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Haraççı 

KARDEŞLEU 1 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

~eçim Günü nlik Yapılacaktır 
inanıyoruz 

İnandıkc-; 'ı~:r;cınuz 
Artıyor 

d .. !~rk ulusunun yıldızının sön
tuugu, karanlıklar içinde uçu
d nıa sürüklendiği, yer yuzun-
~n adı sanı silineceği sanılan 

:ınierde karanlıkları yırtarak 
A~sa. kurtuluş yolları gösteren 
k atürk dun yine açık ahnla 
d alşınııza çıktı. Saylav secimi 

0 ayısile ulusa ve seçmenlere f cçrniş dört yı.m işlerini cınla
. alrak ge1ecek için tasar anan 
ış c . .. 
1 J'1 anlatb. Ünümüzdeki yıl-
dt 

1
a birlikte çalışacağı arka-

aş :-.rına ulustnn imm istedi. 
Ilı A_t:tiirk'ün dünkü beyanna
t c3ın1 okuyanlar büyük kur
t~rdcı ve önderimizin u!us işle
kırı e ne kadar açık yürekle 
0nuituğunu sezmekte güçlük 

~tkk1nıczler. Çekilen sıkıntılar 
a ı tutu'mıyor, yapılan iJcr 

Yeter sayılmıyor. Devrim 'in 
~~rd.un görülecek daha pek çok 
ti erı buıunduğu ulusun, uluşun 
Old e e vererek çalışması gerek 
tıc kgu açıkca gözlerimiz önü-

onuyor. 
la ~tntürk'ün sözlerinde y<ıpı-

ıı ardan övünç duymnkt n zi-
t~c~c ~eJecek için çalışmayı pe
v c't"ırrnek istiyen bir buyruk 
,_•rd r İ el • .:ı ··1 
~e . • Ç VC • yas rı:ı Uı• 

ın· n n müdafaasında, ôkono-
il~~ davranışlarda sonsuz bir 
t I e:ne, gözle görül" , elle tu-
L~ llt bir durumdadır. Dört yıl
b" • çalışmanın verimleri yalnız 
k•ıırn değil, acunun gözlerini 
t ilnıa'itıran ulusumuza karşı 
ı)tensel inanı arttırmaktadır. 
la ış sıyasada barış sever uluslar
a Yanyana bulunuyoruz. Dün 
k:\'aştığımız uluslarla bugün 
k tşılıldı toprak sınırlarımızı 
ıa0tunıak için el ele vermiş, an
lı ·Şınış bulunuyoruz. Dün sağ
tif1na inanılmıyan bir u u a vc
•i en evrensel değer d ve iç 
ı/a anıızdn güdülen do v ru yo
b~ Yarattığı sevginin, inanın 

ıeısidir. 

, Acun o rnnomik s ~ ntı ar ve 
k tsınblar içinde üz .. lürk :ı .. ,_ 
tttede biz iş hacmini gen' L

lt~ c.k .Yollar nı aç'"ık. Ek'm ü "n
ttı t n n değerlerini y • nı d · ş-

ekten 1 ur armak .. rnlm ya-tak .... 
bi) bunların dezerlerinı artı a-

··yük Hazı ar 
zmirli er Ata 
Bağlılıklarını 

Eser ere 
ece 1 r 

e 

Sa) lav seçimi için, seçim tef
tiş heyeti ile belediye ve fır-

kada hazırlıklar yapılıyor. Ül
kenin her yönünde olduğu gibi 
İzmirde ele saylav seçimi, ulu
sun büyük öndere ve devrim 
fırkasına inanını gösteren coş
lrnn tezahürata vesile olacakhr. 
Sekiz Şubat Cuma günü seçim 
sandığının uius evine nakli se-
vinç şenliği içinde yapılacaktır. 
Bu şenlik ulusun erkinliğini 
kulılanma gününe ne kadar 
büyük dcje:- verdiğini gös ere
cektir. Bütün ~ehirlerimizde 
şimd'den bu maksatla hazırlık-
lar yapılmakta, şenlik grogram-
lan tertip cdilmekte.dir. İzmirin ı /us Evi 
bu alanda en coşkun bir can- günlerinin manzarasını arzede- Ayın sekizinde yapı!:ıcak 
lılık gösteı·eceği, ikinci seçmen- cektir. Hazırlanacak şenHk olan saylav seçiminden &onra 
ler aldıkları veknleti ifa eder-
ken halkımızın da Atatürkün programını ayrıcn yazacağız. vilayet umumi meclisi azn se-
yükscl: e;,erleriue bağlantısını Vilayet f~eeEEf.:I d~ çimi de yapılacak ve sonra vi-
sevinçic izhar etmek fırsatını SeçHecek lilyetin tesbit edeceği günde 
kaçırmıyacağı muhakk~ktır. Vilayet umumi meclisi top- yeni meclis topl-nacak ve ycııi 
Cuma günü İzmir ha tan basa lantısı için hazırlıkbr~ devam yıl büdçcsi üzerinde müzakere-
donanacak, en büyük bayram edilmektedir. lere başlıy&cnktır. 
========--~__;..-:=~=---~=====----= 

'' 

( o l ._ . il fJ ı l'C }_,rırrı l 

Londra, 5 (A.A) - Sir John 
Simon dün ak?am radyo ile 
ne~redi en bir h'tabesinde bil
hn c;a şunları söylemİi ir: 

Son müz-:kere müste..,na bir 
ehemmiyet ve kıymeti hn 'zdir. 

Hatip re mi tebl:ğde mul ay
yet dört nokt--yı hatırla tıktan 
sonra bir hava mul.avelesinden 
bahis olnn dördüncü nokta 
üzerinde bilhassa tevekkuf et-

1 01 mou tayycwelerinclen bfri 
miş ve ifade ettiği manayi şu mümkün kılmaktadır. Hava 
suretle izah etmiştir: tehlikesi şeh'r ve kij.yleri teh-

"Havn sanayiindeki son in- dit ettiğinden bu yeni ink: af 
kişaflar saye inde geniş saha- herkese korku vermektedir.Bu 
larda hareket yapmağa kabi- hu ... usta yeni bir mukavele 
liyetli, çok sür'atli ve yüksek tknzimi taarruza maruz kalan 
kudretli tayyarelerin imali,gizli memleketin imdadına diger 
ve seri manevralar ıcrasını Sottu ıo tıcıı Salı1fcdc 
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muz ıçın imm kaynağıdır. Saylav seçiminde inanıml7ın birliği ve bütünlüğü bu bakım-
y aşattığımız kurun içinde de- yeniden ortaya konması, inanı- dan kıvancımızı arttıracak ulu-
ğil gelecek kurunlar içinde de mızı artbran ve pekleştiren bir .. ı birliğimizi bir kez daha 
Atatürk adı ulusa kılavuzluk davranıtbr. Cuma günü seç- görerek sevineceğiz. 
eden sönmez bir ışık olacaktır. menlerin verecekleri reylerin ~. C>ca.k.oğ1-u 

Ödemly Mektubu : 
•• 

mişin Kooperatifleri 
Sarsıntıdan Kurtarılıyor 
Tütün Ve İncir Müstahsilleri Ko

operatifleri Teftiş Ediliyor 
Ödemiş 4(H.Muhabirimizden) 
Ödemi!<'in en zengin ürün

lerinden olan tütünün, temiz
liğini ve piyasada iyi bir fiatle 
satılmasını temin için bundan 
on sene ve belki daha evvel 
kurulan tütün müstahsilleri 
kooperatifi son zamanlarda 
~'1k zorluğa uğradı. 

işlerini teftişe müfettiş Bay 
Ziyayı gönderdi. On günden 
fazla bir zamandanberi burada 
ça'ışmakda olan Bay Ziya, bun
dan evvel İzmir Ticaret mü
dürlüğünde uzun müddet bu
lunmuş ve bu tarafların her 
dürlü halini anlamış çok eyi 
anlamış bir zat olduğu için 

A 

Udem işten bfr ııw n:a1·a 
Burada bunun sebcblerini yakında her kesin dilinde bir 

sayarak derdleri tazelemek hikaye tütüncüler çevresinde de 
istemem. Umuma aid işlere e aslı bir derd olan bu işi kö-
candan alaka gösteren hüku- kiinden halledecek çareyi bu-
metimiz kooperatifin düşdüğü lup göstereceğinden Ödemişli-
bu vaziyeti öğrenmek, menfa- ler çok inanlıdırlar. 
atlaı ı bozulan ortakların hak- Müfettiş Bay Ziyanın Öde-
Jannı korumak, en son orta m işde bulunduğunu gören Öde-
ycrde mesuller varsa cezasını mış incir müstahsil!eri kendi 
vcrd'rmck üzere kooperatifin ·"on ı :.J ;,, i MI '{((/ 

-r~arr 

hep çıkış değil hazan da iniştir. Düş-
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Odemlf Mektubu : 
• • f 

Odemişin Kooperatifleri' 

s~~~~~~~~:n !~~~~~~~·~!~~ 1'. ekteplere 
kooperatifleri ile de meşgul ol- müfettişine emir verdi. Bu emir De_v_a_m'31<>.,,,,_._.E_...den 
malarmı İktisad vekilinden ri- üzerine ortalık sükünet buldu. 
calamı~ler ve halk işlerine can- Şimdi her kes İktisad vekale- Talebe Azri}ır 
dan bağlı olan hükumetimiz tince yapılmıya başlanan teftiş u. 
bu ricayı da kabul ederek incir neticesine göz dikmi ve istifa 
kooperaf finin te tişini Bay Zi- edib etmemek kararını vermeyi 
yaya cn.retmi tir. bu müfettişin vereceği ümide 

Sekiz senelik hir hayatı olan bağlamıştır. 
Ödemiş incir kooperatifi şim- Diğer taraftan da müstahsil-
diye kadar çok muvaffakıyetli ler aynı zamanda aralarında 
işler görmüşdu. Az zamanda imza tophyarak yukarıda bahs-
gösterdiği muvaffakıyet, inti- ettiğim sebebler yüzünden 
zam kooperatifçilik lehinde bir fevkalade olarak bir umumi 
fikir uyandırmaya başlamışdı. heyet toplantısı yapılmasını 
Ne oldu, kabahat kimdedir? kooperatifin murakiplerinden 
Söylemeksizin itiraf edeyim ki, istemişlerdir. Ziraat, İş, Esnaf 
son üç senedeki işleri berbad ve Ahali bankaları müdürlerin· 
bir haldedir. Bir zamanlar canla den ibaret olan bu heyetin ti-
başla kooperatifçi yazılanlar caret alemiyle müstahsil hayat 
birer birer değil, toptan isti- ve ihtiyaçlarını çok yakından 
falara başladı ar. bilen adamlar sıfatiyle pek 

Her umumi heyetin raporun- esaslı derd halinde tecelli eden 
aa memleketin en kuvvetli renç- bu iş karşısında da kanuni ve 
berlerinin istifalarını bildiren vicdani vazifelerini yapacakla-
yazılar bulunuyordu. Koopera- rından eminiz. 
tifi idare edenler bu istifaların Bize düşen vazife çok güzel 
sebeblerini arıyarak düzelde
cek yerde lazımı kadar ehem
miyet vermiyen bir tavır ta
kındı. 

Şehrimiz mektep erinde ta
lebeden müh:m bir kıs•mı mev
sim hastalıklarından da'ayı 
mekteplerine gelememekte
dirler. 

Dün maarif müdürlüğünce 
bütün mel .. teplerin vaziyetleri 
tetkik edilmi ve talebeden 
yüzde eUi be inin mekteplerine 
gelemediklerini tesbit etmiştir. 

50 - 60 mevcutlu smıf'arda 
15 - 20 talebe bulunduğu an
laşılmaktadır. Bu vaziyette 
muailimler tabii dern vereme
mektedir. Buna muallimlerin 
üçte ikisinin hasta bulunması 

da ilave olunabilmektedir. 
Bu vaziyet karşısında sıhhat 

müdürlüğü mekteplerin mu
vakkaten kapablmasında bir 
faide görmemektedir. . 
Güınüş l\fecidiyeler 

1 Şubatdan itibaren 
Yasakdır 

İstanbul darbhancsinde ba-Geçen sene kilosuna on iki 
kuruş verilen incirler nihayet 
mevsim nihayetine kadar bek-

maksatlarla kurulan ve hakika
ten müstabsillere istikbal ve em
niyet verecek mahiyette bulu
nan bu kooperatifin mensubla
rından; herhangi bir arıza yüzun-
den istifaya kalkışmamalarını sılmakda olan gümüş paraJar-

ledilerek satılamadığt iç!n altı 
kuruşa verildi. 

Bu sene de mahsulün ancak 
yüzde otuzu sabldı deniyor. 
Bugün kooperatifin elinde alt
mış bin liradan fazla değerin
de olan incir bulunduğu söy
leniyor. Hala verilen fiatlann 
yükseleceği ümidile mallar sa
tılmıyormuş. Diğer tarafdan da 
ticaret aleminde bulunanlar ve 
İJ anlıyanlar da satış mevsimi
ni:ı geçdiğini ve mevsim geçin-
ce bu incirlerin de tehlikeye 
gireceğini söyliyorlar. 

Kooperatife dahil olmak, or-
a yerdeki alıcıları kaldırmak 

ve bunların kazançlarını da 
çiftçiye bırakdırarak onları 
herke.sden daha ziyade kazan
dırmak ve bu suretle birlik 
hareketinin faydalı olduğunu 
göstermek olduğu halde bu 
seneki Ödemiş kooperatifçileri 
geçen seneden de ağzı yanmıı 
olmanın tesiri aJtında merak 
etmeğe başladılar. 

Nasıl etmesinler ki, şimdiye 
kadar kooperatife verdikleri 
mallarının ancak yüzde kırk 
parasını aldılar. 

Halbuki yüzde yetmişini pe-
şin vermek la ım idi. Koope
ratifci olmıy n :ır i.5e paralarını 

tamam aldılnr. Daha ne zama
na kadar b 1 liyecekleri ma
lfun olmıyan u ortaklar idare 
rnedisinc paralan için r.ıüra

caat ettiklerin \e ( mallar satıl
sın da pctran. ı alınız! ) ce'la
bına uğruyorlar. 

Niçin .,at ı ·orsunuz? Denil-
diğinde d ... [ rasını biz biliriz] 
diye tah .re uğriyorlar. 

Kooperatifciliği kardeşlik bi
lenler" n l.em bir taraftan mal
larının p:ır .. mı almamaları, 
hem de l~endi intibah ettikleri 
tarafın n fe a muameleye uğ
rama rı ç"ft · eri kooperatifçi 
olmakt n s tmuş ve ne ba

olsun istifaya 
mecbur cdec bir ruh halini 
uyandırın . tır. 

Çok şukür ki, İktisat ve!.a
leti her dertliye derman bir 

ve bugün iyi idare edemiyen- dan dört milyon liralık kısmı 
lerin yerine daha iyilerini ge- az zaman zarfında tamamen 
tirmek suretile işlerin düzel-
dilmesi kabil olacağını düşü- tedavüle konacakdır. 
nerek bu güEel müesseseye Bu itibarle eski gümüş me-
candan bağlı olmalarını rica- cidiyeler 1-2-936 dan itibaren 
dan ibarettir. Bahusus işe bir mübadele vasıtası olarak kul-
baba gibi hükümet, bir büyük 
ağabey gibi mürakabe heyeti 
de alakadar ol~nca 1 • • ı 

,,. ,,. 
Ödemişimizin çalışkan, emek 

dar, kuvvetli belediye reisi Dr. 

lanılmıyacak ve kullananlar 

hakkında kanuni hkibat yapı

lacağı alakadarlardan bildiril
mişdir. 

Mustafa Şevket'in, Çanakkale 
mebusu namzedi olarak C.H.F. 
sınca namzed gösterilmesi Ö
demiş' de umumi bir memnuni-
yet uyandırmışdır. 

Milli mücadelenin ilk mebusu 
olarak da çalışan bu kıymetli 
arkadaşla Ödemişli mebusumu
zun meclisdeki sayısı üç oluyor : 
Ş. Saraç, Refik İnce, Dr. Mus
tafa. Bu bizim için ne büyük 
sevinç mevzuudur. 

Doktoru kutlular, orada da 
muvaffakıyetlerini göreceğimiz 

den ümidli olduğumuzu bil
diririz. .. -.. 
Zabıta IIaherleri: - H 

Tombala Yasaktsr 
Keçeciler caddesinde Ahmed 

Hilmi, tedarik ettiği numaralı 
kağıtlarla halkı başına toplı
yarak tombala çektirmek su
retile halkın parasını aldığından 
yakalanmıştır. 

Dolandırıcıhk 

Çorakkapıda İkbal otelinde 
oturan Mehmet oğlu Ahmet 

kendisine otel müstahdimini 
süsünü vererek otel müşterile
rinden Mehmet oğlu Abmedin 
3 lirasını dolandırdığından ya
kalanmı"tır. 

Yarahyanlar 
Ali oğlu Muharremi onbeş 

gün çalışamıyacak derecede 
yarahyan Hayrullah oğlu Mu
ammer ve Mustafa oğlu Aliyi 
yaralıyan Bakı oğlu Ahmet 
haklarındaki tahkikat evrakı 
üçüncü kuar hakimligine ve
rilmistir. 

---
Asaria ika 

Muhibleri Kongresi 
İzmir ve havalisi asa:-i oıtika 

muhiblerinin senelik kongresi 

yakında toplanacakdır. Cemi
yetin bir sene içinde yapdığı 
işler hakkında bir rapor hazır
lanmakdadır. Rapor kongrede 
okunacakdır. ---

Dikilide 
Bir Ayda Yenilen 

Et Miktarı 
Kanunusani ayı içinde Di

kili kazası mezbahasında 45 
koyun, 59 keçi, 79 kuzu, 40 
oğlak, 2 öküz, 13 İnek, 14 da
na olmak üzere 262 hayvan 
kesilmiştir. 

Alçaklık 
Nüm un esi 
İkiçeşmelik'de Şerif Ali so

kağında 25 numaralı evde otu
ran bayan Zehra'nın 4 yaşın
daki çocuğu Selahaddine aynı 
mahallede o'uran kahveci İranlı 
Ali Ekber'in oğlu 19 yaşında 

1 Ali Riza tarafından alçakça bir 
taarruz vukubulmuşdur. Bu 
iğrenç hareketi yapan adam 
yakalanarak adliyeye veril
mişdir. 

Belediye Encün1enl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor bay Beh
cet Uz'un başkanlığında top.an
mı_tır. 

d · s Mektebindeı ~ 
On ç ~işililc Bir Talebe Grul u 

Dün Şehrimize Geldi 
İstan'3ul yüksek mühendis nına giderek Atatürkün h~y-

mcktebi ta1 b::sindcn on üç ki- kelini ziyaret etmişlerdir. lz-
şılik b"r grup sümester tadilini mirde bulundukları müddet zar-
vecirmek üzere dün Gerze va- fında Menemene giderek Ku-
~ . 
hurile şehrimize gelmişler ve bilay menkü taşını do. ziyaret 
mühendis ve mi'llnr birliği ta- edeceklerdir, Bundan başka 
rafından kar 1 anmışlardır. Efez, Berg ma eski eserlcrile 

Menemenin Kediz köprüsünü, 
Talebe grubu sehrimizde bir 

hafta kalaca'dar ve burada bu- Torbalı kurutma ameliyes"ni 
ve vilayetin yol ve mekteple

lundul.ları müddetçe İzmir mü- rini göreceklerdir. kendilerini 
hündis ve m:marlar birliğinin mimar Bay Necmeddin ile mü-
misafiri olacaklardır. hendis bay Lütfü gezdirecek-

Genç!er vapurdan çıkar çık- lerdir. Gençlere hoş geldiniz 
maz doğruca cumhuriyet ala- deriz. 

•••• 
Aydın DemiryoJu Ziraat Mektebinde 

1 

Satınalma Müzakeresine Zirai Konferanslar 
Devam Ediliyor Veriliyor 

Bayındırlık bakanlığının tclg- Evvelki gün Bornova Ziraat 
rafla vukubulan daveti üzerine mektebinde muallim bay Refet 
Ankaraya gitmiş olan Bayın- tarafından Ziraat mektebi ta-
dırlık müesseseleri komiser ve
kili bay İlmi Ankaradan avdet 
etmiştir. 

Haber aldığımıza göre Ba-
yındn·lık bakanlığı ile Aydın 

şimendifer kumpanyası murah
hasları arasındeki hattın satın 

alma müzakerata inkitaa uğra
mamıştır. Normal bir halde 
devam eylemektedir. 

Bay İlmi birkaç gün şehri
mizde kaldıktan .sonra tekrar 
Anlcaraya gidecek ve mü7.ake
ratm devamı müddetince orada 
bulunacaktır. --. _.,... 
Şehir Meclisi 

Bugün 16 da Toplanacak 
Şehir meclisi bugün saat on 

altıda Şubat içtima devresinin 

ikinci toplantısını Doktor bay 

Behcet uzun başkanlığında ya
pacaktır. 

..c 11 ••••• 

Bir Bulgar 
Küstahlıkta Bulunmuş 

Bulgar tebasmdan lvan oğlu 
Lüben sarhoı olarak zabıtaya 
filen tecavüzde ve hakarette 
bulunduğu gibi cumhuriyet ka
uunlarına sövdüğünden adliye
ye verilmiştir. 

Lüben Sulh hakimliğince tev
kif olunarak evrakı üçüncü ka
rar hakimliğine verilmiştir. 

Jebesile bazı çiftçilere sebzeci
likte turfandacılık mevzuu hak-

kında bir konforans verilmiştir. 

Önümüzdeki hafta Pazartesi 

günü mekteb müdürü ve bağ

cılık enstitüsü müdürü bay Hil-
mi tarafından ağaç dikme, ba

kım ve timarı hakkında bir 

konferans verilecektir. 
amııeiı••• 

! Zeytinliklerimizi 
1 • 

' slah için 
Ziraat bakanlığının ten ibi 

ile Kiinunsani ayında Burnova 

bağcılık enstıtüsüsnde nçılan 
birinci zeyticilik korsuncla altı 
zeytin bakım memuru de. s 
görmüş ve yetişmiştir. Kursa 

devam edenler mektep zeytin
liğinde ameli olarak çalışmışlar 
tahriri ve şifahi yoklamalarda 
iyi neticeler almışlardır. Veka
letten gelecek emir üzer;ne bu 
memurlar zeytin mıntakalarına 
giderek orada zaytin ağaçları
nın bakım ve ticaretile aliil<a
dar olacaklar ve birer örnek 
zeyt!nliği yaptıracaklardır. 

Zeytinliklerin gübrelenmesi, 
zeytin ağaçlarının diplerinin 
açılması ve zeytin tanelerinin 
fenniebir şekilde toplanmasını 
memurlar köylüye gösterecek
lerdir 

göreceğiniz ilk 
senli filmi perşembe günü takdim ediyor. 

Al TIN 
Fransızca sözlü fen ve heyecan filmi, başrollerdc 

Brigitte Helm - Pierre Blanchar 

ZAN ve EŞi 

G 'ubat t935 

Müstakiller 
Dr. Mustafa Alinin 
Seçmenlere Beyannamesi 

Tireli Dr. bay Mustafa Ali 
İzmirde mustakil ok.rak snybv 
namzetJ:ğ'ni koymuş ve İzmir 
scçmenl:!r:ne hitaben şu be
yannameyi yazmıştır: 
lz ir say.., ı değer seçmenlerine 

Yurddaşlarım, 
Dcmokra ·ye bakan inanç1a

rımın temel taşı rey pusulası
nın hürriyetidir. 
Ul ıı'ial ülküm -yalnız Türkiye 

demek olm ... dığı besbelli olan
biiyük Türk elinin ökonomik 
ve siyasal birliği ve bütünlü
ğüdür. 

Bi yol daha size, sizin siya
sal erginli ~ inize dayamırak İz
mir say'avlığ-ına kendi başıma 
namzet iğimi koyuyorum. 

Gücünü yurd kaygısından 

ve izgiJik (Adalet) duygusun
dan alan açık ve ölçülü bir 
tenkidden iyilik umuyorsanız 
içinde söz söylenebilen biricik 
kutlu yerin, Ulus kurultayının 
kapısmı bana da aralık ediniz. 

Dr. MUSTAFA ALİ 
..... .. ••• 1 ••• 

ir Koca 
Karısını Ağır 

Surette Yaraladı 
Evclki gece Turanda bir 

cinayet olmuş ve bir koca ka
rı. mı biçakla ağır surette ya
ra!~mıştır. 

Turanda şimendifer cadde
.sinde 44 numaralı evde oturan 
Ali Sabri, karısı bayan Sacide 
i.e ai evi bir meseleden dolayi 
b" · müddettenberi kavgalı bu
lu makta imiş. Eveiki gece 
y"ne bu yüzden tekrar kavga 
ctm"şlcr ve Ali Sabri karısı 

bayan Sacideyi biçakla tol 
memesinden ağır iurette ya· 
ralamıfibr. 

Yaralı kadın hastaneye ka:• 
dırılmış ve yaralıyan kocası 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

.............. mı:J"1 

(atil Kasti 
Var Mı? 

Bucada eski bekçi Snlihi ta
banca ve biçaklc:ı katil kastile 
yaramakla suı;lu Musa oilu 
Alinin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiştir. 

D:inkü muhakeme ce]sesi:ıde 
suçlu müdafaeısmı yapmış ve 
hadisede katil kasti olmadığını 
söyliyerck beractinc karar ve-
r lmeeini i 0temiştir. 

Mahkemece bazı şahitlerin 

nıuvacehelerine lüzum görülmüş 
ve muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

b .......... _,. 

Torbal·da 
Hapishane 

Torbalıda inşası tekarı ur 
eden hapishane binasının inşa-
sına lazım olan tahsisat gelmiş
tir. Ayın altısında inşaatın iha-
lesi yapılacaktır. ,. 

IJugün 
MARTA EGGERTH'ln 

En Büyük Filmi 

Şaha e Vals 
TA VY ARE Sinemasında 

Başladı 
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- Ne buluşların var İvrem ! 
Anlaşıldı dokuz aydır her acı
y~ katlanarak taşıdığım hu ağır 
Ynkten lrnrtulmak için ruhun 
~Yaşamak ihtiyacını gözetmek 
ıereldeşti .. 

. - Fakat dikkat et çok na
~ bir dönüm noktaıındasm. 

Oçük bir heyecan, uf ak bir 
tiddet ihmalkar bir kımıldan
:_-, doium anında tehlikelidir. 
~cılar ne kadar çok acıtırsa, 
0 kadar çabuk kurtuluı mu
laakkatır. O va kıt ikiniz ara
&4ıda bir anlaşma neticesi, do
lacak çocuğa ( Aşk ) admı ve
rehilirsiniz 

Ülgen d~· birden ayağa kalktı. 
L - Haklısın doktor, artık 
••t'* k ı ararımı verdim. Anbyo-
~ ki boş yere kendimi :ı.or

Ylp kıvranıyorum. 
Şirndi yanına koıacak doğa

tak Çocuğun adını koymağa 
Çalışacağım .. 
t.-: O halde doktorunun son 
"•ıyesini de unutma : Yaşa

~ak ~şıia koşmaktır, fakat asıl 
le nnuycn, gönüllere kök ıalan 
it Udret, istirabı duyduktan ve 

1_ aranhğ& anladıktan sonra ya-
•ılan kt d ışı a ır ..• 
i H~.ydi sen bu ışığı parlatma
b a gıt, ben de küçük Demiri 
•knıağa gidiyorum. Soiuk al-

IQı. f• •• d 
-y, ıyevrısı e •ar ..• 

1. Doktor İvrem arkadaşına eJi
Yolu gösterir gibi gülerek : 

"":'" Arı f İı başına !.. 
1-r Ülgen bir iki dakika pavyon• 
1 a doiru hızlı hızlı yürüyen 
'remin arka~ından baktı sonra: 
d - Se•gili doktorum eyet bu 

efa ne kadar güç olursa ol
:n bu yolu atacak, aşkıma, 
L aşacak zından güneşimi bu
.. ca ~ gım ... Dedi.. 

- Ülgen! .• 
l Genç kadın arkasından ge .. 
~n hu aeıle olduğu yere mıh
nnıış gibi kaskatı kaldı. 
Gözleri bu, büyüyen yakla

"11 hayale şaşkın şaşkın bakı
)ordu. 

el ! orgay demin doktorun dur· 
llgıı yerde durdu kollarını 
~•Uı Ülgenin ellerini tutmak 
latcdi .• 

O, veba mikrobundan kaçı
nır gibi geriye atıldı. 
h - Bana dokunma ! . . Diye 
•Ykırdı .. 

d.ı Ressam bu şiddeti, genç ka
nın birden karşılaşma heye

:~nına vererek, bir adım daha 
~ll •• 

- Ülgen scygili Ülgen, boş 
:~r~ kendini üzme ben hepsi-

1 ışittim ! ! 
l Mademki sen de aş!<ımıza 

ll aşmak istiyorsun bu yolu aş
hak git; değil artık !. Bir söz, 
~zlı bir atılış yeter. Seni sc

"1Y0rum. Eskisinden çok sevi
!0rum, koca bir y1l bu lacivert 
Ogzlerin bayılt cı zevkini na-

sıl aradım bilsen !.. Haydi yü
züme bak, onfann yine e~kisi. 
gibi \.;stünıe çevrildiğini göre
yim, bizi birbirimizden ayıran 
engelleri kıralım.. İşte bir yıl
dır beklediğimiz bu aşk güne
şinde, en son biz de çocuğun 
adını koyalım! Kalp heyecan
larımızı ona duyuralım onunla 
dudaklarımızın yanık hasretini 
giderelim. 

- Ülgen anlamıyor l Hayret
le dehşeti e ona bakıyordu ! 

- Bu adam neler söylüyor? 
Ve ne sanıyordu? Onlar dok
torla konuşurken, hepsini din
lemiş imiş ! Y arab ! Demek ko
cası, Oğuzu için söyleştikleri 
onun çirkin samlarına kuvvet 
vermiş o imaları, hep kendi 
için edilmiş sanıyordu ! Torgay 
yaklaşbkça o geriliyor, bu 
adamdan şimdi ne kadar tiksi
niyordu .. 

Fakat ressam bu çekilişi bu 
ihtizazları bir hamlede kırmak 
~enç güzel kadının donukluğu
nu gidermek için ani bir atı
lışla onu kollanndan yakaladı, 
kendine çekti. 

- Hayır hayır, bu zından 
karaltısında, boğulmak yeter .. 
Seni anlamıyan, senin ulaşamı
yacağın bir muhite seni hapis 
eden bu adamın yanında genç
liğin, güzellii'in solmamalı ar
bk.. Ülgen sevgili Ülgen yan
hş bir adımla kırılan hayatımı
zı yine bir söz, aşkın o yenil
mez kudreti yapacaktır. Amma 
senin kocan Oğuz, benim ka
rım Aybarmış ne çtkar?. Var
lığımız birbirimizin olduktan 
sonra aşkımız bütün bir dünya 
zevkini yaratmağa yeter .. 

Şimdi omuzlarından çektiği 
kumral başa eğiliyor gözleri 
vahşi bir hayvan gibi tutuşu
yor, kolları arasında çırpınan 
avını bir hücumda yemek ister 
gibi dişleri çıbrdıyor, ağzı kö
pükleniyordu. 

- Sonu Var -

•• 

Odemişte 
Ekim işleri 
Fazladır 
Ödemiş, 5 (Hususi)-Mebzu

len yağan yağmurlara rağmen 
arazımız suya tamamen doy
mamıştı. ıncir mahsulü için 
halkımız endişe içinde idi.Son 
yağan yağmurlar bu endişeyi 
kökünden dağıttı. Bu gece 
sabaha karşı oldukça kuvvetli 
yağan karın da toprakları ör~ 
tecf!k kadar devam etmesi 
zürraı neş' elendirdi. Bu yıl 
Ödemişin ekim işleri oldukça 
fazladır. Çiftçinin yüzünü gül
dürecek derecede ürün bollu
ğuna kavuşa.cağına şüphe cdil
mıyor. 

Yüz erce Otomobil Yıldırım 
Hızile Bugün LALE' de 

(Korkunç Yarışını) Yapıyor .. 

• .._... A&i• 

Yozgat'ta -.,, __ _ 
Atatiirk.'ün Yoz
gata Gelişlerinin 

Yı](lönüınü 
Yozgat, 4 (A.A) - Ata-

türkün Y ozgada gelişlerinin 
yıldönümü dün halkevindc 
büyük tezahuratla kutlulan-
mışbr. Halkcvinin büyük sa
lonu ve odaları ağzına kadar 
dolmuş birçok kimseler yer 
bulamadıklarından merasim bi
tinceye kadar halkevinin önün
de beklemişler bu kıvançlı 
günü a1kış1amışlardır. Halkevi 
başkanı Refet Aksoy bir söy
levle merasimi açmış Atatür
kün yüce varlığını nasıl yetiş
tiğini ulusları imrendiren de
ğişimleri nasıl başardığını an
latmıştır. 

Bugün için yazılan şiirler 
okunmuş bütün halk hep bir 
ağızdan onuncu yıl marşını 

söylemişlerdir. Atatürke olan 
saygı ve inanlarını haykırmış
lardır. Merasimden sonra ka-
dın erkek binlerce kişinin ka
bldı~ı fener şenliği coşkun sel 
gibi şehri dolaşmıştır. VaJi bu 
gecenin şerefine bir suvare 
vermiş oradada Atatürkün 
erişilmez ululuğu anılmıştır. 

Müstakil 
Namzetlerin Sözleri 

İstanbul 5 (Hususi) - Bu
rada müstakil olarak namzet-
liğini koyan doktor Abra Vaya 
gazetelere beyanahnda " Türk 
ulusunun saylavı olabilmek ka* 
dar büyük şeref ve nimet var 
mıdır? Saylavlığa seçilirsem bü
tün mesaim Türklüğe hizmet 
etmekten ibaret olacaktır ,, 
dedi. 

Uşak Belediyesinin 
Çalışma Programı 
UŞAK, 4 (A.A) - Dün da

ğılan belediye meclisi bir yıllık 
çaJışma programını tasvip ettik
ten sora gelecek dört yıllık 

çalışma programına girecek 
maddeleri kararlaştırmıştır. 

( Balkan ) Gazetesi . ' ... ' . 
Milliyetçiler Gazete İdarehanesine 
Hücum Ederek Camlarını Kırdılar 
İSTANBUL : S (Hususi) - Selanik'de çıkan (Balkan) ga

zetesi idare~anesine hücum eden milliyetçiler, matbaanın camla
rını kırdılar, eşyasını harab etmişlerdir. 

Saadet Vapuru 
Rıhtıma Çarparak Baş Tarafı Delindi 

İstanbuı: 5 (Hususi) - Burada gece şiddetli Lodos fırhnası 
oldu. Bazı deniz kazalarına sebebiyet verdi. Saadet vapuru rıh
tıma çarptı. Vapurun baş tarafı delinerek su almağa başladı. 
Vapur gü;Iükle batmaktan kurtanJdı. 

Sar Almanya}ra dönünce 
Günırük Hatları 18- 20 Şubat 

Arasında Kalkıyor 
SARBRUK 5 ( A A ) - Sarla A 1manya arasındaki gümrük 

hatları 18 ile 20 Şubat arasında ilga edilecektir. Fransız güm
rük noktaları da kaldırılarak Fransa - Sar hududu boyunda te
sıs olunacaktır Fransız gümrük idaresi Forbahta bulunacaktır. 

Belçika Kabinesi 
Bir Hava Andlaşması Projesini Ka

bul Edeceğini Bildirmiştir 
Londra 5 (A.A) - Belçika kabinesi dün fevkalade bir top

lantı esnasında Londrada Fransız, İngiliz görüşmelerinde karar
laşan mmtakavi bir hava andlaşması projesini kabul edeceğini 

bildirmiştır. 

Çe-v-ir_g_e_n _____ S_ü_m_e_r_bank 1 

Müdür 
Midir? 

Demek 

İstanbul 5 (Hususi) - Dil 

tetkik komisyonu sözlük ça

lışmalarına devam etmektedir. 

Çevirgen kelimesinin müdür 

karşılığı olarak kabul edildiği 

haberi doğru degildir. 

Y ozgadda Yer Sarsıntısı 

Ankara Merkez 
Binası 

İstanbul,S(Hususi)-Önümüz
deki bir Martta Ankarada Sü
merbank binasının temeli atı

lacaktıt. 

Kadın Saylav 
Doktor Bayan Fatma 
İstanbul 5 ( Hususi ) - Ka

dın saylav namzetlerinden dok
tor bayan Fatma Zagfranbolu
nun bir köynde doğmuştur. He
nüz evlenmemiştir. 

Dr. Taptas 
.. ···-

Programını 
Bildirdi 
" Ben Türk Ulusuna 
Meb'us Olmak 
isterim ,, Diyor 
İSTANBUL, 4 (A.A) - An

kara valiliğine ve belediye baş
kanhğına doktor T aptas tara
fından verilen telgraf aşağıda
dır: 
Aşağıda yazılı program ve 

şartlar içinde Ankara vilayeti 
saylavlığma namzetliğimi koy
dum. Namzetliğimi programımı 
ikinci müntehiblerc ve kazalar 
teftiş heyeti reisliklerine bildir
menizi rica ederim. Programım 
şudur: 

Ben azlık mümessili değil 

Türk ulusuna meb'us olmak 
istiyorum. Ve buna her zaman 
sadık kalarak mecliste çalışa
cağım. Programımın ikinci mad
desi Cümhuriyetçiliktir. Bu re
jimin muhafazasına son nefe
sime kadar çalışacağım. Yur
dumuzun maddi ve manevi mcn
faahna sevgili ve kudretli va
tanımızın daha ziyade yüksel
mesine var kuvvetimle çalışa

cağım. 

Bloke Alacaklar 
Karşılıklı Takas 

Edilecek 
Ankara 4 (A.A) - Türk

Yunan takas anlaşmasına bağlı 
nota mucibince Türkiyede blo
ke Yunan ticari matluhatile 
Yunanistanda bloke Türk ti
cari alacaklarının karşılıklı ola
rak takas muamelesine yakın
da başlanacağından Yunanis
tanda bloke kalmış ticari ala
cakları olan bu matlubabnın 

menşe tarih ve miktarlarını 

hemen Türkofise veya şubele
rine bildirmeleri lazımdır. 

Grip Salgını 
İstanbul 5 ( A.A ) - Şehri

mizde grip salgın halini muha
faza etmektedir. Programda elektrik, fenni 

mezbaha sular, memleketi ağaç
landırmak çiçeklandirmek yol
larm islahile yeni bir belediye 
binasının yaptırılması vardır. 

Y ozgad, 4 (A.A) -Yer sar

sıntısı sabahaha doğru iki kerre 

duyulmuştur. Zarar yoktur. 

Dünkü şiddetli sarsmtıdan bazı 

evlerin divarları çatlamış cam

ları kırılmışdır. 
"Polonya Muharebesi,, Bugün 

. . . ' - .. '· . ' - :- ' 
. . . . - -

BORJIYA 
Roma'mn Üç Kanlı Zalimi.Rodrik 

Borjiya, Sezar Borjiya, 
Lokres Borjiya 

Roma'nm en kanlı .zalimleri olup din perdesi altında 
işlemedik cinayet bırakmıyan papasların yarathkları 
faciaları çok yakında bu sütünlarda okuyacaksınız. 

MİŞEL ZEV AKO'nun eserinden nakledilen bu 
tefrika tarihin kanlı ve heyecanlı sahifelerini sizin 
gözleriniz önünde canlandıracak beşeriyetin nelere 
gögüs verdiğini anlatacaktır. 

Bir kaç gün içinde Borjiyayı bekleyiniz ' , 

1 
LAL E Sinemasında Başladı .. 

İle " Aşk Tangosu ,, ve " Dünyayı Dolaşan Şarkı ,, 
" Çardaş Fürstin ,, filmlerinde birinci derecede rol alan 

büyük artistlerden 
Szöke Szakall - Vllly Eıchberger - Taul 
Hörblger - Frltz Kampers - Hans~ Niese 

Olly Gebauer - Frude Berliner'in 
Beraber temsil ettikleri hakiki bir ~aheser 

ŞAHANE ALS 
Ayrıca FOX dünya havadisleri l Türkçe sözlü } 
Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 de ilave seansı 



1936 Yılı ihya Ve 
imar Yılı Olaca 

• tc:m. _. •• 

Romanya Dış İşleri Bakanı Çok 
Nikbinane Beyanatta Bulundu _________ .. ______ _ 

Bükreş 5 ( A.A ) - Dişarı açıkça şunu söylemek isterim 
işleri bakanı bay Titulesko ki beynelmilel meselelerin son 
Bükreşe dönmüştür. Gazeteci- iki ay zarfında almış olduğu 

ler tarafından kendisine soru- istikametten çok memnunum. 
Roma itilaflara, Sarre mesele-

?JJWIE~~i~~~·ı;v.'-'/ sinin dostane bir surette hal-

lan suallere cevaben bay Titu
lesko şöyle demiştir : 

- Hariçte meşgul olduğum 

işler ve meseleler hakkında kı
rala ve hükumete etraflı iza
hat vermeden evvel beyanatta 
bulunamam. Maamafib sizlere 

ledilmesi, Fransız nazırlarmın 
son ziyaretlerin'n neticesi olan 
Fransız İngiliz itilafı ve bir 
Şark misakının al di için yapıl
makta olan, müzakereye ver
m~ olan hız hana 1936 sene
sinin bittabi nagehzuhur ahva
lin ortaya çıkması hali müstesna 
olmak şartile çok mühim bir 
müslihane ihya ve imar senesi 
olacağı kanaahnı vermektedir. 
Hakikaten yekdiğerine çok ve 
adeta arap saçı gibi olan me
nafi hakkındaki müzakereler 
esnasında en ziyade memnuni
yetimi celbetmi' olan cihet 
!küçük anlaşma ile Balkan an
laşması azası arasındaki tcsa
nüd ve bu anlaşmaların birbi
rinden ayr.ı.lması k t'iyen ayrıl
maz olan mahiyettir. 

B. Laval Dıyor .. . ·~·- ...... 
Loıidra Mükalemeleri Diplomasi 
Tarihinde Mühim Bir Devredir 

B. /Jaı al 
LONDRA, 4 (A.A) - Bay 

Laval matbuat mümessillerine 
şu beyanatte bulunmuştur; 
Almanyanın mesa:miz:in ne

ticelerini teveccühle karşıhya

cağını bütün kalbimle ümid 
ederim. Sar l'eyiamile Roma 
itilaflarından sonra vukubulan 
Londra mükalemeleri diplomasi 
tarihinde mühim bir devre teş
kil etmektedir. Bay FJanden 
ve ben mesaimiz neticesinin sa-
mimiyetle karşılanacağını ümit 
etmekdeyiz. Almanyanın ken
disine yapbğımız müstacel da
vete icabet edeceğini ümid 
ediyoruz. 

Bu bizim Avrupadaki emni-

yet teşkilitmı bir usul dahilin
de tanzim etmek hususundaki 
müşterek ümidimizdir. Bay ~ 
Laval lngiliz ve Fransız nazır
larının bütün meseleleri tetkik 
esnasında gösterdikleri birlik 
ve dostluk fikrini bilhassa kay
detmektedir. 

B. Çenherlain Diyor • 
ı: ............ 

Eğer Almanya isterse Almanyayı 
Çember içine Almak Mümkün Değil 

Lon<lra, 5 (A.A) - Londra- 1 kuvvetler arasında genel bir 
da İngiliz - Po!oilya kulübünde anlaşma olacaktır. Bu bizim 
söz söyliycn B. Austin Çem- tahhuk ettirdiğimiz kıymetti bir 
bcrlain demiştir ki: şeydir.Ve onu muhafaza için itti-

F ransız - İngiliz anla~masmı fak edeceğiz. 
eyi bir işaret olarak karşılarım. ---
Çünkü bu dostane anlaşma 
Lokarno fikri dahilinde yapıl

mışhr. Bay Hitlerin bu yeni 
teklifi ciddi bir şekilde tetkik 
edeceği çağrılan öteki hüku
metleri i~tirak ettireceğini ümid 
ediyorum. Eğer Almanya 
isterse Almanyayı çenber içine 
atmak mümkün olamaz. Alman-
yaya karşı uluslar arası anlat
ma olmar:. Y alaıs wlh .. ..-er 

Londra Borsasında 
Londra 5 ( A.A ) - Borsa, 

Fransız lııgiliz anlatmasını çok 
müsaid kar~ılamışbr. Anlaşma 
borsanın temayülüne müessir 
olmuştur. Bilhassa Alman es
hamı daha sağlamlaımıştır. 

Yung istikrazı iki puan yüksel· 
mit 56 olmuıtur. DaYı istikrazı 
da iki puaa. ylkkıelmit 76 ol
•attur. 

• ve esı ikr · 1 in~ }~~re 
L ---------.-.----1----.------.-- J .ıfu~liz Lka~nın ~ 

on ra :ır ş e eri ın etıce en Jtikrarım hazırlaınağa 
e ı • d Müteınayil Değildir 

yı arşı a } Londra, 4 (A.A) - Gününü 
Sir Homer Berry'nin yazlık 
kö~kündc ~eçiren Bay F!and'"1 
burada Bay Çamberlain ;·e 
buluşmuş ve Lontlr ya geleli
denberidir İngilt.!re maliye mü
me"si leı iyic vaki olan J·onuş
malarına bu zatla devam et
mi~tir. Mevzuubahis konuşma
lar sırf istihbari mahiyeti haiz 
olmakla beraber Bay Fl:ındin 
de İngilterenin ~imdiki halde 
İngiliz Jirasının istikrarını h:ı
zırlamağa mütemayil olmadığı 
kanaahnı takviye etmiştir. 

Brüksel 4 (A.A) - Belçika 
matbuatı Londra anlaşmabrını 
müsaid şekilde kersı.Jam~ktadır. 
Yalnız milliyetçi oi:m N<lsiol 
Belge gazetesi Versay muahe
desi askeri hükümlcrin:n kal
dırılmasına itiraz etmektedir. 
Umumi kannat şudu: ki, Be•
çika resmen davet olunduğu 

vakıt hava mu ı:aveles:ni imza
lıyacaktır. 

Roma 4 { A.A ) - Londra 
müzal·erelerinin neticele, i bu
rada iyi karşılanmışdır. Ve ga
zeteler bundan ınenmuniyet 

göstermektedir. Mesajero ga
zetesi diyor ki: 

İtalya. Fransa, İngiltere mü
sellesi işlemeğe hazırlanmakta
dır. Ve Avrupanın teskini pla
nının tahakkukuna kapı açık 

bulunmaktadır. Nihayet İngilte
renin Roma anlaşmalarında Av
rupanın istiklaline dair olan 
kısma iltihak etmiş olması bü-
yük bir sevinçle karşılanmıştır . 

Londra 4 ( A.A ) - İtalya, 

a 1 

Homcıdau J,,fr l'ılcrnzııru 

Belçika ve Almanya hükumet- !erine müteallik mahalli ikinci 
leri Londra konferansı netice- bir mukavelenin akdedilmesi 
Jerinden haberdar edilmişlerdir. mümkündür. 
Royter ajansının haber aldığına Londra 4 (A.A) - Bay La-
göre hava mukavelesi akdi val dün Sör John Simon Bay 
hakkındaki fikrin yaptığı tesir Eden ve B. Osten Çembcrlaynı 
müsaittir. Ve bu mukavele yemeğe alıkoymuşdur. Yemek-
muayyen bir şekil aldığı tak- den sonra İtalya .sefiri B.Grandi 
dirde merkezi Avrupa devlet- gelip bu zümreye katılmı.ıdır. ........... 
Yı aca lardı 

···············~·········································································· • işi ez e arnaya 
uya Düştü • • 
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Sofya Gözlerini İtalyaya Çevirdi 
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Atina 4 (H.M) - E!ef
teron Virna gazetesinin 
Bükreş muhabiri Bulgaris
tanda saltanatı yıkmak 
maksadiyle hazırlanan 

fon kumandası altında 

kendisine sadık bulunan 

zabitlerle birlikte Öksi· 
nograd sarayında kaldı. 
Bunu Gorgiyef k11bine-

suikastın ne suretle mey-
dana çıktığı hakkmda şu sinin devrilmesi takib etti. 
malumatı veriyor: " Gor- Üçler polisin nezareti altın-
giycf ve Velcef kabinesi- lJıtlgm· J\1·tı le Yeni Başı-ekil G.Zlale/ da bulumıyorlar.Maamafih 
nin siyasası <:umurluk kurumuna fandan müteşekkil üçlerin kralı Bulgaristanı terk~dcrek Pariste 
doğru yol aldığı meydanda idi. halletmek projesini açığa vu- yerleşmek niyetindedirler. Sırb 
Böyle bir krojenin gerçeklen- ra.n vesikalar Sofya zabıtasının · gazeteleri Gorgiyef kabinesinın 
mesi Bulgar ulusunu kökünden elindedir. Ve1çef devlet şurası 

devrilmesini Yugoslavya -
sarsacaktı. Kral sabık bakan- kurumuna karar verdiği za-
larının ve Zevno paıtisinin ka- man eski başbakan Gorgiyef Bulgaristan yakınlığı için bir 
yıtsız ve şartsız Yugoslavyanm vasıtasiyle Kralın haklarından darbe telekki etmişlerdir. Ar-
eteğine bağlanmak istediklerini ve salahiyetlerinden bir parça- bk Zvcnohmn iktidar mevkiine 

önceden anıklanmış bir planı sını bu üç.ler meclisine bırak- gelmeleri imkansızdır. Yeni 
güttüklerini gördü. Ve kat'i masını tavsiye ettirmiştir. Bo- hükümet bütün komşuları ile 
bir müdahale ile V clçef ve ris bu teklifi reddetmekle kal-
Zevnoların programım yıktı. madı. 

V elçef, sabık Londra elçisi Mi- Kurulan tuzağı da sezerek 

dost geçinmek, ve bilhassa 

eski hükumetin uzaklaştığı 

sel Macarof ve metropolit Ste- Varnaya gitti. General Filpo- İtalyan dostu siyasaya dönmek 

ran .. Irak Arasında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hudut Anlaşmasına Romada 
Devam Edilecektir ..... _,_ 

Londra 5 (A.A) - Irak ha

riciye bakanı Nuri Paşa İran 

hariciye bakanı ve İtalyan ra

portörü ile beraber İran - Irak 

hududunun tesbiti müı:akerele

rine de••• etmek üzere Lond-

radan Romaya hareket etmit
lerdir. Nuri Paşa Romada ya
kında bir uzlaşma hasıl olaca
ğını ümid ettirecek pek esaslı 
sebepler bulundujuna ve bir 
kaç haftaya kadar Londraya 
dönebilece(ini ıöylemip. 

niyetindedir. ,, 

KomUnu;Uerla Bir 
Çarpı,ma 

Bulgar polisi Harmanh civa

rnıda çok zamandan beri aran

makta olan dört komünistin 

iılerini bulmuştur. Komünistler 

jandarmalar üzerine atef ede

rek birini öldürmüşler üçünü 

de yaralamıflardır. Dij'er ta

raftan komünistlerden de ikisi 

aiti düşmüştür. Diier ikiai or

•ana kaçmıt i•e de askerler 

taraf.daa yakeh--'fbr. .. 

Muhakkak olan şudur ki Bay 
FJandin Fransanın mali vaziyeti 
hakkında meb 'usan meclisinGe 
son defa irad ettiği nutkun 
istinat ettiği sebebleri izah 
etmiştir. 

Lokarno 
Çerçevesinden 
Çıkmıyacaklar 
Londra, 5 (A.A) - Avam 

kamarasında Lansbury Fransır;-

İngiliz görüşmeleri hakkında 
beyanatta bulunmasını dışarı 

işleri bakanı Sir Con Saymen· 
den istemesi üzerine .şöyle de

miştir: 

Size ancak şunu söyliyebili
rım: 

Hava müdafaası plinı hak· 

kında Fransız nazırlarile şu 

suretle mutabık kalınmıştır: 

Bu sabada İngiltercnin taah· 
hüdatı Lokarno misakının der
piş etmekle olduğu taahhüdatın 
çerçevssinin haricine çıkmıya
cakbr. 

B.Flanden 
Parise Döndü 

Sevincini Söyledi 
Paris, 4 (A.A) - Flanden 

tayyare ile saat 10,50 de Loo'" 
dradan K"elerek Löburjette ye
re inmiştir. Londradan hare
ketinden evvel Havas Ajansı
na beyanatında: 

Londra müzakerelerinin mem· 
nuniyet verici bir şekilde bit
miş olmasından dolayı çok se
vindiğini söylemiştir. Löburjete 
geldikten sonra da radyoda 
beyanatta bulunarak Londra 

müzakerelerinin F ransaya ve 
dünya sulhuna yeni teminat 
verildiğini kaydetmiştir. Di
ier taraftan bay Laval da 
yanında dışarı işleri genel 
katibi bay Leje olduğu lıalde 
Londradan trenle hareket et
miş ve Viktorya istasyonunda 
Bay Eden ve birçok İngiliz ri 
cali tarafınean selamlanmıftrr. 

B. Eden bir gazetecinin B. 
Laval müzakerelerden memnur 
mu? sualine karşı bundan 
emin olmak için yüzüne bak· 
mak kafidir. Cevabmı ver· 
-:......: --w-r. 
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S• hlfe e Yeni Asır 

Türkiyenin Demiryolları Arnavutluktaki isyanın ----A-----·-· . . - öncüsü Neler Anlatıyor 
Bunların Askerı Ehemmıyetı Hakkın- Kral Zogonun Sabık yaveri 42 

da Bir Alman Gazetesi Ne Yazıyor? Taraftarı ile Birlikte Kaçmıştır 
----------------~ .. !----------------~ 

Tawn : Jı.fütel.-ai<l büıbaşı 

Olto \Tl'l~clı . Völkisclıet· Reo
baclılrı· . Ucl'f in : 15 Son k<i
tıll J/ /!).'J.). 

Bir taraf da koca Alınan mil
letinden daha hali tam bir hak 
müsavatı e3irgenmek istenirken 
bir vakıtlar çok zayıf düşmüş 
olan Türkiye henüz on yıllık 
bir sulh meselesinden sonra 
tekrar Avrupanın milletler ailesi 
içinde o ailenin tam hukuka sa
hib nüfuzlu bir azası !nfatiyle 
kendi yerini alabilmiştir. Hatta 
daha fazlası var; yani Sevres
de toplanan de•let adamları 
Türkiyeyi Avrupadan büsbütün 
kovmak istedikleri ve onun 1 

siyasi nüfuzunun ebediyen sön 
düğünü zanettikleri halde o, 
bir müddettenheri bilhassa Av
rupanın cenubi şarkiıindeki 
devletler için bir nevi tebellür 
noktası oldu ve garb ile şark 
arasında mutavassıt sıfatı ile 
haiz olduğu tarihi rolünü tek
rar ifaya baıladı. Türkiye cum
huriyetinin bayJe çabuk olan 
ve beklcnilmiyen kalkınma ve 
kuvvetlenmeai, Osmanlı impa
ratorluğuna aid yerlerin sulb. 
muahedeleri ile parçalanması 
yüzünden bizzarure doğan ve 
yaratıcı kudretini Anadoludaki 
istiklal muharebelerinde ka:ıan 
dığı muzafferiyetler ile arttıran 
ulusal birliğin semeresidir ki bu 
neticeyi Türkiyenin düşmanları 
her halde tasavvur etmemiş· 
lerdi. 

Fakat Türkiyenin bu kalkın
ma ve kuvvetlenmesinin ilk 
şart ve amili, kendi istiklal ve 
hakimiyeti ile silahlanma ve 
müdafaa işindeki hürriyeti ol
muştur ki büyük devletler Lo
.zan muahedesi ile ona bu ha
kimiyet ve hakkı tanımak 

mecburiyetinde kalmışlardı, yok
sa bu şart elde edilmemit ol
saydı Mustafa Kemal bile Türk 
milli devletinin akıllara hayret 
verici canlanııı akim kalmıı 
olurdu. Silahlarından hiç bir 
vakıt mahrum edilmemit vo 
garh örneğine göre yeniden 
tt~şkilatlandmlmıı olan Türk 
ordusudur ki herıeyden önce 
Türkiyeye kendisi ile ittifak 
yapılabilecek bir kabiliyet ve 
Türkiyenin söz ve reyine kıy
met ve ehemmiyet kazandır

mışbr. 

Bununla beraber derhal şunu 
da kaydetmek lazımdır ki Tür
kiyenin kalkınıb kuvvetlenme
sinde ikinci bir amil de Kemal 
paşanın yarattığı modern de
miryolları şebekesidir ki Gazi 
bununla yeni Türk devletinin 
davasını kökünden kavramış 
oldu. 

Ankara hükumetinin hemen 
Lozan muahedesinden sonra 
tatbikine başladığı ve yeniden 
2000 kilometreden fazla demir
yolu inşasına dair olan dev'asa 
şimendifer proğr•mının büyük 
bir kı~mı bugün tamamlanmış
tır. Buna ilave olarak daha 
1000 kilometroluk demiryoluk 
demiryolu inşa edilmektedir. 
Bu i,lerde tesadüf edilip izale 
t!dilmeıi lazımgelen mali Ye 

teknik müşkilata rağmen inşa- hatlardan en çok mühim o!anı-
at sona erdirilmek üzeredir. dır. Filonun demir yollarının ve 
Bu muvaftaklyetler ile, Türk sanayiin kömürünü temin ct-
ırkmın canlı kudretine inan- mek cihan hrrhında baş~angıç-
makta tereddüt edenler ve tan sona kadar Türk başku-
onun garp medeniyeti ile mantığının daimi hır kaygosu-
girişdiği akılJara hayret veren nu teşkil etmiştir; çünkü lstan-

~~,J 
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Fo·at köpritsn ifzr!ı·iude bir treuimiz 
müsabakasına yalnız acıyarak bulda deniz seyrüsefer ve nak-
ifÜlenlcrin bu hareketlerinde liyatı hemen daha harp başlan-
haksız ve aldanmış oldukları gıcmdan itibaren Rus filosu 
bir defa daha meydana çıkmış tarafından iz'aç edilerek yalnız 
oluyor. Göben ve Breslav'ın muhafaza-

y eni demiryollarının güzer- lan altında temin edilebilmişti. 
gihlan krokide görülüyor. (1) Bu büyük fenahk şimdi Filyos 
Bu hatların inşası lüzumu; bir -Ankara demir yolu ile o.rt•dan 
tarafdan hükumet merkezinin kaldırılacaktır. Ve kömür ocak-
Ankaraya nakli ve Anadolunun larındaki istihsalatın büyük 
ekonomik inkiıafı ile hasıl olan mikyasta arttırılm~sı kabil oldu-
ihtiyaçlardan, diğer taraftan da ğu cihetle bütün memlekette 
cenubtaki yeni hudud dolayısile harp idaresi için Jazım olan 
ve nihayet dahili ve harici em- kömür ihtiyaçlarının depo 
niyet mülahazalarından doğ· edilmesine imkan olacaktır. 
muştur. Başlaniıçta Almanların Samsun ile Mersin arasında 
olan eski Anadolu - Bağdat hat- transversal bir irtibat teşkil 
b; gerek beynelmilel geçit müna- eden demiryolu ise aynı dere-
kalatı için gerekse şimal ve ce- cede ehemmiyetlidir. Netekim 
nup istikametlerindeki ticaret Çanakkalenin 1914 Ağustu-
için yeni şebeke içinde de esas sundan 1919 son baharına ka-
ana damarı olarak kalıyor. Fa- dar sımsıkı kapanmış ve Ana-
kat bu eski hat şimdi garbdan dolunun şimal ve garp sahil-
ıarka giden, İzmir ve Ege de· leri arasında deniz muvasala-
nizinden başlayarak Ankara ve sının temamile kesilmi' olduğu 
SiYas üzerinden Rusyaya kadar düşünülürse ~ bu ehemmiyet 
ilerliyen ikinci bir hat ile kat- daha ziyade tebarüz eder. 
edilmiştir. Bunlardan başka Şarktan garba Anado1u yük-
Karadenizle İskenderun körfezi sek yaylası üzerinden geçen 
arasında demiryolu ile karadan yeni hatta gelince onun iki 
bir irtibat tesis edilmiş olup istikamette haiz olduğu ehcm-
bu hat sayesinde bu havalinin miyeti aşikardır. Bu hat ken-
muvasala ve emtia münakalesi disine bağlı şube hatları 

Çanakkale ve Karadeniz bo- ile birlikte süratlı bir se-
ğaz)arı yolu ile yapıl~aktan ferberliği ve [askeri kıtlarm 
kurtarılmıştır. Ankaradan baş- tahşid ve temerküzünü, 
layarak Anadolu içlerini kuşa- şark vilayetlerinin zeııırin top-
tacak ve nüfuzlu bir merkezi- rak mahsullerini umumi ihti-
yet idaresine yahut muhtelif yaçlar için elde ederek onlar-
cepheler arasındaki muvasala dan istifadeyi mümkün kıla-
ve irtibata yarayacak olan caktır. Halbuki bu mahsulat 
bir demir yolu çenberi, eskiden paralarını yalnız Pon-
Bağdat hattının şark kolunu tus sahill~rindeki limanlarda 
teşkil eden ve bir harp halınde yahud Türk sınırlarının öte ta-
Ttirk askeri nakliyatı için kul· rafında buluyorlardı. Kezalik 
lanılmıyacak olan Halep - bu hatbn temin edeceği fay-
Nusaybin hattının yerine kaim .dalardan olmak üzere her şey-
olmak üzere Suriye hududu den evvel Türkiyenin şark hu-
boyunca yeni yapılacak bir dudlarına asker sevkini kolay-
sevkulceyş hattı ve nihayet laştıracağı da kayde değer. 
zengin bir kömür havzası olan 1914 de Enver paşanın giriş-
ve eskiden yalnız deniz yolu diği talisiz bir taarruz hareketi 
ile irtibatı bulunan Ere~Ii mm· için böyle bir sevkıyat en ib-
takasını demiryolu şebekesine tidai vasıtalar ile yapılmışdı. 
bağlıyacak bir kömür hattı · Aynı kıymet ve ehemmiyet 
Türkiyenin müstakbel demir- Suriyeye, yahut lraka karşı bir 
yollarını temamhyacakdır. asker sevki yatı için F evzipaşa-

Nisbeten kısat fakat tek- Diyarbekir hattı hakkında da 
nik cihettea bilhassa müşkül varidtir. Başkaca bu iki hat, 
olan kömür battı bütün di2'er isyan ocai'ı olarak tanınmış 

Belgrad - Kral Zogo'nun 
evvelce ikinci yaveri olub 
adedi 30D e baliğ olan taraf
tarları ile hudut yakınında 
kain ve kendisine aid av köş
künde sığınarak orasını tahkim 
eden Muharrem, perşembe gü-
nü hudut üzerinden Yugoslav
yaya iltica etmiş ve İns. " İn
ternational Ncws Se!vlcc ,, mii · 
me;;s;ı:ne b:r mülakat v~rerc!;: 
Arm1v~iiukt:ı isyana sebeb o
lan hii !::;_1.!rin i l:: defa olarak 
mev_,u:;: o:r (a:wir:r.i yapmıştır. 

Her r..'! kad~ r M·1h:ırrcm, Yu
goslav / a'ya liarşı takındığı va
ziyet v<! Zo;ro'ımn ida.-esi lıa~,;::
k:nda birşey söylememiş ise 

1. de Yakova'da hududu ~eçtik
ten sonra ilk ziyaretini kral 
Zogo'nun akraba:>ı olan ve 
Arnavutluk Krallığı tah· 
tı üzerinde hak iddia 
eden Gani bey nezdinde yap
mış olması dikkate değer. Mu
harremin ve refakatındcki 42 
taraftaranmın paraları olmadı

ğından ve kendileri Arnavut
luk ordusu mensuplarından 

bulunduklarından kendileri hu
dut yakınında bir çiftlige yer
leştirilmişlerdir. 

Muharrem lnıı. muhabir-ine 
şunları söylemiştir: 

Firar ve ilticanın ve hüku
mete ksrşı mukavemetimin se
bebi birkaç ay evveline raci· 
dir. Bazı zabitler bana gelerek 
Arnavutluk erkanı harbiye reisi 
Aranitas'ın kendilerini maruz 
bıraktığı pek fena ve kaba 
muameleden şikayet etmişlerdi. 

Bu muameleden vazgeçmesi
ni Generaldan rica etmiştim. 

Ve resmen de dahiliye nazırına 
şikayette bulunmuştum; fakat 
dahiliye nazırı şikayetimi sert-
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olan kürt yahut eski ermeni 
mıntaka!arı üzerinden geçmek
te oluo artık bu mmtakalar . 
bu hatlar sayesinde devletin 
kudret ve nüfuzunun lüzumu 
daha eyi ve müessir bir tarzda 
tatbikine saha olmuşlardır. 

Hulasa iddia edilebilir ki -
Türkiye; esaslı düşünülmüş, 

mükemmel yapılmış ve eyi or

ganize edilmiş yeni demiryolu 
şebekesi ile hudutlarının ve 
sahillerinin hepsinde umumi 
harpte olduğundan hayli daha 

kuvvetli bir mukavemet göste
reb lecektir, zira - bir vakıt
lar Delcasse'nin dediği gibi -
bir lokomotif bazan bütün bir 
fırkaya bedeldir! 

Yukarıdaki düşünceler ta
mamen nazaridir. 

Ankara hükumeti bir sulh 
politikası takib etmektedir ve 
bütün komşuları ile bitaraflık 
ve ademitecavüz muahedeleri 
ile bağlıdır ; fakat ,imdiki 
muslihane vaziyetten sarfına· 

zar edilince - Türkiye lüzu
mundan fazla askeri mücadele 
vesaitine maliktir ve bu vesait 
her taarruz eden için bir teh
like teşkil etmektedir. Alman
yanın da kendi emniyeti için 
hukukta müsavat esası üzerin· 
de bu vesaiti istemiye hakkı 
vardır. 

likle red etti. Nihayet benim 
vaziyetim muhafaza edilmiye
cek hir hal aldı. Bunun üzeri
ne firara karar verdim. Bu ka
rarımdan haberdar olan Gene
ral Arnitas'ın kurbanı o'an ba
zı zabitlerle birlikte hudut ya
kınında Liyuma'daki av köş
küınc ~ .. +ildim. Ordunun rrayri 
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memnun uzuvlarmdan 300 za
bit ve asker de derhal bana 
iltihak ettiler. Av köşkünde 
tahkimata başladık ve hüku
met kıt'aJarının taarruzunu 
bekledik; fakat bunlar kral 
Zogodan silah kullanmamaları 
ve beni sa; olarak tutmaları 
için emir almışlardı. Bu ise 
imkansız olduğundan her iki 
taraf arasında müzakere-
ler başladı ve bu müza
kerelerde hükumet kıt'aları 
benim teslimimi istediler. Ben 
bu talebi reddettim. Bunun iize
rine acı bir açlık ab!okası baş-
ladı ve bu abloka bizi nihayet 
hudut üzerinden kaçmağa icbar 
etti; çünkü artık yiyecek ve 
içeceğimiz kalmamışl:ı. 

Hükumet kıt'alan karanmız1 
hissettikleri vakıt üstümüze 
şiddetli bir ateş açtılar ve bu 
ateşle tarafdarlarımdan dördünü 
öldürüldü. Fakat ben sadık 
tarafdarlarımdan 42 kişi ile 
ateşten kurtulmağa muvaffak 
oldum. Av köşkünde Arnavut 
katoliklerinin rehberi yüzbaşı 
Prens dahi vardı ki onun aki
betinin ne olduiunu bilmiyo
rum. ,, 

Muharrem, kendisinin müs
takbel tasevvurları, yahut Kral 

Zogoya karşı olan vaziyeti hak
kında beyanatta bulunmaktan 
istinkaf etmiş ve mülakatın 
sonunda: Şu anda Arnavutlukta 

ne olup bittiii bittabi malumum 
değıldir ve bu hwıusta söyle
yecek bir şeyim yoktur ,, de
miştir. 

.... IXl ·-

Iran-Efgan 
Hudud Hadiseleri 

Tahran 4 (A.A) - Hariciye 
nezareti tarafından neşredilen 

bir tebliğle 4-12-934 tarihinde 
vukubulan İran-Efgan hudud 
hadiseleri üzerinde mahallinde 
muhtelit bir heyet tarafından 
tahkikat yapılmakta olduğu ve 
filhakika vukubulmuş olan ha
diselerden ileri gelen zararları 
telafi ve sebeb olanların da 
tecziye edildikleri bildirilmek
tedir. Binaenalevh bu hadise
lerin iki devlet arasındaki ıyı 

münasebetlere asla tesiri ol· 
mamııhr. 

6 SU1l3t 1935 . -~ 

Londra 
Uzlaşmaları 

Paris, 5 (A.A) - Bay Flan
den radyo ile tamim edilen bir 
söylevinde demiştir ki: 

Sulhun icabında müdafii bu-
lunacak olanlar aralarında akde
dilen hava ittifakı evvelemirde 
kendilerine öyle b!r üstünlük 
sağlamalıdır ki, bundan böyle 
hiç kim'ie kuvvetini suiistimale 
kalkışmak hevesini duymama
lıdır. Hava harbine karşı sulh 
sever ulu·darın ittifakı iJe scd 
çekmek hususunda Fransa ile 
İngiiterenin müştereken azimkar 
davranmaisrı fikrimce sulh 
yoluncla atılmış kat'i bir adım
dır. Diyebiliri~ ki, ayni surette 
harbe karşı acil müdahale ~c 1 

-

Iini t ;:; qb:t etmek erdemini h.ı : z 

ba k~ uz!aşnıa!ar akdine d.! 
ha:ır!anmış bulunuyoruz. 

Lon<l:-.:ı uz~aşmalarını izah 
eden bay FJanden Fransanm 
sulhu:ı istikrarını dilediğini V;! 

bunun çarelerini araştırmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Alman t~slihatıhın da fcv
lcalade artmasından da bahse
derek s~llı için Avrupa ulusla•ı 
arasında samimi bir iş birliği 
aranıp dururkeli münakaşalara 
girişmenin zamanı olmadığını 
ve sadece hadisenin kaydile 
iktifa edildiğini beyan eyle
miştir. Önce mevzuubahs olan 
uluslar kurumu antlaşmasıat 

tamamlıyan antlaşmalar siste
minin kuvvetlendirilmesi idi. 
Bunlardan Londra misakı Ro
mada müzakere edilen Tuna 
misakı projelerine yani Bay 
Lavalin neticclendirmeğe uğ
raştığı şark misakma inzimam 
etmektedir. 

Nihayet, B. Flandcn İngilte
re hükumetinin bu siyasaya 
karşı gösterdiği tam uysallık 
ve değerli teşvikten dolayı 
memnuniyetim beyan ettikten 
sonra uluslar kuaumu misakı· 
nın bütün mıntakavi anlaşma· 

ları ihtiva ve kontrol etmesi 
lazııngeJdiğini söylemiştir. 

B. Flanden yarın için hava 
harbinin ve ani tecavüzün ka
pısını ortadan kaldıran hava 
andlaşmalarına dail olmıyan 
davet olunan eiğer memleket
lerin bu davete icabet edecek
lerinder şüphe etmemektedir. 

Fransız başvekili sözlerine 
şu suretle bitirmiştir: 

Memleketlerin endişelerini 
hafifleştirmiş olduğuna kani· 
im Ve bu endişeyi hükumetim 
daima bertaraf etmiye çalı
şacaktır. 

Hauptman 
Çocuğunu Göriince •. 

Flerningtfn, 5 (A.A) - Ha· 
pise gi;diği gündenberi ilk 
defa olarak çocuğu kendisine 
gösterilince, Hauptman gören-
lerin sözlerine nazaran hüngür 
hüngür ağlamıştır. Hauptmanın 
ifadesini teyid ederek Kloen
penburg Lindbergin çocu2'u 
kaçırıldığı akşam Hauptmanu 
ailesini ziyaret ettiğini ve be· 
raber çalgı çaldıklarını söy
lemiştir. 

KJoenpenburg Almanya ya 
gitmeden birkaç gün evvel 
Hauptmanı ziyaret ettiiini ve 
evinin mutbağına bir paket 
bıraktığını ilave etmiştir. 

Y okersferi civarında Jokan· 
tası olan bayan Bonistel ço
cuğun kaçırıldığı akşam Lind
bergin hizmetçisi Violet Sar
pin lokantada sinirli sinirli 
beklediği ve bir otomobil ge· 
lince hemen binip ~itti2ini 
söylemiştir. 
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F ns z Ordusun aCinayet 
Mülaz.- Mir alayını için öldürdü? 

" Delilik Ülkesinden Dönüyorum - Zabitler 
Arasında İçli Dışlı Aşk Maceraları 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bütün Fransız ordusu ve mış bir adama benziyordu. 

Fransa halkını merak içinde - Bir gece, dedi. Fırkada 
tutan bir dava Tunusta, Sus yatağımdan fırlamışım. "Alman-
ş:hrinde gö:-ülüyor. Bir müla- Iar g~ldi!,, Diye bütün fırkayı 
Zl ' • nıın mıralayını öldürmesi!e ayaklandırmışım. Kısası, sapıt-

O!rliiı·iif rn miralay Cai/o;ı 
açılan bu dava, kadın parmağı
nın Fransız zabitleri arasında 
Y~rattığı bir facianın hikayesi
dır. Hadise şudur: 

18 Şubat 1933 Cumartesi 
günü Sfaks şehrinden dört oto
ltıobil kalkıyor. Bunların içinde 
it\' h lralay Kayon ile karısı ve 
\tnfarın iki kadın dostları, iki 

~abit ve karıları ve hepsi bekar 
eş ınülazim ve ikinci mülazim 

Kr. Bunlardan birisi mülazim 
baban. Bunlar Tunusun cenu
R Unda bir geziutiye çıkıyorlar. 
}(eş gün sonra, Çarşamba günü, 
N c_, van 300 ki ometre cenupta 
Şıgig mevkiine geliyor ve 

~Yni gece mülazim Kaban üç 
~rşunla miralay Kayon'u öI

durüyor. 
Cinayet Mahkemesinde 
Cinayete sebep olan hadi

~e~cr askeri mahiyette olma
d ıgı ve zabitler izinli bulun-
ukları için dava divanıharpta 

d:iil, cinayet mahkemesinde 
go~ülecektir. 
l ~!düren ve öldürülen zabit
derın ikisi de Fransız ordusun
'M~ şan kazanmış kimselerdi. 
ıralayın bir dostu onu söyle 

tasvir ediyor: . 

b· - .:'~lter'in burnu üzer:ne 
ır gozlük takınız, Kayon un 

rcsnıini yapını;: o:ursunuz. Mi
ralay bu Fransız feylesofuna 
~ kadar benziyordu ki ona bu 
akap takılmıştı. Çok nükteli, 
~en bir adamdı. Dostlarını se-
fcdr, kusurlarını affetmesini bi-
ır i. Hakiki bir arkadaş! 
Acıkh Bir Memleketten 

Geliyorum 
Muharebe sırasında, çoktan 

o~u görmemiştim. Bir gün bi
~~ erkanıharbiyeye çıkageldi. 

ay Volter! dedim. Nereden 

mışım azizim. 3 ay hastanede 
yattım. 3 ay nekahet. Şimdi 
eyiyim. Bununla beraber bir iz 
kalmış olacak. Tabancam eli
min altında olmadıkça göz kır
pamıyorum. Ne ise belki de 
geçer! 

Sonra bu hikayeyi unuttuk. 
Kayon eski bildiğim Volter ol
muştu. 

Evlenmek istiyorum 
Aradan zaman geçti, bir gün 

bana: 
- Evlenmek istiyorum, dedi. 

Hani sana şimdiye kadar ge
çeni anlatmıştım ya, hastanede 
bana çok eyi bakan bir kadın
cağız var<h. Hem tanırsın 
belki! Sen uray garnizonunda 
bulunmadın mı ? . Adı Madlen 

J"'d"' o l. 

Madlen Jödiy'i tanımaz olur 
muyum?. Bizim gibi bütün ıenç 
zabitlerle düşür kalkardı. Gü
lümsedim. 

zamandan yaşıyan kim, ölen 
kim ... 

- Öyle ya, ölürsem hiçol
mazsa ona birşey kalır. 

FaF a Hareket 
Çok geçmeden işin olduğu

nu öğrendim. Küçük Madlen 

Katil rniilazim Cabanes 
Jödi binbaşı Kayo'nnn karısı 
olmuştu. Harpten sonra Kayon 
Limoz ıarnizonuna tayin edil
mişti. 

Bilirsiniz:, garnizonda nihayet 

&"eliyorsun? Y" .. ·· k "tti• · "P· . ,. uzunu e şı . ( 'ı' .:u !1 inle 
Volter devam elti : 

ycıli ... lnqı kı.:/rıı·ı 

ıs bır memleketten!,, dedi. 
k - Bu sırada temiz mcmle-
ct kaldı mı ki? 

~. - Öyle amma, benim geldi
ıını nıemlcketi bilsen!. Delilik 
Yurdundan geliyorum! 

Ş•şa kaldım. Delilikten çtk-

- Belki budeılalık edeceğimi 
düşünüyorsun... Fakat benim 
ı-ibi eski bir deli daha iyisini 
bulamaz ya. Sonra bana çok 
bağlı bir kadın, ne dersin? 

- V aUah ne bileyim ? Bu 

eski maceralar öğrenilir. Baş

lamışlar Bayan Kayon'u uzak 
tutmağa, Kayon da Fasa gön-

derilmesini istedi. Fakat orada 
da aynı hal. Karısınm geçmişi 
hep suyun yüzüne çıkıyor. Ni
hayet kendini Ton usa $.?'Önderdi, 

Müddeiumumi Villentz .. 
Kedi Fare Hauptmann'la 

Oynar Gibi Oynıyor •. 
ile 

Flemington 24 Son Kanun - ( adım yer kazamyor. Haupt- madığını sorunca, bir aralık 
Hauptmanm amansız müddei- mann bir sıra tenakuzlara maznunun gözleri parlıy~r: 
umumi ViUentg tarafından ne- dü,üyor. - O bir kahramandı. Oğlu-
fes nefese tutuluşunu, müdafaa Şimdi Hautmann'ın masraf- ma onun adı olan Manfred 
hattından gerileyişini 700 kiti ları ve ittiham tarafından çok adını verdim. 
altı saat mütemadiyen seyret- ehemmiyet verilen imla yanlış- Bu nökta çok mühim görü· 
tiler. Dün başlıyan bu düello ları münakaşa ediliyor. Müddei lüyor. Zira çocuğu kaçıranla-
bugün de devam etti. umumı : rın psikolojisini tetkik eden 
Kedi Fare ile Oynar Gibi - Sindberg deseniz a . . . ruh doktorları, Hauptmannın 

Cuma günü yaptığı yıldırım diyor. meşhur AmerikaJı tayyarecinin 
gibi sert hücumlardan sonra Maznun bu ismi şöyle söy- oğlunu öldürmekle belki de bü-
genç müddeiumuminin aynı şid- Jiyor : yük Alman tayyarecisinin in-
detle ittihamlarına devam ede- - Lindenberg.. tikammı almak istediği farzi-
ceği sanılıyordu. Halbuki Ville- Sonra omuz silkiyor ve bir yesini ileri sürmü.şlerdir. 
utg pek durgun gorunuyor. aile meselesi üzerinde fırtına Acıkh Bir Sahne 
Maznuna nezaketle, hatta ok- kopuyor : Villentz gibi kolonel Lind-
şıyan bir sesle hitab ediyor: - Bayan Henkel'i nerede ~erg de bugünl<ü celsenin ehem 

- Hiç tayyareye bindiz mi? tanıdınız ? miyetini duymuş olacak ki bir 
- Evet, bir defa Loodyeboda - Yazın bir deniz pl~jında. saniye bile Almanı gözden ka-
Ve konuşma nezaket ve dur- Kanın Almanya'da idi. çırmamıştır. Celsenin sonunda 

gunlukla devam ediyor. - Siz onun ayrılığından is- dışarıda acıklı !.lir sahne ol-
Bazan, divanın dosyalarını tifade etmesini biliyordunuz. muştur. Hauptmannın karısı, 

gözden geçirirken, iki hHmın Onu bırakmak fikrinde mı küçük yavrusunu bir arabada 
başları birbirine değiyor. idniz? tutarak tam antlıların çıkacağı 

Müddeiumumi şimdi tatlı O vakıt maznun gürlüyor : vakıt onların önünde bulunmak 
dil kullanıyor. Hauptman bir - Susunuz! Yalan söylüyor- ve merhametlerini çekmek is-
çocukla konuşuyormuı ıibi sunuz 1 Kanından bahsetmenize tlyordu. 
söz söylüyor. Fare ile oynayan müsaade edemem! - Ne güzel yavru! diyor-
bir kediye, daha doğrusu kap- İki adam yüz yüze birbirine lardı. 
lanla karıılaıan bir canbau hakaretler savuruyorlar. - Nasıl da Hauptmanın ço-
benziyor. Villcnh: haykırıyor : cuğ"u olabilir? 

Bazen de roller deiifiyor Ye - Yalancı sizsiniz! Kadın- Fotoğraflar resim çekmek 
k!min kaplan, kimın canbaı ol- lara karşı, erkeklere karşı, için ileri atılınca polisler mani 
duğu pek eyi anlaşılamıyor. Allaha karşı yalancı ! Yalancı olmuşlar, bundan bir arbed& 

Sesi YUksellyor ve yemin bozan ! çıkmıştır. Araba devrilmiş, be-
Şimdi Hauptman tamamen Sonra alay ediyor : reket yersin annesi çocuğu 

durgundur. Eksviya küstahlık- ~~ · - Bugün çok eğleniyorsu- vaktinde kurtarmışbr. Kadın 
la cavap veriyor. Bu çarpışma nuz, Kendinizi büyük bir şah- bir eczaneye iltica ettikten son-
kendi başı üzerinde yapıldığı siyct sanıyorsunuz! ra tekrar adliye sarayı önün• 
için, herifin ne büyük oyun - Yeteri ben masumum! Di- ğeldiği zaman antlılar çoktan 
oynadığı bellidir. Çok defa, ye bağırıyor Hauptmann. geçmişlerdi. Çocuğu göremedi-
inanılamıyacak bir Psikolojik Hauptmann Rlhtofene ler. Zavallı kadın kalbi endişe 
incelik gösterarek ayağı albna Hayrandı yarasile yaralı olarak evine 
kurulan tuzaklardan sakınma- Bu sözlere rağmen maznun döndü. 
sını biliyor, ~öz göre mevki kaybediyor. Londra, 3 (H.R) - Flemİni9 

Hauptmanın küçük masraf Karısını mali işlerinin tafsilatını tondan bildiriliyor: Amerikan 
dsfterini elinde tutan Müddei- vermediğini itiraf ediyor. Ne- gazetecilerinden bazıları Haupt-
umumi her yaprağı gösteriyor. tekim Fish tarafından bırakılan mana müracaat ederek "Cina-
Maznan küçük defterin kendisi 14 bin dolardan da karısına yet itiraflarını" 75 bin dolarla 
tarafından doldurulduğunu ka- bahsetmemiştir. " Çünki, diyor, 100 bin dolar arasında değişen 
bul etmekle beraber bazı yap- ona bir sürperiz yapmak iste- bir bedel mukabilinde satın al-
raklaran ve bazı işaretlerin baş- yordum. ,, mak istemişlerdir. Hauptmanın 
kala.ıı tarafından oraya geçi- F ediyei necat tezkeresinde vekili ise müekkilinin yapılacak 
rildiğini söyfüyor. imza yerine kullanılan birbirine ıtirafluı olmadığını ve bu tek-

Bir pençere ve merdiven girişik üç daire hakkında da, liflerin yersiz olduğunu söyle· 
krokisi çızılı bulunan yaprağı harb esnasında çalıştığı Krup miştir. Şahitlerin istimaı devam 
görünce: fabrikasının alameti farikası ediyor.Hauptman'ın mahkiimi-

- Bunu çizen bir çocuktur. olduğunu söyleyor. Müddeiumu- yet mi, beraet mi kazanacağı 

Bizde oynamağa gelen çocuk. mi maznuna büyük Alman tay- hususunda bahsı mütekbil oyun-
VilJentz Münakaşada adım yarecisi Rihtofeni tanıyıp tanı- lan şiddetlenmiştir: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
burada herşey yolunda gidiyor mine bürünmesinin önü alındı. dını buluyor. Bu da miralayın 

gibiydi. günün yerinde Volterin Bu zabitlerin başında mülazım karısıdır. 
öldürüldüğünü öğrendim. Kaban var. Mitralyözlere ku- Kolonel bunu bilmez gibi 

"Volter,, Suratı Asıyor manda ediyormuş. Birkaç ne- görünyor. Zaten artık karısını 
' Miralay Kayon'un anlattıkları ferle, son fişengine kadar ate- sevmiyor, işlerine pek burun 
bu işler tabii miralayı sinirlen- şe devam ederek asileri tut- sokmıyormuş. Yeni bir sevii 
dirir dururmuş, Başlamış tabi- muş .. Yaralanmış, Lejiyon De- onun da gönlüne girmiş. Bu 
atı bozulmağa. Emri altındaki nör ni~anını kazanmış. O va- sevgiyi veren de alay dok-
zabitlere karşı sert davranmağa, kıt 25 yaşında dii. torunun karısı, Bayan Peres 
bir gözünden düştü mü, kimse- Aşk Maceraları kcca~ı. miralayla yatıp kalk-
nin ona yı.iz vermemesini ister- Ko"tu" b' t d "f .. l ~ · · masmı fena görmüyormuş za .. 

ır esa u , mu azımı 
miş. Yine nükteli, şen olduğu . 1 K . it ten anlaşılan, çok fena bilinen 
l A l d 

mıra ay ayonın emrı a ına 

o urmuş. ınma, ço < zaman a soktu. 1· h d b' b" . . bu gezintiyi de miralay, sev-.. 1 k k" k"I · ş ususun a ır ırını 
oy e ızarmı~ ı. çe ı mezmış. kd' d 1 d' K b G f- gilisinin hoşuna gitsin diye 
Doğrusu zabıtlerı onu ya çok ta ır e er er ı. 0 an a tertip etmiş davetliler arasm-
sevcr, yanefret ederlermiş. sada bir genç kadını seviyor d b' · ı d T d ı a ır ceneralın dul zevcc.ıi 

Cebell Duruz ve mıra ay an unus a onun a I b 
o an ayan Gravot isminde birlik yaşama2'a izin arıyor. Mira-Kahramanı 

Bunların arasında mülazım 
Koban var. 1025 de, Dürzü is-
yanında, asilere karşı gönde
rilen miralay Mifo bozguna 
uğramıştı. Rücati korumağa 

memur olan zabitlerin gayre
ti~e bir l:ozgunun felaket hiçi-

lay reddediyor. Kimbilir, kendi Bir kadın da var ki Bayan 
Kayonun çok dostu. 

geçmesini hatırlıyor da 2"cnç İşte kervan böylece ce-
zabitinin tecrübeye düşmesini 
istiyor. Kobon bir aralık mira- nup yolunu tutmuş.Fakat neş'e 

ve eğlence ile başlıyan yolcu-
laya dargın duruyor. Sevdiğin- luk, çok geçmeden, kanla le-
den mahrum kalınca, Gafrada kelenecektir. 
onu uyuşturacak bir başka ka-

- Sonu V "' -



y T 1 
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r-Ialifenin Sakalına El Uzatmak., Bunuiı Ancak Bir Tek 
Çaresi Vardı: " Halifeye Gözde Olmak .. ,, 

Sonra üstüne bir de tah-
kir .. 

- Aman sen de .. 
- Böyle deme Hasibe .. Sen 

de bilirsin ki, ben ufaktefek 
şeylere pek ehemmiyet vere
mem ... 

Zenciyenin amma da iştihası 
vardı ha.. Elmanın birini biti
riyor, Armudun birine aaldırı
yordu. Bilmem kaçıncı üzüm 
salkımını tepsiyu bırakırken: 

- Kuzum, dedi. Bu kıza ha
kikaten kız.ıyor musun? 

- Elbette .. 
- Peki amma, bu çok fena 

nir şey .. 
- Neden? 
- Neden olacak.. Ben ol-

sam kızmam .. 
- Kızmaz mısın? 
- Elbette .. 
- ? ? !.. 
- Bir defa ona, bir defa da 

kendime bakarım, eğer .. 
- ! ! ? ? ... 
- Eğer hakikaten o kızı 

kendimden üstün bulursam, de
rim ki, hakkıdır, madam ki, 
benden güzeldir, her halde 
levkii benden yüksek ola

caktır. 

-??!!... 
- Eğer, kendimle kıyas edil-

mez bir çirkinlikte bulursam, 
o zaman da başka dürlü düşü
nürüm.. Derim ki ve herif mi
desizin biri.. Eğer adam ol
saydı, kadından anlasaydı, onu 
bana tercih etmemesi lazımge
lirdi. Sarı kız istemediği halde 
~ meie mecbur oldu: 

- Aferin Hasibe! Dedi.Doğ
rusu, bir diyeceğim kalmadı. 

Sonra birden lcaşlarını çata
rak: 

- Fakat. .. Dedi. Mesele .se
nin anladığın gibi değil. Ben 
o kadar midesi geniş bir kadın 
degilim.. İnsan bir kerre yük
selmemeli.. Yükseldikten senra 
düşmek pek berbad oluyor. 

İçini çekti. 
- Ah!. Bilmezsin, dün gece 

ne kadar muztaribdim. 
- Niçin? 
- Bilmez gibi söyliyorsun .. 

Doğrusunu istessen, artık kız
dırıyorsun beni .. 

- 1 ! ? ? ... 
- Giyin, kuşan, sonra gel-

sinler, sana desinler ki .. Hayır 
hpmın.. Sen bu akşamki ziya-
yafetc gelmiyeceksin .. EIJeriyle 
saç.arını kavrıyarak bağırdı: 

- Ah! Hayır .• Buna dayn
nifamaı. .. Nasıl oldu da delir
medim? Buna hayret ediyorum. 
Nasıl oldu da delirmedim .. 
ınnellalıa Mussabirin .. 

Sustu .. 
Zenciye bir müddet başını 

iki eli arasına alarak düıün
ceye daldı. 

Güzel kadın ofhyarak dolaş
mağa baıladı .. 

Harunurdşidin sarayında en 
büyük mcvkiin sahibesi baş gü
zel olan kadındı. 

Halifenin nikahlı karı!arı sa
yısızdı. Cariyeleri da ha keza .. 

Bunların hepsi debdebe için
de yaşıyorlardı. Fakat saray 
içinde tam bir saltanat süren 
hakikatta bir tek kadındı. 

Başgözde .. 
Başgözdclik, adeta bir nevi 

baş vezirliğe benzerdi. 
Onun her arzusu bir emir, 

her emri ise... O işte ne emr
edene o olurdu. 

Harunureşid oldum olasıya 
kadın düşkünü bir adamdı. 

Çok sevdiği bir kadına saka
lını koyuverdi mi, artık mesele 
kalmazdı. 

Haremi, uzun saltanat sene
leri zarfında doldurub boşaltan 
kadınlar, hep bu emele doiru 
koşmuşlardı. 

Hatif enin .sakalına el atmak .. 
Bunun ise bir tek çaresi vardı. 

Halifeye gözde olmak .. 
Maamafih bu da bir muvaf

fakıyet sayılmazdı. 

Her cariyenin gözde olması 
kolay bir şeydi. Harunureşid 

bu şerefi dağıtmakta zerre ka
dar tereddüd ve Hasislik ıös
termiyordu. 

İş buna muvaffak olduktan 
sonra bu ihtiyarı sakallarından 
eteklerine kadar tutkallamakta 
idi. Bu da pek kolay bir şey 
değildi. 

Bağdad sarayı, yetmiş yedi 
millt-tin uğrak yeriydi. 

Binaenaleyh başgözde olmak 
müşkül bir işti. 

Zaman, zaman bu mevki 
bir çok güzel kadınlar tarafın
dan elde edilmişti. Fak at hiç 
bir güzel bu mevkide iki 41y
dan fazla tutunamamıştı. 

Ya halifenin bir ters tarafına 
gelmi~, saraydan koğulmuş, ya 
kellesi uçurulmuş, yahud da 
bk nefes bir vezirin kolhırı 
arasına atılmıştı. 

Zaten, Harunureşid gayet 
hercai gönüllü bir adamdı.Hani 
on günde bıkıp nikahlayıverirdi 
de .. Nikahlamak.. Ahi Bu bir 
gözde için ölümden berbad bir 
neticeydi .. 

Nikah altına girmek demek, 
yaldızlı bir · odnya kapıycırak, 
solmak, ölmek demckdi. Nikah
lanan bir kadın, artık eğlence 

yüzü göremezdi. 
Bütün sarayın azim, hayret 

ve taaccübü karş:sında bu 
mevkii tam r ç sene muhafauı 
edebilmiş bir tek k&dın vnrdı. 

Abbase ... 
Bu kadın, Berutlu bir Dürzü 

tarafından ıetirilmiş, takdim 
edilmişti. 

Daha doğrusu devrin pek 
meıhur bir esircisi olan Ahme
dülkatib tarafından satılmışdı. 
Harunureıid Abbueyi ilk a-ör-

düğü anda, yirmi yaşında bir 
delikanlı kadar kuvvet hisset
miş kendinde. Kız şayanı hay
ret derecede güzeldi. 

Esirci onu tamam on b · n nıis
kal Altın tozu alarak satmışdı. 

Hediyeler, atiycler, ihs:mlar ve 
bahşişler de ba~ka .... Abbase 

Antakiyede doğmuştu. O. Rum 
bir anadan, Arap bir arabacı
nın delaletiyle doğmu, sonra 
kumarbaz babası tarafından 

yirmi dirhem gümüşe satılmıtdı. 
Bir kaç el dola.şmıı nihayet 

bir dellil tarafından Elkitibe 
aablmışdı. 

Dürzü, esir işini iyi bilen, 
maldan anhyan bir adamdı. 

Hemen hesabını yapmıı, pli
nmı kurmuş, derhal iıc giriı
miıdi. 

Dört sene ... 
Tam dört seno muntazam bir 

mesai sarfedilmif, Antakiycli 
kız, adeta, kanı temiz bir Bai
dad sultanı haline getirilmişdi. 

Binaenale}h Abbase daha 

ilk visal gecesinde, Harunure

tidi sakalından tutub yere ça
hvermişdi. O gün, bugün her 
iktidar Abbasenin eline iCÇ

mişdi. 

Antakiyeli kız, baş gözde 
mevkıine yükselmiş ve bu mev
kide aylarca ve yıllarca sarsıl
mamıı, demir atmıt kalmışdı. 

işte bu sanşın kıı, o idi. 
Abbase .. 
Bağdad sarayında tam dört 

sencdenberi baş gözdelik eden 

Abbase hakikaten esatiri bir 
ilah gibi güzeldi. 
Açık sarı saçları, kıvırcık 

duruşlariyle o kadaı· garib ge-

liyordu ki. 
Gözleri mavi idi. 
Şarki Romalı bir esıre olan 

annesine benzemişdi. 
Yüzünde garib bir masumi

yet vardı. 

Bu oda, onun odast idi. 

Hasibe, ş:ı zenciye, onun ye· 

gane sevdiği insandı. 

Pek garib bir vaziyeti vardı 
bu kadının .. 

Hem hizmetkardı, hem esire 
idi. Hem dadı, hem bacı. 

Aradan epey znman geçmiş
ti, dalgın düşüncelerinde, ikisi 
de susmakta berdevamdı. 

Acaba ne düşünüyorlardı ? 
Anlatalım: 

Bundan bir müddet evvel 
saraya gelen rum kızı, yani 
Kleromen, kısa bir zaman 
içinde büyük bir itibar kazan: 
mıştı. O kadar ki, Abbase yıl
larca devam eden debdebesinin 
bir an içinde hiç indiğini gör
müştü. 

- Solllı vaı -

Muhacirler Hakkında 
İskan Muafiyetleri Nizamnamesi Dün 

İç Bakanlığ·ın an Vilayete Geldi 
2510 sayılı kanuna göre ba

kanlar heyetince tasdik edilen 
iskan muafiyetleri nizamnamesi 
dün dahiliye bakanlığından 
vilayete gelmiştir. 

Bu niz:ımn:ımenin muhacirleri 
alakadar eden kısımlarını hu
lasaten yazıyoruz: 

Türkiyede lı;ikümetten hiç
bir iskan yardırui istememek 
şartilc gelmek istiyen ve bu 
yolda yazılı senet veren ve 
vakit ve hali de yardıma muh
taç olmadığını gösteren Türk 
ırkına mensup kimselere dahi
liye vekaletinden muvafakat 
cevabı almadan da Türk kon
solosları muhacir vesikası 

veya vizesi verebilirler. Bu 
suretle gelen muhacirler 
yalnız iskan kanunu muafiyet
lerinden istifade ederler. Hü
kfımetten iskan yardımı istiye
mezlcr. 

Türk soyundan olmayıp ta 
Türk kültürüne bağlı bulunan
lar hükümetten y3rdım iste
memeği taahhüt te etse vakit 
ve halleri yerinde de olsa 
Dahiliye vekaletinden muva
fakat cevabı almadıkça ve 
yurt tutacağı yer gösterilme
dikçe konsolosluldanmızca ken
dilerine muhacir vesikası ve
rilemez ve pas&portları vıze 
edilemez. 

Hükumetten tam iskan veya 
yalnız toprak ve ev yeri almak 
üzere iskan yardımı istiyen 
Türklere ve Türk kültürüne 
bağlı olanlara Dahiliye veka
letinin muvafakat cevabı olma-

dıkça ve iskan yerleri göste
rilmedikçe muhacir vesikası 

vizeai ve eşya ve hayvan vesi
kası verilemez. 

Türkiye konsoloslan gerek 
ayn gerek toplu gelmek isti
yen muhacirlere en çok kolay
lık gösterecekleri gibi bunlar 
hakkında bulunduklan yerin 
hükumetince de en çok kolay
lık gösterilmesi için teşebbüs

lerde bulunacaklar ve vapur
lara, trenlere bindirilmekde 
ve yer buldurmakda, eşya ve 
hayvanlarını yerleşdinnekde, 
fazJa eşyalannı satdırmakda 
büyük kolaylıklar teminine 
çalışacaklar ve muhacirlerin 
Türkiye'de müstahsil vaziyeti
ne girebilmeleri için kendi zi-

raat ve san'atlerine lazım olan 
alcit ve edevat ve hayvanab 
elden çıkarmayıb birlikde ge
tirmeğe teşvik ve bunun çare
lerini temin .için uğraşacak
lardır. 

Muhacir ve mültecilerin mu
afiyetlerden istifadeleri, mu
hacirler sınırlardan girdik
leri veya nakliye vasıtalanndan 
ilk çıkıkları yerlerdeki büyük 
mülkiye memuruna bir hafta 
içinde müracaat ederek bir ta
biiyet beyannamesi imzalayıp 
muhacir kağıdı almnğa mec
burdurlar. 

Muhacir kağıdı alan her mu
hacir, iskan kaununda muha
cirler hakkında yazılı bütün 
maafiyet ve haklardan istifade 
derler. 

Türk kültürüne bailı olmı
yanlara, anarşi.tlere, casus
lara, ıöçebe 2eçiııenlere, _mem-

leket dışına çıkarılmlş olanlara 
muhacir kağıdı verilemez. 

Muhacir kağıdı verilen mu
hacirler sıhhı bir muayeneden 
geçirılirlez. 

Muhacirler sıhhi muayene 
görmedikçe - ııerbest iskan is
teseler dahi - bir yere sevko
lunamaz.lar. Muayene netice
sinde bulaşık hasta olduk
ları anlaşılanlar hükumet ve-
ya idarei hususiye veya belediye 
bastaha,ıelerinde tedavi edilir
ler ve tedaviden sonra da is
kan yerlerine gönderilirler. 

Mülteciler, ancak tabiiyet 
beyannamesi imzalıyarak mu
hacir kağıdı almakla muhacir 
sıfatını kazanırlar ve muafiyet
lerden istifade ederler. 

Muntazam pasaportla ve ec
nebi sıf aliyle Türkiyeye gelmiş 
olep ta Türkiyede yerleşmek 
arzusunu gösteren Türk ırkın
dan olan veya Türk kültürüne 
bağlı bulunan kimseler Dahi
liye vekaletince müdafaa görü
lürse tabiiyet beyannamesi im
zalıyarak muhacir kağıdı ala
bilirler V4: muafiyetlerden isti
fade edt!rler. 

Hükumetinden iskan veya 
iskan yardımı istiyen muhacir
ler hükumetin gösterdiği yere 
gitmeğe ve hükumetin gös -
terdiği yerlerde oturmağa 

ve verdiği toprakları almağa 

mecburdur. Bu mecburiyeti 
yapmıyanlar iskan hakkından 

istifade edemezler. 
Hükümetten iskan veya is

kan yardım talebi ancak Tür
kiyeye girdiği tarihten başla
mak üı:ere iki yıl içinde yapı
labilir. İki yıl geçtikten sonra 
talepler dinlenemez. 

iskan talebi vuku bulunca 
bu tal .• n vukuundan itibaren 
3 ay içinde iskan işinin bitiril-

miş olması mecburidir. 
Nizamnamede muhacirlerin 

beraberlerinde getirecekleri ev 
eşyasilc kendilerine ait hayvan 
ve san'atlarına ait eşyanın güm
resimsiz olarak ithal edilecek
leri hakkında da aynca mad
deler vardır. 

Hükumetçe naklolunan yerli
lerin ve iskan edilen göçebe
lnin kanunen kabul olunan 
muafiyetlerden ıstifade edebil
meleri için yeni nakil veya 
iskan olundukları yerin nüfus 
kütüklerine ya:ı:ılmıı ve hüku
metçe yerleştirilen veya göste
rilen yerde yurd tutmuş bulun
malarına bağlıdır. 

Devlet vesaiti nakliyesi mu
cirleri paraaız taşıyacakhr. 

İmtiyazli şirketlenn nakil va
sıtaları da asgari tarife ile mu
hacirleri naklederler. 

Bir aile efradmdan bir veya 
bir kaçını eski yerinde bırakıp 
bir kısmını beraber getirmek 
veya yalnız gelmek, yahud son
radan diğerlerini getirmek yo
luyla da muhacir olabilirler. 
Bu takdirde gelen ferd ve ya 
erdler tabiiyet beyannamesi ve
rirler ve kalan fertleri de 
bu beyannamenin arkasında 

gösterilir. 
Bu suretle gelen aile bütün 

fertleri mevcut ıeklinde iıkin 
olunur. 

Bütün fertlerin ırayri mea-

e 'uDat 1935~ 

Tire' de 
Tütün Ekimi İçin 

Hazırlıklar 
Tire 5 (Hususi) - Tütiinle: 

rin bu yıl iyi fiatlarle gitnıesı 

üzerine kazamız tütün zürraı 
arasında bu mesleğe kaışı olan 
bC":ves fazlalaştığından şimdiden 
önümüzdeki dikim devresi için 
canlı hazırlıklar yapılmaktadır. 
Bu çalışma, 935 yılı Tire tÜ' 
tünlerini, şimdiye kadar görül 
memiş bir çokluğa ulaştıracak-
tır. Bazılannm, kazamızın istek
ten aşkın tütün çıkarmasını 

istememelerine rağmen tutulan 
geniş hazırlığın daralblma•1 

düşünülmemektedir. 

Çok nefis tütün çıkaran 'fi
rcliler, yetiştirecekleri malın, 
haddi tecavüzi halinde bile, 
nefaseti itibarile tüccarın istek
le mübayaaya can atacağın• 

kani bulunmaktadırlar. Fidan
lıklar üzerinde yapılan itinalı 
bakımlar en hararetli devreye 
girmiş bulunmaktadır. 
Fakli9 Çocuklara Yardıl11 

Tire 5 ( Hususi ) - Yoksul 
çocu dara yardım için kazaın~ı 
halkında göğüs kabartan bır 
kalb inceliii görülmektedir. Bu 
yolda teşekkül eden bir ko
mite sayısı gittikçe artan :ıa

valh fakir yavrularımıza bit 
baba şefkatile muamele edil
mesini temin eylemiş bulunu-
yor. Barındırılan yavrular bet 
gün vücudları için lazım olan 
kaloriyi almağa kafi gelecek 
derecede iaşelendirilmektedir· 
ler. 
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BorS3 IIahcr]eri 
DUn Borsada 

Yapılan Sataşiar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

54 Koo. ittihat 
7 L R~ciyo 

61 Yekfın 

Fiat 
13 50 14 
14 25 14 25 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fi at 
155737 Muh. Alıcı 21 50 28 

Afyon 
Kilo Alıcı Fiat 

68 178,500 Uy.Mad.İn. 68 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
485 Buğday 4 20 4 81 

50 Susam 11 11 
4 Mercimek 6 6 

12 Nohut 4 75 4 15 
185 Pamuk 50 53 

Para Piyasası 
5-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
İsteri in 615 618 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 60 79 10 
Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 65 10 70 

İsviçre F ran. 40 65 40 90 
Florin 84 85 85 10 
Kr.Çekoslov S 20 5 22 

kul iskfın istihkakları verilir. 
Ancak yalnız bulunan fertlerin 
hisseleri geldikçe tapuya tes
çil ettirilir. 

Üç yıl içinde gelmiyen fer' -
lerin hisseleri hükumetçe gı.ri 
alınır. 

Muhacirlerin ve mültecilerin 
verecekleri veya kendilerine 
verilecek beyanname vesair 
evrak her türlü damga ve pul 
resminden muaftır. 



.. • tubat 1eas 

Londra Akisleri 
••••• 

Buda peşte - V arşova Ve Bükreş 
Görüşmeleri Nasıl Karşıladı ? 

. Bükreş 5 (A.A)- B. Nikola 
Tıtülesko şu beyanatda bulun
rnu~dur : 

Son iki ay içindeki genel 
Politika inkışafmdan dolayı 
çok memnunum. Roma anlaş
ınaları, Sar meselenin dostane 
halli, Fransız - Alman anlaşma
sıyle bir şark andlaşması yo
~unda yapılan müzakereler 

tklcnilmiyen bir vaziyet ol
:adıiı takdirde 1935 yılının 
arış kurumu için büyük bir 

ehemmiyeti olacağını zannet
:eğ~ müsaade etmekdedir. 
k enı en sevindiren şey bu 

adar karşı menfaatlara doku
nan müzakereler arasında kü
çük itilaf ve Balkan anlaşma
nın tesanüd ve ınsıcamının 
tahkik ve teyid edilmiş ol
masıdır. 

l BÜDAPEŞTE, 6 (A.A) 
.. 
0 ndrada yapılan anlatma bü

~~n Avrupa politikasmı derin 
l ır şekilde tesiri altında bu
undurabilccek genit bir milc-
Yasta bir teşebbüs olarak te
lekki edilmektedir. Buranın 
telekkisine göre, Roma ve Lon
dra anlaşmaları genel görüş
ttıeleri muh~kkak surette icap 
ettirecek olan yeni bir mer
haledir. Fakat sulh muahede
sinden askeri maddeler kal
dırılmıştır. Bunun Macaristana 
da tatbik edilmesi icap etmek
tedir. 

L~NDRA 5 (A.A) - Fran
sa - lngiltere müşterek beyan-
1\anıcsinin alakadar olan mem- 1 

leketler üzerindeki tesirlerine 
dair henüz hariciye bakanhğına 
hiç bir rapor gelmemiş olmakla 
beraber hissedilen intibalar 
muvafıktır. Ve mütekabil mü
zakereler hakkında nikbinlik 
uyandırmaktadır. Şarkta karşı
lıklı müzaheret andlaşmasına 
ve bunda yapılacak değlşiklik
lere gelince, Bunların alakadar 
hükiimetlerle an!aşacak olan 
Fransanm teşebbiisüne terk
cdilmcsi kararlaımış gibidir. 
Mmtakavi hava anlaşması hu
susunda ise, alınan gazete ha
berlerine nazaran Roma-Berlio 
ve Brükselde bunun yaptığı 
te,irler memnuniyetle kaydolun 
makta dırı 

Varşzva, 5 ( A.A ) - Roma 
anlaşmalarına k<l.rşı inanma
mazlık gösteren hükumet maha
fili Londra görüşmelerine karşı 
da aynı kanaatı ta~ıyordu. Bu 
itibarla Londra anlaşınaşla
rmın tahakkuku hükumet ma
haf m için ikinci bir hayret 
sebebi olmuştur Hükumet ga
zeteleri anlaşma. hakkında he
nüz mütalaa yürütmemektedir. 
Fakat muhalif gazeteler bunu 
F ran.sız politikasının bil' zaferi 
olarak göstermektedirler. 

Kujer Varşavaki diyor ki: 
Londr2da ne galip ne mağ

lup vardır. Şimdi Fransanın 

politikası İngiltereniniki ıle 
mutabık olacaktar. Sulh ve 
emniyet isteyen avrupa mem
nun olmak bütün sebeplere 
maliktir. ......... 

Seviniyorlar 
Müdafaa Vasıtalarımızdan Hiç 

Birini Bırakmay~z, Diyorlar 
. Bertin 5 ( A.A ) - Alman J 
ıstihbarat bürosundan : 
. Milli sosyalist fırkanın dı,ı 
}?asasmı idare eden 8. Rozen
d erg Londra anlaşması hakkın-
.a Volk.işer Bobahter gazete
sınde şunları yazmaktadır~ 
I - Fransız ve İngiliz bakan
dar~nın Almanya ile doğrudan 
c~gruya ve filen te~riki mesai 

rnek arzuları izhar etmiş ol-
Valarından bahtiyarız. Fakat 

1 
c_rsay muahedesinin madde-

~rıv nıucibince silahlarını bırak
J aga mecbur olan büyük dev-

letlerin .si.lihlarmı bırakmadık
Cltını ·· .. goruyoruz. 

Y Bunlar bi!akis büyük milc
B asda silahJanmakdadırlar. 
}' u itibarla bizzat kendilerinin 
•pdıkları muahedelere hürmet 

İt:11e~iş olan bu büyük dev
/·,lerın senelerdenberi müda-
"Y:- 'Va!ııfalarmda bir değişme 
b' Pınayı ist~meğe mecbur olan 

ır dtv?et hakkında hiikümler 
Vernıeğc hakları yekdur. 
l ~rlincr - Berşen - Çaytung, 
l ondra anlaşmasmın bir silah-
arı bırakma anlaşmasına eriş· 
~bk için lazım olan bir iradeyi 
s ;t etdiğini yazmakdadır. 

d crliner Okalanzaygcr Lon
rada diğer devletlerin de ay-

nı teş 'k. . . b rı · ı mesaı arzusu ile meş-
u olduklarının kaydedildiğini 

Ya:ırnaktadır. Bu arzuyu göıte
r~nler en kuvvetli bir şekilde 
~uahlan~~ ol.an devletlerdir. 

llun ıçın hır sulh politikası 
t.lcib etmek isti1orlarsa silih-

ların bırakılmasına önayak ol
maları lazımdır. 

Kroze caytung, Londrada da 
her iki tarafın uluslar kuru-
m~nu hakiki bir teşriki me~ 
.saı ve uzlaşma vasıtası 

yapmak için Fransız -. İtalyan 
anlaşmalarına istinad ederken 
Almanyanın ileri sürdüğü ihti
yat kayıtlarını ve Mussolini 
tarafından uluslar kurumunda 
yapılması istenilen değişiklikler 
programını da gözönünde tut
maları lazım olduğunu yazmak
tadır. 

Doyçe Algemayne caytung 
Londra merhalesinin ileri bir 
adım teşkil ettiiini bunun 
zımmında tatbik imkanı olmı-
yan mnahedelerin lüzumsuzlu
ğuna ve hatta zaruri olduğuna 
inanını~ olan devletlerin bir 
hareketi olduğunu bildirmek
tedir. 

Filistin de 
Her Tarafı Su 
Basmışdır 

Kudü~ (A.A)- Nablus'd.a 
sular taşmışdır. Bir çok kim
selerin ölmüş olduğundan kor
kuluyor. Orta Filistin'de muha
bere kesilmiş ve yollar tama
men kapanmışdır. Yolları ve 
demiryollarım su basmışdır. 

Telefon hatları çahşmamakda
dır. Maddi u.rarlar mühimdir. 

Yeni Asır 

Amerikanın Vaziyeti 
Tecerrüt Temayülleri Lahaye Kara
rından Sonra Daha Sarih Görünüyor 
VAŞjNGTON, 5 (A.A) -B. 

Ruzvcltin genel silahları bırak
ma konferansının açılmasına 

dair başlangıç olarak A!man
yanm Cenevreye dönüşünü 
istediği malümdur. 

Bay Ruzvelt Bay Hu!~un si
lah imalatım kontrol projesini 
tetkik etmiş ve kabil olursa 
bir deniz anlaşması yapılması
nı da istemiştir. Bur.unla be
raber hükumet Avrupa vazi 
yetindeki inkişafa karşı olan 
telekkilerinin ifadesinde büyük 
bir dikkat göstermektedir. 

Çünkü Amerikanın tecerrüde 
temayülleri ayanın Lahaye di
vanma girme müzakerelerinden 
sonra daha sarih olarak gö
rünmektedir. 

Bay Ruvzeltin programımn 

temel tasi olan denizlerin bita
rafhğı s~n plana kalmışbr. İç 
işler ise, ruznamede olan işle
rin en başındadır. Bununla be
raber B. Hul gazeteciie, Lon
clra görüşmelerinin silahları bı· 
rakma konfo.ra11sına daha mü
sait bir hava içinde başlaması
nı ümi<l etCrdiğini s:iylen~i~tir. 

----Uli-rw1Ai1Cıı!i'~~ - ..... ~~~ .. -· ---~ 

e~ ~ 
L t-Jonra •. o 

25 lik Bir Delikanlıyı Severek 
Servetini Ona Birakmış ! ... 

Paris, - Yetmiş yaşında 
ölen İhtiyar bir kadın üç yüz 
yirmi bin İngiliz lirasına baliğ 
olan servetini Monte Karloda 
Şilili genç bir dansö:-c bırak

mıştır. Kadın Jakop Leruva 
adlı olup Amerikanın tanınmış 
sanayicilerinden birinin karı
sıdır. 

Şilili dansörle Montee Kar
loda tanışmış ve yıllarca bu 
delikanlı ile birlikte yaşamış
br. Kadının varisleri bu vasi
yetnameyi tammıyarak dava aç
mışlardır. 

Nis mahkemesi 70 yaşında 
bir kadının yirmi beş yaşında 
bir delikanhya bütün servetini 
terketmcye hakkı olup olmadı
ğına karar verecektir. 

Berlin'de 
Manialı At Yarışları 
Bedin 4 ( A.A ) - Askeri 

manialı at müsabakalarmda 
Alman mülazım Hassa süvari 
mektebi mükafatını kazanmış 

ve Fransız mülazım Bizart 
ikinci gelmişdir. 

- 224 - Öz Türkçe karşıhlllar 

2. Gensiz 3. Sıkı,ık Mübadele etmek - Dc-
Muztar bırakmak - 1. ğiştirmek 

Basırmak 2. Bunkarmak. 3. Mühaderet (etmek) - 1. 
Kı.sarlamak 4. Sıkışbrmak Başlamak 2. Davranmak 3. 

Muztar kalmak - 1. Bu- Koyulmak 4. Öğürtmek 5. 
nalmak 2. Dara gelmek 3 Öodüplemck 
Katkalmak 4. Kısalmak 5. Mübahat (etmek) - 1. 
Mukunmak 6. Sıkışmak 7. Güncekleomek, güceklenroek 
7. Utulmak 2. Kıvanışmak 3. Kotalmak 

Muztar olarak - 1. İster 4. Küçeklenmek. S. Öğün-
istemez 2. Katkala mek, övünmek 

Muztarib - 1. Ac!şan 2. Mübahi - Öğünen, övü-
Bilenk (Bedbaht man.) 3. nen 
Boşak 4. Bönlü 5. Emgek- Mi.lbahit (etmek) - 1. 
liğ 6. lmızga 7. Kadgulu 8. Eslemek 2. Eymenmek 3. 
Kaygılı 9. Mun1uk 10. Sı- İminmek 4. Kayırmak 5. 
kınlı içinde bulunan, sıkıntı Kazırmak 

içinde çırpınan, sıkıntı çe- Mi.ibaJatsızlık (etmek) -
ken 11. Yayı~ 12. Yüreği Ezgerinmek 
teprenmiş Mübare.ze (etmek) - 1. 

Muztarib kılmak - İnç Çekişmek 2. Davetrnek 3. 
siretmek Döğüşmek 4. Sancışmak S. 

Muztarib olmak - 1. Turuşmak 
Acışmak 2. Boğunmak 3. Mübariz - 1. Kaban 2. 
Borçumak 4. Boşmak, huş- Döğüşen (Sadece mübareze 
mak 5. Boşukmak 6. Bu- eden man.) 3. Döğüşken 
nalmak 7. Dalbınmak 8. (Miibarezeyi adet edinmiş 
Danlgan'Dak 9. Daralgan- man.) 
mak 10. Kaygılanmak 11. Mübaşeret (etmek) -1. 
Kayka!anmak 12. Kıstanmak Başlamak 2. Bulaşmak 3. 
Müteessir olmak man.) 13. Eiiktimek 4. Girişmek 5. 
Muğandırmak 14. Talpınmak İtenmek 6. Kıpınmak 7. 
15. Tarılganmak 16. Tarıl- Tavsınmak 8. Turuşmak 9. 
kanmak 17. Tarlığanmaü 18. Tutuşmak 10. Türcimek 11. 
TulJanmak 19. Yadamak Yapışmak (Bir işe yapıımak 

Mübadele - 1. Algu man.) 
birgü 2. Almaş 3. Ayırbaş Mübaıir - 1. Şadı 2. 
4. Değiş, deyiş 5. Değişilc Yargan 3. Yasavul (Muhzir 
6. Değiş tokuı 7. Denzcdir- man.) 
me 8. Dönelik 9. Seliştirü Mübayenet - 1. Ayrılık 
10. Tölek, tülek (Tazmin, 2. Bozu~ukluk 3. Uymazlık 
taviz man.) Mübayin - 1. Ayrı 2. 

Mübadele olunmak - 1. Baıka, başka türlii 3. Ta
Dc~mek, deiittirilmek 2. ban tabana 4. Uymıyan, uy-
T ejıilmek maz 

' .. aahffe. 

Londra Tekliflerini 
Berlin Red Mi Edecek? 
Yarı Resmi Alman Gazetelerinin 

Lisanı Bunu Duyuruyor ... 

..(llın cııı JJı~ 1 .~·ıcl' ı,u .. cuıı 
Ba!f ,,\'eıırafh 

Berlin, 4 ( A.A ) - Havas 
mühabiri bildiriyor: 

Nazi partisinin resmi ortağı 

olan Volkişer '13eobaşter gaze
tesi neşrettiği bir makalede di
yor ki: 

Almanya diğer hükumetler 
tarafından müstakil ve hukuk 
hususunda müı;avata malik bir 
miJlct gibi muamele görmedik
çe onun u!uslsr derneğine işti
rakini beklemek gayri kabildir. 
Bu gazete Almanyanın Cenev
rcye avdetini arzu eden hü
kümetleri hiç bir vakıt ulus!ar 

aran milli emniyeti temin de
ğil yalnız kendi menfeatlennin 
tahakkukuna çalışmakla it
ham etmektedir. 

Ayni gazete İngiliz matbua
tının bazı şartlar altında Ver
say muahede.sinin beşinci faslı
nın ilgasını teklif eden haber
lerine işaret ederek bu şartlarm 
bilahare imza edilecek bir si
lahsız!anma mukave!esine dair 
olduğunu ve Almanyanın eski 
müttefikler tarafından emniyet 
nanıı veriien bir esasa müstc
nıt silahlanma mukavelesini te
yid maksadile Genevrcye hiç 
bir vakıt gitmiyeceğini ilave 
etmektedir. 

Alman Borçları 
Altı Milyardan, İki 

Milyara Düşmüştür 
Berlin, 5 (A.A) - Alman 

yadan hususi alacakları olan
ların mümessılleri ile Alman 
borçları arasında kısa vadeli 
borçların hareketsiz kalışı hak
kmda 11 /3/ 934 te anlaşma
nın uzaltılması için bir konfe
rans açılmıştır. Bu borçlar bir 
senenin temmuz ayında 6,300.-
000,000 iken 1934 ikinci teş
rin sonunda tahminen iki mil
yara inmiştir. 
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Muti - 1. Baş eğen, 8. Tutuş 9. Uç uca 10. Ula-
baş eğmiş 2. Cetekşil 3. ma 1 l. Ulaşık ] 2. Yanaşık 
Dinlecen 4. Dinler, din)iyen 13. Yan yana 
5. Dölek 6. Eslek 7. Etgii, Muttasıl olmak - 1. Bi
etkü 8. Göndem 9. Kotgı tişmek 2. Ulaşmak 3. Yana$· 
10. Könük 11 Kündem, kü- mak 
ni, künüçen 12. Uyan 13. Muttasıl - (devam man. 
Üzi.1 yola 14. Yatman zarf) 1. Aralıksız 2. Aralık 

Muti olmak - 1. Ba- vermeden 3. Ardı arası kc-
ğuamak 2. Baş eğmek 3. silmeden 4. Durmadan 5. 
Boyun vermek 4. Uyurmak Durmamaksızın, durup din-
5. Yavşımak ienıneden 6. Kesilmeden 7. 

Mutlak - 1. Bağsız 2. Seziksiz 8. Sırtış sıraya 9. 
Başa!a 3. Başı boş 4. Başı- Ulaşa, ulaşı, ulaşu 10. Ul:ış
na buyruk 5. Bildiği gibi, tı rı, Ulaş turu 11. Ulayı 12. 
istediği gibi 6. Koyvuilmi~ Yindek 

Mutlaka - 1. En gücü Muvacehe - 1. Bettes-
2. ldı 3. Kesenkes, kestim- tirme 2. Karşı karşıya geliş, 
kes 4. Ne olursa olsun 5. karşılaşma, karşılaştırma 3. 
Taman 6. Üsbekes, üsbcki, Otruşma 4. Yüzleşme Yüz-
üskes leştirme 5. Yüz yüze gelme 

Mutmain - 1. Arhayın, Müvacehesiodc - l.Kar-
arkayın (Temin edilmiş, emin şısmda 2. Önünde 3. Üs
man.) 2. Dinç (Dinlenmiş, kinte 4. Yüzüne kaqı 5. 
~ahat man.) 3. İnanmış 4. Yüz yüze 
inç 5. Kan~ış 6. Tülek Müvacehesinde bulunmak 

Mutmain olmak - l.Dö- 1. Karşısına çıkmak 2. Ö
lenmek 2. Kanmak 3. Tun- nünde bulunmak 3.Pajarmak 
bulmak 4. Yüz yüze durmak 

Mntrip - 1. Çalgıcı, ça- Muvafakat - l.Caram 2. 
bcı ~- İr;angtç 3. Ozan 4. İrim 3. Tap:ağ 4. Tem (müt-
Yırağu tehid man) 

l'.·1utta1i - 1. Au!ıyan 2. Muvafakat etmek - I. 
Öğrenen Könüşmf:k 2. Künmek 3. O-

MuttaH kılmak - 1. Ba- namak, unamak 4.T~blaşmak 
kıtmak 2. İkmak, akmak 3. 5. Tav olmak 6. Unasmak 
İrgirmek, İrgürmek 4. Ses· 7. Uygun gelmek 8. u;mak 
lemek 5. Y eteğine varmak 9. Uzlaşmak 

Muttarit - 1. Bir düzu·· - Mu ff k 1 B va a - . ·as.aran 
ye olan 2. Bir giden 3. Sı- başatmış 2. Becerebilc~, be~ 
ralı, sıra üzere ceren 3. Bulabilen, bulan 4. 

Muttasıl (Mücavir man. Kazanan 5. Y apabilcn 
sıfat) - 1. Bitik 2. Calgas Muvafakat etmek - 0-
3. Çıtık 4. Çitinük 5. Kav41 oarmak 
6· Komşu, konşu 7. Tutaş Muvaffak olmak - 1. 



Sahne to 

lngilizDışBakanıdiyor ki 
Hava Mukavelesinin Hedefi Zihinler

de Y ereden Korkuyu Dağıtmaktır 
- 8t.Jşta1011 B11ıncı sahııede -

memleketler koşacağı cihetle 
ini bir hücuma mani oJmak 
için müessir bir tedbir değil 
midir? 

F arzedelim ki bu mukaveleyi 
imza eden devletler arasında 
Fransa İngiltere Almanya ve 
Belçika vardır. Ve yine farze
deJim ki ani bir hava hücu
muna maruz kaldık. Bugün 
Avrup;ıdaki devletlerden her 
hangi birinin bize muavenet 
etmesini ve taarruzu defetmc
ıini istemek için bize hak 
verebilecek herhangi bir mua
hede elimizde mevcut değil

dir. Bana öyle geliyor ki sö
zümüzü tutmak hususundaki 

ıöhretimize binaen Lokarno 
muahedesinin çerçevesi dahi
linde komşularımızdan biri ve
ya diğeri al~yhine bir hava 
hücumu vukubulduğu takdirde 
biz hücuma maruz kalan kom
şumuzun müdafaasına iştirak 

etmek ve iştiraklerde kat'iyen 
vakit kaybetmemek mecburi
yetinde kalacağız. Bu noktada 
Almanya hükumeti de davet 
edilen diğer memleketlerden 
herhaniİ birile ayni seviyede 
muamele iÖrmektedir.,, 

Sir John Simon İtalyadan 
bahsederek demiştir ki: 

"Kendine uzun zamandan 
beri teveccüh ve dostlukla 
bağlı bulunduğumuz bu büyük 

memleketi A vrupadaki barış 
mesailine dokunduğumuz zaman 
kat'iyen hatırımızdan çıkarmı

yoruz. Fakat şurasını kaydet
meiiyim ki Lokarno muahedesi 
mucibince İngiltere hükumeti 
ltalyaya yardım etmek mecbu
riyetinde olmadığı gibi İtalya 
hükumeti de bize yardım et
mek mecburiyetinde değildir. 
İni'İ1tere ve İtalyanın Lokarno 
çatısı altında bir melceleri 
yoktur. Mesela müzakere edil
diği zaman belki mukavelenin 
bilhassa Garp devletleri için 
daha mahdud olduğunu göre
ceğiz. Almanya Fransa ve 
İtalyanın başka bir kombine
zonda bulunmaları ihtimali var
dır. Fakat bu istikbale ait bir 
meseledir. Bugün arzu ettiğim 
şey bütün dikkatimizi barışı 

temin edecek vesaite tevcih 
etmek ve zihinlerde yer eden 
korkuyu ebediyen bertaraf 
etmektir.,, 
~ ~~~~~~qsz:J13mliml .... ~ 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
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tarmak 2. Başa çıkmak 3. lık, alışıklık 2. Alışma, alışıp 
Ba~armak 4. Başkarmak 5. birlikte yaşama 3. Avınç 4. 
Becermek 6. Edikmek 7. Görüşüp konuşma 5.Ôğürlük 
Kaskanmak 8. Kazganmak Muavenet etmek-l.Alış

L9. Onmak 10. Ucarmak 11. mak 2. Birlikte yaşamak 3. 
Ui:urmak Derilmek 4. Eşirgenmek,işir-

Muvaffakıyet - 1. Ba- ~enmek 5. Öğür olmak 6. 
ıarma, başa çıkarma 2. Be- Öğürleşmek 
cerik, becerme 3. Citişlik 4. Muvasalat - 1. Geliş 2. 
Öktü Kavuşma 3. Keliş 4. Kilü 5. 

Muyaffakıyetle yapılmak Ulaşma 6. Varış 7. Yetişme 
Ondaymak Muvazahet - 1. Ardını 

Muvaffakıyetsiz- 1. Bul- kesmeden çalışma 2. Bir 
mağan 2. Çaknak düıüya çalışma 3. Uğraşma 

Muvafık - 1. Barııık 4. Ulaşu kılma 
(muhasım dc2'il man) 2.Günl! Muvazene - 1. Dartma 
(münasip man) 3.Çup 4. Dö- 2. Denk gelme, denk olma 
lek S. Düşer 6. Edgülüğ 7. ~· Denklik 4. Döleştirme 5. 
Elverişli 8. Kenez 9. Kip 10. Ölçümleme 6. Tay 7. Tayma 
Kolay 11. Kolaylı 12. Onat 8. Uygunluk 
13. Onay 14. Onağ 15.Taph Muvazeneli - 1. Ölçülü 
16. Tuş 17. Uyar 18. Uygun 2. Tartılı 3. Tink 
19. Uuz 20. Yakışık 21. Ya- Muvaze payı - Abra 
raşık 22. Yaraşlı 23. Yönet (terazi kefelerinin muvazc-
24. Yönlü 25. Yöntemli 26. nesini bulmak için konulan 
Yusunluğ (kaideye, usule ağırlık) 
mutabık man) Muvazenesiz- Tartısız 

Muvafık gelmek-Uymak Muvazenesiz - Vaziyet 
Muvafık görmek- Unay- Eselek 

mak Muvazi - 1. Arasıl 2. 
Muvafık olmak - 1. El- Karşılıklı 3. Koşa 4. Yönlü 

vermek 2. Uymak 3. Yakış- Muvazi yürümek - !yıl-
mak 4. Yaramak 5. Yaraş- mak 
mak Muvazzaf-Yumuşlu 

Muvafık fiyatlı- Tölü Muveç - 1. Borgaç,bur-
Muvahhit - Bir eyici gaç 2. Bükülmüş 3. 'Bükrii 
Muvakkar - 1. Ağırlan- 4. Bükür S. Çclpcşik 6. Do-

mış 2. Ululanmış lambaç, dolambaçlı 7. Dola-
Muvakkat - 1. Alaşık şık 8. Dönemeçli (-Yol) 9. 

2. Eğreti, eyreti 3. Geçici, Eğri, eğrilmiş 10. Engebeli 
gelip geçici 4. İyatlı 5. İğret 11. İgri, iğrilmiş 12. İiri 
iğreti 6. Savan 7. SezikJiğ, büğrü 13. Kekri 14. Kekrü 
sezikJik 8. Süreksiz Muzaaf - 1. İki kat 2. 

Muv~kkaten - Şimdilik Kat 3. Kos 4. Koş, koşa 
Muvaneset - l.Alış_kan- (Çift man) 

'Yeni Aaır 

Uzlaşmanın Berlinde 
Uyandırdığı Tesir 

- -~..;;.;..----~~~-

Fransız Ve İngiliz 
Hitlerle Uzunca 

Sefirleri Bay 
Görüştüler 

Berlin, 4 (A.A) - Bay 
Frasua Poncet ile Sir Erik Fi-
lips dün akşam Bay Hitleri 
ziyaretle kendisine Londra 
uzlaşmalarının metnini vermiş
lerdir. Sir Erik Filips öğleden 
sonra Bay Von Meutaht ile 
de görüşmüştür. 

Berlin, 4 (A.A) - Havas 
Muhabirinden: 

Protokol çok geç alındığın

dan matbuata yapacağı tesir 
ancak pazartesiye belli ola-
cakbr. Bu cepheden dolayı 

Almanyanın nasıl bir vaziyet 
alacağı henüz meçhuldur. 
Zannedildiğine göre Alman ya 
Londra müzakerelerinin ver
diği çok müsbet neticeleri 
hayretle karşılamıştır. Roma 
mülakatları esnasında olduğu 
gibi Alman gazete muhabirleri 
ıon dakikaya kadar Fransız
larla İngilizler arasında çok 
derin fikir ihtilafları bulundu
ğuna ve Londra müzakereleri
nin ameli hiçbir neticeye var
mıyacağına karilerini inandır
mak istemişlerdir. Almanyanm 
en resmi gazetesi olan Volki
ıer Beobachter hariciye neza
retinden mülhem olduiu anla
tılan imzasız bir makalede 
inanmamazlık gösteriyor. Ve 

Almanya için serbestçe silah
lanmak hakkı tam bir surette 
tanınmadıkça her hangi bir 
hal suretinin reddedileceğini 
ihsas ediyordu. 

Uzlaşmanın matbuatta uyan
dıracağı tesir bu noktainaza
rın Almanyanın esas noktaina
zarı olup olmadığını, başlıca 
Avrupa devletlerinin bütün 
uluslara sulh ve şeref temin 
etmek hususundaki srayletle- ' 
rinin yine Almanyanm anudane 
reddi ile çarpışıp çarpışmıya
cağını gösterecektir. 

Yankesicilik 
Namazgahta Türkler çarşı

sından geçmekte olan komis
yoncu bay Mehmcdin yeleii 
cebinden üç lira kıymetindeki 
saati yankesicilik suretile ça
lınmıştır. 

t20 Kuru' Almı' 
Kemer istasyonunda Hasan 

oğlu Ramazan Mehmet karısı 
Ümmehanı otomosil ile Kuşa
dasına götüreceğinden bahsile 
120 kurşunu dolandırdığı iddia 
edildiğinden zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Demlrle Yaralamış 
Peştamalcılarda geçmişi bo

zuklardan Derviş oğlu Muzaffer 
eline ~eçirdiği bir demirle Yu
ıufu kafasından yaralamıştır. 
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Muzaf - 1. Bağlı, bağ- Güçlük 13. Kısı 14. K1s1l
lanmış 2.Katılmış 3.Takılmış ma 15. Kıstalan 16. Sıkı 17. 
4. Ulak 5. Ulanmıt Sıkılcım 18. Sıkıntı 19. Yok-

Muzaffer - 1. Cinüçen luk 20. Züğürlük 
cinüçi 2. Kazanmış 3. Kopan Muzayakada bulunmak-
4. Kulan (meramına nail olan 1. Bızıkmak 2. Bunalmak 3. 
man) 5. Mayruk 6. Molo 7. Darda kalmak 4. Darıkmak 
Utkucu 8. Üst gelen, üstün S. Sıkılmak 6. Sıkıntı çek
gelen 9. Yağı basan 1 O.Ye- mek 
ğül 11. Yeğin 12. Yenen Muzayekada olan - Sık-

Muzaffer olmak - 1.Ba- kın. 
sımak 2. Kazanmak 3. Ök- Muzayekasız - Trsız 
telemek 4. Sındırmak (kır- Muzayekalı - Bungun 
mak demek ise de harpte Muzayekaya düşmek -
düşmana muzaffer olmak Bungunlamak 
yerinde de kullanılır) 5. Ut- Muzi ("Zıya,, dan) - 1. 
mak 6. Üst gelmek, üstün Carık 2. Işık veren 3. Par
ielmek 7. Yenmek lak 4. Parlıyan 5. Y aldırıcı 

Muzafferiyet - 1.Kazanç 6. Yaldurucı 
2. Utku 3. Üstünlük 4.Yengi Muzi (Eza eden man.)-

Muzahame - (etmek) 1. 1. İnciten 2. Sıkan, sıkıcı 
Ağışmak 2. İtişmek 3. Ka- Muziyat - Sinekler 
kışmak 4. Sıkıştırmak Muzip - 1. İlişen 2. Ta-

Müzahcret - 1. Kömet kılan 3. Y angaz 
2. Yardım 3. Yölek Muziplik etmek - Ta-

Muzaheret etmek - 1. kılmak 
Arkalamak 2. Arka olmak Muzir -- 1. Ayığ 2. Do
arka vermek 3. Barumak 4. kunan 3. Onaysız 4. Yara
İğeşmek, ikeşmek 5. Kol ol- maz. 
olmak, kollamak 6. Tirke- Muzir olmak - 1. Do-
mek 7. Yalkamak 8. Yardım kunmak 2. Kesirmek 
dım etmek 9. Yarı birmek Muzlim - 1. Imığ 2.Ka-

Muzahir - 1. Arka 2. rarmak 3. Karagı 4. Karan
Arka çıkan 3. Arka veren gılı 5. Karangu 6. Karanluk 
4. Arka verici 5. Koldaş 6. 7. Kaşank 8. Körsen 9. Lot 
Yardımcı (Yarı muzlim man.) 10. Pi-

Muzaharafat-1. Çepel 2. mik 11. Tünerik 
Çör çöp 3. Kükür 4. Pislik Muzlim olmak - 1. Ka-
5. Süpürüntü rarmak 2. Tünermek 

Muzayeka - 1. Akça- Muzmahil - Yok olmuş 
ıızlık 2. Bunalgun 3. Buna- Muzmahil olmak - Yok 
salık 4. Bunğ S. Bunğu 6. bolmak 
Bunluk 7. Buşar 9. Danşlık Muzmer - 1. Gizli 2. 
9. Darlık 10. Darşıkma 11. Kapali 3. Örtülü 4. Saklı 
Dıkız (Meuburiyet man.) 12. Muztar - 1. Bunalmıı 

& 'ubat 1935 

Türkiye' de en çok aranılan ve sahlan da iste
nilen Atgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işteyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
-Zaman- ecza deposudur. 

Muayenehane Nakli ....-. 
Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassı ı 
Muayenehanesini 2 nci liey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~IZCZ:Z:Z:Y:J':Z'./X7Z//777J 

YetyEXTRA 

Blçaklarını 

Mutlaka Deneyiniz 
( HER YERDE 

Sabhr. 
1164) 15 -78 ( H. 3) 

O!Z"~~~L/J'lfifZ/..LZALCL'.Li'J'~ 

Göz Hekimi 

lütf i Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte-
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi " 5125 

746 s. 7 

1 Her Fiata Satış 
Azimet Dolayısıyle Ac,ele 

Müzayede He Satıs. 
Önümüzdeki cuma günü "' ya

ni şubatın sekizinci günü sa
bahleyin alafranga saat on 
buçukta, Bucada Kemalpaşa 
caddesin.de 21 numarada es
bak memalik şarkiye Fransız 
bankası direktörüne ait bil
cümle lüks mobilyaları bilmü
zayede satılacaktır. 

Yemek odası takımı, yatak 

odası takımlarıı misafir odası 

takımı, dört köşe anahtarlı 
ceviz masa, maroken sandal-

yalar, 2 salıncaklık kanapeler, 
saybor ceviz, servant, Viyana 
sandalyaları, şemine tuvaleti1 

Uşak halısı, perdeler, yağlı 

boya levhaları, elektrik lam-
baları, Kont markalı lüks Al
man piyano, Fransız koltuk 
takımı, 2 kartlık, 2 çiceklik 
vazo, heykeller, orjan plak 
likör takımı, şemsiyelik, oyun 
masası, kasa derununda şantal 
markala lüks gramafon, divan 
etajerler, saat, çay masası 

despenç, çifte kanatlı şifonye· 
ralı aynalı dolap, lavamanlar 

tuvaletlerile, 2 kanatlı mavun 
aynalı dolap, piç pay dolabı, 
ceviz dolap, lake dolap, tek 
aynalı dolap, ceviz tuvalet ce
viz karyola yatağile muhtelif 
karyolalar yataklarıyle, muh
telif garderoplar aynalariyle, 
komodinolar, şezlong, muhte
lif halılar. mutbak takımı ve 
sair birçok mobilyalar bilmü· 
zayede satılacacaktır. 

SATIŞ PEŞİNDİR 
Büyük Kardiçalt İbrahim bey 

hanında. Emniya müzayede 
salonu müdüriyeti: 
Hamiş işbu satışa iştirak 

edecek zazat Alsancaktan 8,50 
treniyle yahut Konaktan oto
büsle gelebilirler. 

(164) (1-3) 





N. V. F ratelli Sperco 
apur Acentesi W. F. H. Van Der 

aov ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

~·----., -HEPMES vapuru 9 pbattan Hamburg 
14şubatakadar(doğru)Anven, DERINDJE vapuru3 şubatta 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham .bekleniyor. 6 şubata kadar 
ltms &m•nlan için yik ala- Anvers, Rotterdam Hamburg 
cakbr. ve Bremen içiu yük alacakbr. 
GANYMEDES vapuru 9 Subat" AQUıLA vapuru Anven ve 
ta beklenmekte olup . ~urgas ı Hamburgdan yiik çıkarmak 
Vanaa ve Khtence ıçıa yük Gzere 22 ıubatta bekleniyor. 
a acak:tlt. ANDROS vapuru 15 ıubatta bek 

GANYMEDES vapuru 23 leniyor. 20 tUbata kadar An-
pbattan 28 pbata kadar An- vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
nra, Rotterdam, Amsterdam Bremen için yük aJacakbr 
ve Hambu.rg için yük alacaktır. JOHNSON LINE LTD 
SVEı~SKA ORIENT LlNIEN KENMORE vapuru 31 Son 

FROST vapUl'U 12 Şubatta kanunda gelip Liverpol ve An· 
Roterdam, Hambu~, Copen- versten yük çıkarmışbr. 
)aaıe, Dantzig, Gdynia, Go- ARMENT H. SCHULDT 
teburg, Oslo ve İskandinavya HANSBURG vapuru 23 Şu 
Jimanlan için y6k. alacaktır. batta bekleniyor. Hambu.rg 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta ve Anventen yük çıkanp Rot-

Rotterdam, Hamburg, Copen· terdam ve Hamburg için yük 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote· alacaktır. 
burg Oılo ve İskandinavya li- THE EXPORT STAEMRHIP 
manian için yük alacaktır. CORPORATION 

•"""~'""'TIONAL STEAM NA VIGA EXMINISTER vapuru 13 ..-
TION Co. OF GRECCE bata doğru bekleniyor.Nevyork 
lzmir - Nevyork aruında için yiik alacakbr. 

ayda bir muntazam sefer EXCELSIOR vapuru 10 Şu-
RINOS ftP1ll'1 10 ıubatta batta bekleniyor. Nevyork, 

l.irden (doğru) Nevyork için için yük alacakhr. 
Jile alacaktır. CH 2 

TAllESIS vapuru 12 martta EXAR vapuru martta 
lzmirclea cideinı) Nevyork için bekleniyor. Nevyork için y8k 
~k ala br. alacakbr. 

SERViCE MARltlM ROUMAfN Vurut tarihleri ve vapUrlarm 
Garbi Akdeniz içh.a ayda isimleri üzerine mesuliyet ka-

bir muntazam sefer. bul edilmez. 
PELES vapuru 15 ıubatta N. V. W. F. Hanri Van Der 

p!ip 16 Şubatta Malta. Bar· Zee &- Co. 
selem, Marsilya ve Cezaire Birinci Kordon Telefon No. 
hareket edecektir. 2007 - 2008 ALBA JULYA vapuru 12 ____ ....,. ____ _ 

martta gelip 13 martta Malta, ı ı A 
Cenova Marslya ,Barselon ve a D 
Cezaire ~ket edecektir. 
~ Ja.reket tarihlerinde 
4~etdıen aceata mes-

1111yet kabul etmez. 
Fazla tafsillt için ikinci kor-

4 ada Telıunil Tahliye firketi 
lıiuaı arkaamda FRATELLı 

ERCO vapur acentelijine 
miiı'Jcaat edilmesi rica olunu. 

Telefon: 2004-2005 

Kızılçullu' d"adi Amerikan Ko· 
le'cindeki mUtebaki mektep tec
hizab ve sair eıya ıatılacakbr. 
Cumartesi, Pazartui, Sah, Çar
ıamba ve P4"'tem1Ma ,Unleri sa
at 9 - 12 ve ıs · 16 da Kolec
de •bf Y•eilacakbf. 

607 (173) 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

F b .k lstanbul, ~y a n asJ: Vapur iskelesı caddesi 

t_:_,.., .. ;!..;......1 S y } • ameli Bekir, Mehmet llUIKUe abş er erı: Ra • Mehmet Emin, H. 

~~ sade Mehmet Nuri, u ~ ""-eyin 

...., Kltyıbaaeei Şo 
16- 26 (40) 

Yeni A8ar 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTINO vapuru 29 ikinci 
kinmıda Hull Londra ve An· 
veraten gelip tahliyede buluna-
cak ve -ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacakbr 

ALGERIAN vapuru 6 pbatta 
Livppol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru pbat 
sonunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAR STEAM NA· 

VIGATİON Co. L TD. 
EDJUTAR1vapuru5 şubatta 

beklenmekte olup Londra için 
yak alacakbr. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kinunda Hamburg, Bremen ve 
Anveraten gelip tahliyede bu· 
lunmuştur 

NOT: Vilrut tarihleri ve 
vapurlann isimleri llzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. 8u-k 
ıZMıR, PiRE TRlYBSTE VE 

SUSAK ıCIN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatin müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 glludtlr. 

Her Pazartesi günt\ Sabah 
muvasalat ederek Çıp-şamba 
gtl_nleri 6ğle~ hareket ede· 
cektir. 

lJk hareketler: 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
13121935 S. S. BLED 
20/2/9S5 S. S. SRB.lN 

27/2/935 BEOGRAD 
NAVıGATION G. Ki 

PAPAYANNA S 
KA TJNA yapuru 4 ıubatta 

Pire, Selbili" Volo~ç 
limaalan iÇi1ı yak • 

KATINA vapuru 10 ıubatta 
Pite, lskenderiye ve Porıait 
limanları için yük alacakbr. 
AY AZONI vapuru 17 ıubatta 

Pire, Volo, Selinik ve Dede 
ağaç limanlan için ytık alacaktır 

Yolcu •e navlun için tafsiJAt 
J. PUSSıCH acentesine mil· 
racaat ediniz. 

Kordonda cemal CendeJi 
ban No. 13-14. 

(189 Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umamt zafiyet, kuvvetmlik, kudrehizlik, kemik, mide, 

gögiis zaydlığı, İftab11zhk, dermansızhk, kansızhk, ve yürü· 
yemiyen çocuklar için emaalliz kuvvet fUl'Ubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit Haf&kan Ruhu 
Çarpmtı, g6z kararmuı, bqdamnui ainirden gelen bq 

ağrılan, el ayak titreme, ba)'llllhk. Nefeı darhj'Ula karp 
her evde bufuıam•• lazım bir de.adar. 

Qazan Bir Hayat Kurtarır 

8:;,~ S. Ferit Şifa Eczanesi 
HlikOmet llr&8I 

AZ PARA iLE BOL 
:ı: s :ı: :K: 

YALNIZ iÇi GAZLI 

_. 

Lfl ha .-ı Tem n Eder 

M~hmet Tevfik 
Me1lz n1csi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

~uuuiu ....... AT'"'"BAiiKY'AGi"! 
• • 
: nm halis Mor"na bahkyağıdır : 
~ 1 1 D fa SUzUlmUttllr i 
~ Y egine Deposu S 
: Başdurak 5 • • • • • • : Bam.•I R'llzhet : 
• • • • • • 

i Sıhhat Eczanesi ! 
• • • • :. ................................................................... .. 

TELEFON:a8aa 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi atız ve burunda yaıayan mikroplan lnide llclBraa 

Hilil Eczanesi 
Bu illa ile memlekete blyük hizmet ettifine eminalr 

30 KURUŞTUR 

HI' GELDI 
~Ati .._ liilmtlr ibttyacmızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonifuldak 

Sobalar için en dayamklı ve en ucuz kömllrdGr~ 
Birinci kalite bu ...- lzmirde yalnız FftDluva Perpinyani 

Ticatethanesinde bulacabmız 
Slllndlr 1'9ln ; Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiftir. 
lnglllz Anlraelt : Ve kok kömib-ll ibtiyacımzı da 

mi\euesede.a temin edebiliniuiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede t:dllllı.t 

vardır. 8-- llUlhalll ı Kestue paıannda No. 10 
(885) telefon 3937 


