinin en güzel sayfa
larını siz yazdınız. Nüfuzunuzu 
Avrupamrı hizmetine koymakla 
sulhun muhafazası için zaruri 
olan bir yardımda bulUDmUJ 
olacaksınız. Filvaki daha ge
çenlerde Cenevrede ihtiiif teh
likeleri bertaraf edildi. 

Ancak Sulh HenUz 
Emniyette Deilldlr 

Sulh bizden çok dikktli ifü,a 
ister. Uluslar daha ziyade bf.:k
Jemek istemiyorlar. Karar.s.r,zlık 
ve çok defalar da sefalet içinde 
yaşayorlar. Her birimiziu va
zifesi ilk önce vat~nmı mü
dafaa etmek ve onu daha 
,kuvvetli ve daha iÜzeJ görmek
tir. Ancak memleketine uluslar 
arası tesanüt vazifesini yükte
rnek, memleket s evgisine iha
net etmek değildir. Evet bili
yorum. Bu vazifc- hazan güç
tür. Fakat uluslar mukaddera
tından mesul olanlara cesaret 
t erettüp eder. Büyük bir ümit 
uyandırdık. Bu ümidi böşa çı

karmıyacağız. Sulh idame ve 
tarsin edilmelidir. Bizim mede
niyetimiz kaybolmaz. Medeni-

yetler daima harpta mahvol
muşlardır. İnsanın dehasiyle 
kurduğunu, elleriyle yıkmağı 
düşündüğü bir tarihi anda mı 
bulunuyoruz. Eski Romanın 
e~erleri karşısında beşeriyeti 
b~~ . çok asırların gelüp geçir
dıgı lrnranlıkl.t r içinde tekrar 
yuvadanmasına bırakmıyacağı
mıza and içiyoruz. Kendimi 
~r~lın sağlığına, kaldırıyor, ve 
sızın şahsi saadetinize ve İtal
yanın refahına içiyorum. . , ' ~ .. ,.....,.. 
Italyalı Boksör Yenildi 
PARİS. 7 (A.A) - Eskici

han şampiyouu boksör Yung 
Percz on devrede sayı hesabile 
Italyan K~vanvelivi yenmistir. 





Mı ırda 
l(adınlar Birliğı 
Ve Türk Kadını 

EJ. Bclag gazetesindı:n: 
Mısır kadınlar birliğı reisi 

bayan Huda Şurair, Türkiye 

Cumhuriyetinin Mı!ır elçisine 

aşağıdaki mektubu göndrrmiş· 
miştir: 

Mısır kadınlar birliği 18 ilk 

kanunda yaptığı toplantıda, 
Türkiye B. M. Meclisinin Türk 
kadınına verdiği siyasal hak-

tan dolayı Türkiye hi.ikümetin~ 
teşekkürlerini beyan eder. 
Türkiyenin bu bapta aldığı 
adilane ~e vatanperveranc ka

rar, Türk ulusunun en ileri 

uluslardan biri olduğuna delil 

teşkil etmektedir. 

Mı"ır kadınlar birliği Türk 

kardeşlerine hu muvaffakiyet

ten dolayı, tebriklerini takdim · 
eder. 

Türk kadınının kazandığı 
bak ile yüksek Türk ulusuna 

bliyiik hizmetlerde bulunae:ı
ğına şüphe yoktur. 

Bu münasebetle zatı alinize 
tac;ckkürlerimizle hürmetlerimizi 
atceylcriz, 

Türkiye elçisi Mısır kadınlar 
birliği reisine teşekkürlerini 
beyan etmiş ve bu mektubu 
Türkiye hükümetine tebliğ ede
cef ni söylemiştir. 
S11::~-~~==~~~~- ---

Japon yada 
Gelecek~ 'ıl için Ya
pılan hiitçe tahnı ini 

Japon Maliye bakanının 1935· 
36 bütçesini 57,400,000 yen 
daha i'ave etme l-i kabul etme-., 
si üzerine kabine ge:ecek yıl 

için yapılan bütçe tahminlerini • 

tasvib etmiştir, Eklenecek olan 

bu miktar muhtelif bankalara 

şu şekilde tarzive edilecektir: 

27 Milyon yen harbiye ba

kanlığına, 27 milyon yen hah· 

riye bakanlığına, ve geriye ka

lan 3,400,000 yen de Dahiliye 

Ziraat ve Orman bakanlıkla

rına. 

Bütçenin ilk tahminleri 2 
milyar 43 milyon yen olduğu
na göre sonradan eklenen 57 
milyon 400,000 " yen ,, ile çift

çiye yardım faslı olarak ilave 
edilen 61' milyon yen de hesa· 

ba katılırsa yekün 2,210,030,000 
yen olacaktır. Bu bütçe yıh 

içinde çıkarılacak yeni ulusal 
tahvilat 750,000,000 yen kıy
metinde olacaktır. 

Mam:ıfih bütçe henüz kati 
şeklini almamıştır. Kendilerine 
ayrılan 3,400,000 " yen ,, i pek 
az bulmakta olan Dahiliye, Zi
raat ve Orman bakanlıkları 
yeniden taleplerde bu unacak .. 
}ardır ve ayrıca 10 milyon "ye,, 
daha ilave edilmesi muhtemel-· 
dir. ( JAPON TİMES ) 

iL A ~ 
erbank Usak Se
abrikası"' dan: 

Terakki Ziraat Türk anonim şirketi hisseleri Sümerbank na· 
nıına şimdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye sahip olanlann hisselerinin tamamı, 
fazla h' · 1 l h" J • • ··d k d•u . . ıs esı o.an arın ısse ennm yarısı o enece , ıger yarısı 

ıçın hisae sahiplarine birer vesika verilecektir. 

1 
~iisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendi-

erı veya vckaJetnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lazımdır. 
.
1 

Bedelin tesellüm ve ibra muameleleri dolayisilc yalnız mektup 
1 c tediye yapılamamaktadır. 
s··İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde satın alma i,i iler'de 
umerbaıık tarafından yapılacak,şekil ve şa•tları Sümerbank ta.

rafından gazetelerle il.in edilecektir. 
~ Hıs clerinio ödenmesi içiiı talimat harici müracaat edenler ço• 
galmışhr. 

Bundan sonra beyhude müracaat zehmetine girilmemesi ve 
_nıüracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olunur. (1142) 1 
---- ~--- - ı 
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YAl~NIZ- IÇI (.iAZLI 

La baları Tt!m n Eder 

Mehmet 
E1c1drik, Telefon 

1 >.EŞ~f Eı\1ALCI l ... Al{ 

Tevfik 
l\lııJz 'llH: ~i J)~po!'>ll 
i? - 19 'rel. 3332 

El.~Azhar ....... 
Protesör Ve Ta .. 
leb~leri Rektörii ı 
Değişnıesinilstediler 

Sanayide 
Rasyonalzasyon 

Irakta 
_ ........ ---<8)o+ot• .. --

Demiryolu 
Neue Züricher Zeitung, Zürich. -~··•••-C!!ll• ... ·--

Almaıı Sanayii Bugün re Vaziyette llulu· Irak Demiryolları idaresi, Bağ
dattan cenuba yeni bir Dcmir
yolunun ke<;if1 rini bitirmiştir. 

İnşaata hem n bu ış başlana
caktır. Şimdiye kadar Bağdat 
Basra ile - en büyük kısmı iti
barile Fırat nehri boyuncıı gi
den - tek bir Demiryolunun 
Dicle boyuncu yani ıimdiki De
miryolunun şarkında inşası ve 
bağdadı küt üıerinden Ammarc 
ile bağlaması mukarrerdiı·. 

El-Bel&g'tan: nuyor? ·Bir Alman G·azctesiııin Mutaleası 
Sıtkı paşa kabinesi mevkii 

iktidara geldiği zaman E!-Az
har ünive;site~i rekförünu " y -

hu El-Azhan azletmiş v~ o n 
yerine Sıtkı paşa kabin-!'line 
mensup başka bir hocayı tayin 
etmiştir. 

Alman Nasyonal - Sosyalist da çir teklif yapmış ve bu tek-
fı.rkasının "Ökonomik Politika lif müttefikan kabul edilmiştir. 
Servisi,, neşriyatmdan olan Wpd Bu sur.ıtle aksiyon haklarına 
bülteninin 187 numaralı ve 19 ait esaslı bir mesele ha:Iedilmiş 
İlkk&nun 1934 tarihli nüsha- demektir. E?itonya hükumeti de 
sından tercüme edilmiştir. bu yolda bir kanun layihası ile 

Alman sanııyiinin büyük kı- idare ve murakabe meclisle-
Abdül-F e talı Yahya pa~a 

kabinc'5i dahi lsmail Sıtkı paşa 
kabinesinin tayin ettiği hocayı 
ipka etmiştir. 

sım!arı sermaye itibarile ya• rindcki bütün üyelerin ekscri-
bancı ellerde bulunuyor. Bu yeti itibarile Estonya tabaası 
yabancı mehafil liberal akono- olmaları ve Estonya dilıni bil- 280 kilometre u":unluğunda 

olan bu hattın ökonomi bakı
mından bUyük bir ehemmiyeti 
vardır. Zira bu 'ıat güzerga
hındaki münbit ve istikbali 
parlak ı haların inkişafına ya
rıyacaktır. • 

mi devresinde teknik ve soı• mcleri mecburiyetini koymakla 
Tabii El-Azhar profesör ve 

talebeleri bu hareketten mün
kesir olmuş!ar ve eski rek":a
rün vazifesine tekrar dönmesi 
arzusunu izhar etmişlerdir. 

yal işletme i,lerini çok defa- bu teşebbiiste daha ileri git-
lıır kafi derecede kendi nüfuz miştir. Bu kanunda, şirketler 

. ve tesiri altında tutabilmiştir, bu kayıtlara riayet etmediği 
Bu hal, memleket için hiç takdirde yapılacak muameleye 

dair hükfırnleı· de vardır. Bu müsait ve hayırlı olmamı,tır. 
gibi ahvalde dahiliye nazın Geçen hafta bu üniver3:te 

hocaları birlikte Misır Başveki
lin 87 imzalı bir beyannaipe 
göndcrmiş~erdir. Bu beyanna
mede El-Azhar rektörünün azli 
ve esk rektörlin iadesi isten· 
mektedir. 

Harpsonu devresinde Alman- şirketlerin idare ve murakebc 
yanın yüksek vasıflı ökono· meclislerine üyeler !eçmek hak 

••••••••••••••••••••••••~•••••••••••ıaırıe 

let tarafıedan idaresi mühiID 
bir vazife saymaktadır: fa-· 
kat bu bakımdan Almanyada 
şimdi ki durum, Nasiyonal - Sos
yalizm iktidara gelmezden evvel 
mevcut o;:m şartlar üzerme 
kurulu bir du um olup cnebi 
sermayenin hakim b·r nüfuıa 
sahip olduğu ahvalde bile bunu 
derhal değiştirmek imkansızdır. 
Böyle bir de2'işiklik için lazım 
olan sermaye Almanyada ek
siktir ve münakale (Transfer) 
zorlukları da bunu çok güçleş
tirmektedir. Libcr"l Alm~n, J, 

sannyiin ecnebileşmesinin önü ıe 
germek iç.in hul~ukl emniyet 
tedbirlerini katı zamaniylc it~i
haz cbncği imal etmiştir. 

misine iyi bir i tismar objesi kını haiz bulunuyor. 
olarak bakan uluslar arası fi- İşte bu serctle İngiltercde 
nrns kapit l'zm'n·n noktai $anayi saflarınrla ecnebilcsnıek 
nazarı, ulusal ökonominin lü- aleyhinde teşebbüşler vukubul-
7umlu ve ehemmiyetli işlerini makta iken Estonyada da hü-
çok vakıt geri bıraktırdı. UJus- kumet aynı teşebbüse girişe
lar araıl tinans kapitalizmin-

El-Azhar talebeleri de ayni 
hatb·hareketi takip etmişlerdir. 

El-Azhar talebeleri bu bapta 
bir taraftan başvekalete bir 
istida takdim etmi~ler ve diğer 
taraftan da toplu bir halde 

den gelen bu tehlike yalnız rek sanayiin ecnebilefmesi a)ey 
Almanya üzerine münhasır hinde müdahaleye mecbur 
kklmamıştır; daha zi:ade di- kaimıştır. 
ğer memleketler dahi bu ka- Her iki hadise, cihanda bu 

rektörlüğe giderek rektörün 
çekilmesini istemişlerdir. 

pitaliımin iyi birer istismar yolda yeni bir inkişafın ala-
objeleri olmuşlardır. metlerinden olup bu hareket, 

Başvekil bütün bu istidaları 
evkaf nezaretine havale etmiş, 
evkaf nazırı da meseleyi ehem-

Ancak az pir zaman cvye! yeni A!manyanın istediği şeyin 
büyük bir Ingiliz şirketinde ifadesidir. Yeni Almanya, ha-
murakabe meclisi, yalnız Bri- yati ehemmiyettcki sanayiin 

miyetle tahkik etmeğe batlaw 
mıtbr. 

tanya tebaasının aksiyonlara ecnebi nufuzundan mümkün 
sahip veya murrkabe medi,Je- mertebe azade olarak kurulu-
rine üye olabilecekleri hakkın- şu içinde - ökonominin dev-
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vermek 2. Dağıtmak 3 Esir- hakkında) 2. Kırdırma payı 
gemeden vermek 4. Öyür- 3. Kırım 
mek 5. Snçmak 6. Üyürmek Iskonto ettirmek - Kır· 

İshal - 1. İğınık 2. Öt- dırmak 
rek, ötürük, ötürck 3. Sög- İsm (İsim) - Ad 
günlük 4. Sürgün isim vermek' - Ad koy-

İslıal olmak -1. İçi geç- mak 2. Ad vermek 
mek 2. İçi gitmek 3. içi fsma (etmek) - 1. Din
sürmck 4. Ötkurınek 5.Ötür- Ietmek 2. Duyurmak 3. lıit
rnek 6. Sökmek 7. Sürmek tirmek 4. Söz geçirmelt, 
8. Yüreği sürmek I sözünli geçirmek 

lska - 1. Sıvarma 2. İsmet - 1. Arıklık 2. 
Sulama 3. Suvarım Yığlınma 

İska oetmek - 1. Suta- İsmetli - Arı, arık 
mak 2. Suvamak 3. Suvar~ İsnat - 1. Çıltak 2. Ço -
mak 4. Suvatmak 5. Su ver· gui. 
mek İsnat etmek - 1. Abnak 

İ.ska yeri - 1. Suğat 2. (Birinin Ü füne·) 2. Kara 
Suğlagı 3. Sulak 4. Sulav çalmak 3. U!tüne atmak, 

İskan - 1. Kondurma 4. Yaşırmak 5. Yükletmek 
2. Oturtma 3. Turalık 4. fspat - 1. Belge 2. Da-
Yerleştirme nık 3. Tanuk (Şahit man} 

İskan etmek - 1. Du- İspat etmek - 1. Ay-
ı·;ıldandsrmak 2. Konannak elma çıkarmak 2. Bnylamak 
3. Konduı·mak 4. Olurmak (Şartl şmak, muk vele et-
5. Otraklandırmak 6. Oturt- mek man.) 3. Berkitmek 
mak 7. DurakJandırrnak 8. (Teyit etmek man.) 4. Bil
y erlendirmek 9. Yerleştir- girlmek 5. Göstermek 6. 
mek 10. Yurthındırmak İnandırmak 7. Ortaya çıkar-

iskan edilmek _ ı. Cer- mak 8. Sağlamlaştırmak 
.cnmek 2. Konmak 3. Ot· İspat edilmek - 1. Ay
raklanmak 4. Y erfeşmek, dma çıkwıak 2. Ort ya çık-
yerleşmek 5. Y c~·nmek mak 

İsbıt (etmek) - 1. Ağız İspa:smoz - 1. Gergin-
:.ıçtırmamak 2. Ağzını ka- lik, sinir gerginliği 2. Tit· 
patmak 3. Dil bağlamak 4 reyi.ş, titrekJik 
Kandırmak 5. Se~ çıkart- Jspasmoza tutulmak -
m ma 1 6. Sözünü ağzına Bonçuktamak 
tıkm k 7. Susturmak İsr - 1. Bilgürme 2. Çı-

fskemle - 1. Beklenti ğır 3. Gidi~ 4. İz 5. Sansak 
2. Sal 6. Sübük 7. Sür~k 9. Tu 

İ5kemle - J. Oturi'•Ç İnine iktifa etmek - 1. 
2. Seke, seki 3. Sekitmcn Gidiııinc uymak 2. İzinden 
(Arlra!ık~nz iskemle man.) gelmek 3. izine gitmek 4. 

lskonto - 1. Baş (Akçe Yolundan yJrilmck 
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fntişar - 1. Dağılı, 2. bek]ediklcri ye:-) 3. Gözleği 
Kaplayış 3. Saçılı~ 4. Bürü- lntuition (Entüisyon)- 1. 
mek (İstila man.) 6. Dolaş- Sez~k, sezgi 
mak 7. Kaplaı11ak 8. Saçıl- inzibat - Baskı 
mak 9. Tozmak 10. Türe- fnzibatlı - B:ısıkh 
mck 11. Üremek 12. Yay- İnzibahızlık - Ba;sız'ık 
gın olmak 13. Yayılmak 14. İnzimam - 1. Katılma 
Yay7anlamak 2. Üste geJnıe, üste koymak 

İntizam - 1. Çeki dü- inzimam etmek- 1. Ka-
zen 2. Çekim 3. Dhi 4. hlmak 2. Koşulmak 3. Yı
Dlizen 5. Düzenlik 6. Düz- iınmak 
günliik 7. Örek 8. Sıra 9. İnziva -· 1. Ayrıksı ya-
Tözüklük 10. Tüzük şamak (Ayrıksı: Münzevi) 

İntizama girmek 1. Buçakta oturmak 3. Çekil-
Döleşmek 2. Düzelmek 3. mek 4. El çekmek 5. Ka
Olunmak 4. Yoluna girmek panmak 6. Karışmnmak 7. 

İntizama koymak - 1. Köşeye çekilmek 
Çeki düzen vermek 2. Çe- İpka - 1. Arturuma 2. 
kip çevirmek 3. Dizmek, Bırakma 3. Dokunmama 4. 
dizilmek, diziye koymak 4. Yerinde bırakma 
Dölendirmck 5. Düzeltmek İpotek - 1. Dutu 2.Ön-
6. Düzetmek 7. Düzlemek dül 3. Tutu 4. Tutuğ 
8. Düzmek 9. Onarmak, İptal (etmek) - 1. Boz
unnrmak, undurmak 10. Sı- mak 2. Çizmek 3. Çürütmek 
ralamak 11. Yoluna koy- 4. Kaldırmak 5. Silmek 
mak İptida - 1. Baş 2. Ba,-

fntizam!ı - 1. C•mrck lama 3. Başlangıç 4. Başta 
2. Düzenlik 3. Düzgen 4. 5. Bayak 6. İlk 7. İlkin 8. 
Düzgün 5. Sıra"lında Ön 9. Önce 10. Öncül 

İntizamsız -- 1. Bozuk İptidaki - 1. Baştaki 2. 
2. Çolpaz 3. Dağınık 4. Dü- Önceki 3. İlk 
zensi 5. Gadek, gödelek İptidasız - İlks;z 
6. Kaqık 7. Şap~al 8. Ül- İptidai - 1. l!k 2. İı-tdci 
gus~z. (Müvazenesiz man.) (Kadinı, eski man.) 

lntızar - 1. Beklemek İptidar (etmek) _ Ba~-
2. irim 3. Umanç 4. Umu Jamak 2. Kıpmm k 3 c 

1 • k l B a . ,.:,ıvan· 
ntız~ etme - . a- ma~ (Hareket man.) 

kınmak ... Bakmak 3. Bek· Iptihaç _ l K 
lemck 4. Denemek 5. Esine 2 Sc . 

3 
S .' ıvanma 

· · vınç · evınme 4 Yü-
durmak (Bıraz beklemek zü gül · 
man.) 6. ~özetmek 7. Gö- İ t~e _ :· ~ .. , 
leınek 8. Onmek 9 S k P 1 DuşkunluK 

. . a ı- '> K k 3 ,,. ı 
mak 10. Ummak .... ını ma · Kanıkma (ıti-

İntiur mahalli _ 1 B k- yat man.) 4. Tutkunluk 5. 
1 • 2 · c Tutunma 6 U k ı k 7 ~ntı . Bek yeri (Avcıların Yalcalanrnaie. ç unu • 



• Kanunusanı 193• 

Bütün İz~i~Mı•tr t 
emeklermı C.. 1 k d 

. Yer içkilerini Orada içer 

o an tasın 8eırıncl Kordon Liman Şirketi yanında ~:~~;; MiTl-!A T Lokaııtası 
Et Yemekleri Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

20 25 15 10 105 kuruş Birinci Kordon Liman şirketi binası altında 

Türkiye Cumhuriyet . 

Merkez Bankasından: 
Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 

Sivas - Erzurum Demiryolu Tahvil
lerinin Kayt Muamelesine Yakında 
Başlanacaktır: 

Geliri tamamın Sivas - Erzrum Demiryolunun inşaasına tahsis 

olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazımn iki mil

yon liralık birinci ~ısınım teşkil eden tahvillerin kayt muame

lesine 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka

nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tahvil

ler 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 

Ziraat ve İş bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satışa 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve müesis

lerce vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat olarak ve 

hazinece satılmış ve satılacak MiUi Emlak bedellerinin te

diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge

rek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiçbir suret

le vergi ve resme tabi olmıyacağı kanunla teyit edilmiş olan 

bu istikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edildi

ğinden iştirak edenler en faiaeli ve sağlam ve aynı zamanda 

memleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 
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İptila göstermek - 1. (beyan etmek man) 2. Ge
Dadanmak 2. Düşmek, üs- tirmek 3. İleri sürmek 4. 
tüne düşmek 3. İrdelemek Söylemek 5. Urmak 
4. Kınmak (Birteye çok alış·· İradı nutketmek - Söz-
mak, düşkün olmak man.) lcmek 
5. Tutulmak 6. Yakalanmak İradı mesel etmek-Sav-
7. Y elikmek (Birşeyin üstü- lam~k, savlaşmak 
ne düşmek man.) Iraz - (etmek) 1. Çekil-

İptina (etmek) - Dayan- mek 2. Çekinmek 3. Çekiş-
mak mek 4. Geri durmak 5. Ka-

İrade - 1. Buyruğ, buy- çınmak 6. Öğünmek 7. Yan 
ruk (Ferman, emir man.) 2. vermek 8. Yığmak 9. Yüz 
Buyrultu 3. Dilek (Arzu, ih- çevirmek 10. Yüz döndür
tiyar man.) 4. Dileme 5. mek 11. Yüz evürmek 
Erem 6. Erim 7. İstek (Arzu İrca - (etmek) 1. Çeçir
ihtiyar man.) 8. Y arluğ (Fer- mek, geri çevirmek 2. Dön
man, emir man.) 9. Yerliğ dürmek, geri döndürmek 3. 
(Ferman, emir man.) Eski yerine getirme 4.Geriye 

İrade etmek - l.Buyur' almak 5. Kaytarmak 6. Yan 
mak (ferman etmek, emret- durmak 7. Y cndürmek 
mek man) 2. Dilemek, (arzu İrfan - 1. Anlayış 2. 
etmek man} 3. İrkinmek 4. Biliğ 3. Bilik 4. Bilim 5. 
lıtemek (Talep ve temenni Biliş 6. Bilme 7. Bulum 8. 
etmek m::m) Ereme 9. Tamına 

İradesi zaif-Uyuntu İrfan sahibi - 1. Anla-
İrae (etmek)- 1. Ayla- yışlı 2. Bilge 3. Bilgin 4. 

mak 2. BiJdimek 3. Görset- Ergin 
mek 4. Göstermek 5. Öğ- İrs - 1. Babadan kalma 
ret~ek anadan babadan kalma(mev-

Iraha - 1. Dinlendirme rus aile yadigarı man) 2.Ba-
2. Urntuma 3. Yorgunluk hadan kalmak (veraseten 
ald1_rma intikal man) 3. Değme (ve

Iraka - 1. Ağızdırma 2. raseten intikal man) 4.~cç-
Akı_tma 3. Dökme me (veraseten intikal man) 

lrakai dem - 1. Kan 5. Kalma (mevrus man) 6. 
akıtma 2. Kan alma 3. Kan Kalmak (veraseten intikal 
dök_me man) 7.Konma (tevarüs man) 

Irat - (varidat man) 1. 8. Yeme (tevarüs man) 
Gclir 2. Giriş 3. Kazanç 4. İrsal - (etmek) 1. Akıt-
Tur mak 2. Göndermek 3. İlet-

İrat - ( ifade man ) 1. melıc 4. Salmak 5. Yola çı
Ayıtma, eyitme 2. Boylama karmak 6. Yollamak 
4. Getirme 4. Soylamak, ıoy İrtat - (etmek) 1. Doğ
saylama 5. Söyleyiı, söyleme ruya götürmek 2. Edirmek 

İrat etmek - Eklemek 3. Gözünü açmak 4. Kda-

Bir Otobüs 
Bir Tramvayla Çarpıştı 

Şöför Şükrü oğlu Şükü:-ük 
idaresindeki otobüs Salhane 
tramvay caddesinde yolcu al
makta iken Güzelyalıdan ko
naia gelmekte olan ve vatman 
Hü..seynin idaresinde bu1unan 
on numaraı: tramvay otobüse 
çarpmıştır. Otobüsün arka ka
pısı ile iki camı kırılmış ve 
otobüs biletçizi Ferit ayağın

dan hafif surette yaralanmıştır. 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

emal ~akir 
Meml~ket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

açocut*HTs'f'Atiı<ı:ARr'" 
MÜTEHASSISI 

Doktor Ankara Birası 

Ali A~a~ ------------l'Ba~: ................... . 

İkametkahını Birinci Kar
onda Tayyare Sineması civa-

Umduğumuzdan ·ostlin Çıktı 
-----------------aw-----------------

rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numarala muayenehane
sinde I{abul eder. 

U cuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

Iznıirde acentaınız Yoktur. Beş sandıktan Yukarı her ticarotlıanenin 
~ ~ 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 
'?MP#'*. tU$Ş'!32J 'WaJD 

siparişini kabul ediynruı. Ankara ()rnıan Çiftli,~i .Müc.lürlügünc nıüra
caat. Fazla izahat için (zınirde Eg..! Palas ve Şeh · r gazinosu nıiish~ciri 
Türknıenoğlu n'lurat beyden al1nabilir. 

Hususi Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 

±IH**&W&Rf'#&fRf'utS&'b '3 

kalan talebeler yetiştirilir. 
ıdare müdürlüğümüze müra- / 

caat edilmelidir. 2-10 
pt ± 
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vuzlamak 5. Uyandırmak 6. (temayül ettirmclC man) 2. 
Uy~rmak 7. Yedemek 8.Yol Gönlünü etmek 3. Kandır-
götermek mak 4. Yatıştırmak 

İrtiaş - 1. Elenti _ _2. Sar- İsabet - 1. Değiş, değ-
sıntı 3. Titreme 4. Urperti diriş 2. Dokunuş, dokunma 

İrtiş etmok - 1. Kaldır- 3. Düşme, payına düşme 4. 
mak 2. Sakarmak 3. Sakra- İdi 5. Varış 6. Yerine varma 
mak 4. Sarsılmak 5. Titre- yerini bulma 
mek 6.Ucunmak 7.Ürpermek İsabet etmek - 1. Darı-

İrtibat tesis etmek - 1. mak 2. Değmek (Göz dcğ
Ara bağlık 3. Birbirini tutma mek) 3. Doğru söylemek 4. 

İribat tesis etmek - 1. Doğru varmak 5. Dokunmak 
Ara bağlamak 2. Bağlamak 6. Düşmek 7. Oklamak 8. 
3. İlışmak, ilişmek 4. Ulaş- Sataşmak 9. Kapmak 10. 
mak 5. Yapışmak Sişimek 11. Tikmek 12. Ti-

İrticalen - 1. Ağızdan mek 13. Doğruluğ erkirmek 
2. Birdenbire 3. Düşünmek- 14. Tuşmak 15. Tutmak 16. 
sizin 4. Tuyumuna Varmak 17. Yerini bulmak 

İrtifa - 1. Yücelik 2. İsabet ettirmek - 1.Dey-
Yükseklik dirmek 2. Dokundurmak 

İrtifa peyda etmek - 1. İsabet etmemek - l. 
Yukarı kalkmak 2. Yüksel· Cavmk (inhiraf man) 2. Çiv-
mek 3. Yükselmek mek (inhiraf man) 

ltifaen - Yükscklikçc isabetli - 1. Doğru 2. 
İrtihal - 1. Göç 2.Göç- Yerinde 3. Yerli yerince 

me _3. Olüm İsabeti tiayn · - 1. Dil 
lrtihal etmek - ~. Du- bunu 2. Göz değme 3. Yenir 

lunmak 2. Geçinmek (Ölmek baş 
man) 3. Göçmek 4. ~aykıl- İs'af - (etmek) 1. Dile
mak 5. Köçmek 6. Ölmek ğini yapmak 2. Dinlem~k 3. 

İrtika - 1. Ağım 2. Bü- İşini yapmak 4. Kmmak(Razı 
yüm e 3. İleri gitme .,4.İrişme olmak man) 5. Taplmak 6. 
5. Yukarı çıkma 6. Yüceliş Yerine getirmek 
Yücelme 7. Yükseliş İsal - ( etmek ) 1. De-

İrtika e~mek - 1. Ağ- ğirmek 2. Ekitmek 3. Erdir
mak 2. İlerilemek, ileri git- mek 4. Erğ"ürmek 5. Eriş
mek 3. Ucalmak 4. Yukarı tirmek 6. İletmek 7. İletmek 
çıkmak 5. Yücelmek 6.Yük- 7. İrgürmek 8. İriştirmek 9. 
ıelmek Tapşırmak 10. Ulamak 11. 

İrtikap - Suç işlemek Ulaşbrmak 12. Vardırmak 
İrva - 1. Doyurma,suya 13. Yetirmek 14. Yetiştir

doyurma 2. Kandırma, suya mck 
kandırma 3. Sıvarma 4. Su- isale edilmek - Koiur 
lama !anmak 

İrza - (etmek) 1.Eğmek İsar (etmek)- 1. Bol bol 

Kı k Beş Dakikada 
3, 6, 12 Avlık 

Buhar Veva Elektrikle l)ainıi Ondiilasvon. 
w ~ 

Alınaııyadan \'e Bükreşten Hususi Olarak 
Getirilen l\liiessir llaçlar. Yıl Ba~ı 

\7 e Ra \Tanı Hazırlıkları 

GüzeUiğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nızı ve makyajmızı mutlaka diplomah M 1N1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. T e!efon : 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No. lı 

üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 
9-15 (1149) 

M. SIRRI 

Zeytinyağcı 
Alım, Satım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

i Z Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemekllk 

Yağlarını Her Zaman Mağazanuzda bulabilirsiniz 

KIS f;EI~DI 
'11' 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi:K FIRSJ~ T 
Topan Halis Zonı?ılldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

~ilindlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömür~ ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sair' mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

• 






