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Biiyük Önder Atatürk Dün Ege ile Seya 
Devam Ettiler hatlerine 

Bulgar Hükumeti Nöyli Muahedesi Hilif1na 
Silihlanmak Cesaretini Nereden Buluyor? 

1tG.. Dlnkii sayam1zda Atatür- fi&* '**"*" ao „..-• ...-•t 
L_ Anadolu i~inde yapacak- Atatu··rku·· n 
L'. ~ir tetkik seyabatinda 
l&llliri de tereflendireceklerini Selimlarl • • 
•e baradan ge~erek seyabat-

d k Büyük Önder Atatürk, a,._, evam eyliyece lerini 
-..oer vermittik. seyabatlar1na devam ettik-
•~-~ haber ftehre dag1hnca leri i~in, kendilerini itti-
~ battan bqa bayraklar- yakla beklemekte olan lz-
~enmi1, bütün gece ~aluii- mirlilere silimlarm1 telsizle 
. alt niühim caddelerin üze- 1öylece bildirmi1lerdir : 
~ taklar kurulmuttu, hava IZMiRE SELAMLAR • 
~ dzeldi. Sabahtan halk Kamil Atatürk 
-... •1--- B' · • K d V ali General Käz1m Di-.._1. t11U11 IJ'IDCl or onu 
:'"11lnnaia batlam1fb. Niha- rik ve C. H. F. viliyet 
'et F.re vapurunun 16 da ba1kan1 Bay Avni Dogan-
~ii haberi yayihnca saat da izmirlilerin ve f1rkabla-
~~ Kordon izdibamdan r1n saygtlann1 a,ag1daki 
·~- b' hal l t tel yu1lar1 ile Atatürke 
lr~~et II' önünd::•• G~zi bildirmitlerdir : 
~ kadar Kordonun Atatürk 
fllt tarafa saf saf biriken kar- Cümhur Reisi 
1_.~c:darla dolmuttu. "lzmirliler Atatürk'e sag-
'ttiJ&kla büyük kurtar1ctla- bk, esenlik ve ne,'eli yol 
~ beldiyen izmirlilerin a~1kbg1 dileyerek sonsuz 

l'leri somuz heyecanla 1 bagbbklann1 hararetle sun-
~~or ve g6zler ufukta be maktadu.„ I 
;:._~ duman dalgalanm VAL 
~-,qnyordu. General Käz1m Dirik 
..__~JlaYlar, farka beleye izä- „ lzmir'lilerle f1rkablann 
""'1t -.keri ve mülki ümera bitmet tükenmez saygda-
~rt vapur iskelesinde rm1 yüce katm1za sunanm. 
" alai1tlard1. 

1 
C. H. F. Viläyet Batkam 

C '-t on dart bu~ukta vali AVNI DOGAN 
'1aera1 Kiz1m Drik, F1rka ~~„ oo ••&• aq;~,/J 

• • • ~~4 ttJ•a:• •~ltl:,.: • lir.• ~ =1._1> ·~~, 

Gezetemiz Y eni Har~~~rl~. m 
Gazetemizin barflerini ancak 1 Martta degt§breceg1- •• „ 

'-iii Yazm11bk. <;ünkü bütün harfleri lz~ird~ki ~ok 
deterli san'atkir1m1z "\'ENi HURUFAT DÖKUMHA
'1EsJ„ aahibi bay Azizden tedarik etmege karar ver- • 
llaittilc. 
L B.. karanm1zdan mütehassis olan bay Aziz, büyük 41 
q' r<I „ rayrete gelerek yeni barflerimizi bize onbe~ gün ;-~ 
~el tealim etmek fedakarbgmda bulundu, b1z de • 
0k11rlan111ua gazetelerini iki hafta evvel yeni harflerle • 
t.kciiaa etmek imkin1n1 bulduk. 
.,_ 8-dan dolay1 k1ymetli ve ~ok mahir san'atkär1m1z 

1 Azize alenen tetekkür etmegi bor~ sayd1k. 
--98"'1~"~·~ 

• 
s... Mihracenin Intikamt! 
~--~~' incileri, 
~-.italan unut-
~ • bir atk1n 

eti.„ 

~•b istihkar 
ta&._ 6hbntin ku„ 
~•blmaktan 
hi, Yen ~tlgm 
ti '?klft kanh ne-
'tai ... 

fi~hracenin akla, 
Je..._ lelaaiyen kor 
llli ~ ve eehenne
lfita llltikaaaa.„ 
'"ab diatallln esra
p ve ahvali .. 

araa11 da" th" . lllai b 11 gi-
~ u roaaanm 
~ ~n ye
lcita:b fortna.1nda 

•n en llll\him 

~an biri 

~· 
ec„ „. IOnra r&rll-

"li "~hil .._Ce ....;~ e Mih-

' eaaine so
'-~ firenk tii 

:-"'ltlen dersi „ • 

, -~dan · iatedigif gibi intikam almak i~in onu Hindis
t • t 1.a · v~ sanra •.. 

Bqkam ve Y ozgad saylav1 
Bay Avni Dogan, Beledi e 
Ba,kam Bay Beh~et Uz, müs
tahkem mevki kumandam 
vekili erkin1 harbiye reisi 
Bay Cemil Maym gemisi ile 
Atatürkü kar11lamak üzere 
Y enikale a~1klanna a~1lm1t
lard1. 

F oca a~klarmda Ege ile 
kar,1la11nca Ege telsizle Ata
türk imzasiyle (lzmirhlere se
lim) telgrafi ahnd1. Ege sü
varisi de May1n ge:nisi süva
risine telsizle lzmire ugra
·madan yollanna devam et
mekte bulunduklan bildirdi. 

B• suretle Atatiirk'ün 1z
mire ugramadan mukarrer 
seyabatlerine devam edecek-

kb l Y unan zabitlerinden bir grup leri anlatild1g1ndan isti a -
ciler geri dlindiller. Atinada ve Selänikte ~1kan i bir ordu vücude getirmek ' dia ettigi menbalarclan alc:bit 

Maym gemisinden btiyük gazetelerin verdikleri malu- istiyor. haberlere göre Yunan Erkam 
Önderimize valinin ve firka mata göre, Bulgaristan §im- Büyük devletlerin imzala- Harbiyesi " Bu görßlmemit 

1 d. k d : ül' • b' d1klara bu muahedeleri ...... p tahkimab ile R„i-...,: • .___ reisinin imzalarile zmirlilerin 1ye a ar gur memit II' r•n• ..-..a-----
. b dö dü b' ayaklan altmda rignv emek !Rllß. dili'k w-'-- Y·---=..&--· sonsuz tazim duygulanm bil- mat ve a, n ren u .,.. T „1U111& .............. 

dtren bir telsiz yaz1s1 ~l'- ~abukluk ile Yunan - Bulgar f i~n Bulgaristan kime, kim- bedef ittihaz ettigine kan•1t 
kildi. hudutlar1nda dehfetfi tahkimat lere, hangi büyük devlete getirmiftir „ ? 

May1n gemisi avdet edin- yapmakta devam ediyor. dayamyor? Bu havadwenl• 
ce vaziyet anla1tld1. lstikbal Muahedelerin a~1k mad- Bu sualleri ortaya atan Kond11liain istedili lld. 
i~n Kordonda yer almit delerini ~igniyerek ve tabdit Y unan Harbiye Nummn ia- yarhk kreclinin kabul ...._ 
olan askeri k1talar k11lalan- edilen miktan nazar1 ehem- tedigi müthit askeri masari- ceii kanaab kuvvetlenmiftir. 
na döndüler, ha\k ta dir ~ miyete alm1yarak ilk hamle- fat ve cisim mebllglar hu- ~tina, (Hususi) - Yuma 
g1ld1. 1 de Yunan ordusuna mululil r SU.'>unda fazfa münaKq& edU lt.ariciJC Neza~·eti nqrettiif 

a m m a ri B i1 B mek zamaa1 olmacb;i ileri bir teblifde, ßalruilta••• 
italya Habecistana 250,000 sürüyorlar. Niyyi ..... e.njpj ayaldar 

._., Selinikte ~1kan "Progre„ albna alarak, Yw ....... 

A k G•• d k • c 1 J gazetesinin ~ok mevsuk id- [ Sonu 4 üncilde) s er on erece m1..., •••• ....„„„„„„„ .... „„ .......... „ ........ „ •••••• 
------~ 

Fransr1. i\skeri A1ahafili Bnna Ehen1n1iyet 
V crn1ivorlar italvan A1ilis 'fahurlar1 

o.I w 

Hareket Etti ... 
Atina (Hususi) - Roma

dan alman radyo haberlerine 
göre italyan gazeteleri Ha
be, hükümetinin diplomasi 
tarikile yapilan anla,ma te
§ebbüslerini neticesiz b1ra
kacak asker1 haz1rhklarda 
bulunmakta devam etmesin
den dolay1 Habe1istana kar
§1 ate, püskünnekte ve bu 
hükümetin sözle nasihatla yo 
la gelmiyecegini yazmatad1r
lar. 

Roma ( Radyo ) ltalya bü
kümeti nefoieUigi resmi bir „„„ .... „„„„ •• „„„ 
• • 
I~eri l1leri 
Bakan1 

Bay ~ükrü Kaya 
Ankara, 17 (A.A) - l~eri 

,,Ieri bakam bay ~ükrü Ka
ya ögle trenile Afyona mü
tevecciben ,ehrimizden aynl
m11br. 

tebligde, Afrikaya sevkettigi 
kuvvetlerin, orada Habetis
tan tarafman ayaklandinlan 
qireeleri tevbib l etmek i~in 
yap1ld1g.m bildirmi,tir. 

Paris 17 ( A.A ) - Gaze-
teler ltalyanm Habetistanda 
geni, bir askeri hareket ka
rar101 terketmemit oldugunu 
yaz1yorlar. lkinci erkim bar- • 
biye reisi general Aryaninin 
Eritrade ve Soma!lideki tet
kiklerinen sonra 1talyamn as 
keri durumu daha iyi anla
ttlacakbr. llk tedbir olarak 
huput mmtakasmda bir te
dip haretine giritilmesi muh 
temeldir. 
italyanm Habetistana kart• 

250 bin asker göndermesine 
burada ihtimal verilmiyor. 
Zira bu kadar geni' bir ha
reket, büyük mali f edakar
bklara bagbd1r. Mussolini 
dün de Habetistanan masli
batgüzar1n1 kabul ederek 
uzun uzad1ya görütmütti\r. 

•• 
Ufürük~ülük 
Yap1yormu1? 

<;orakkap1da Servili mes
citte Giritli Mebmed oglu 
Süleyman evinde tifiirük~ü
luk yaparak halk1 aldatbg1n
dan evinde zabitaca yap1lan 
aratbrmada 4 biiyük kitab1 
ile baz1 nllshalar bulunmu1-
tur. Üfiirük~ii baklanda ka
nuni muameleye batlanmlfb. 

Kad1n Ve ~arabl 

-- -----
- Arbk d11anda yemek yimeycegim, bir ev tutaca;am, 

bir hizmet~i k1z bulabilir miyim? 
- Bnlusunuz. 
- Eyi prapda bulunur ma? 
- 0 da bulunur. 
- F akat ben hizmet~i laz1n1 ~ok gen~ ve 1ara1H:da ~k 

ya1b istiyorum„. -
- Bunun i~iu ~ok para lizim olacajan1 unutmamak. 

gerektir ... 
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TARIHT TEFRIKA i( 

- 24 - ~****" 
Bütün büyük kii<;ük ko111~u hülnin1etler ha
karu l~asan Sabahtl} ~ei4rinden cn1in olinak 
irin kendisine clriler o·önderirler vc a'rir "l' "3"' • .., ,.., 

arn1aganJar sunadard1 
n Sabah, Sel~okile- M1s1r taraflarmda bulunan 

rin hücumunu ~olf ac1kh ve Salähettin Eyyubi diye is-
nemrud~esme ~e etdikden läm "ötgüncünde ang1h 
sonra harap olan i ~ale d1- olan bir Tiirk bugaturu 
varlarm1 ve.bfr~ok 1>inalar1m Yemenli Yusuf Hamiri sülä-
tam1r etdir<li Esgisinden Jesinden olan bu araba zerre 
daha dayamkh yapd1rtd1r. kadar ehemmiyet vermiyor, 
Evvelce meshebine uydurdugu kendisine ne el~i ve nede 
K1histan yölerine bir gezinti armagan göndcrmege lüzum 
yapd1. Mezhebinin ulusu olan görmiyordu. 
Hasan Sabahm yurtlarma Hasan Sabah ötedenberi 
geli§ini örenen bütün Kihis- Türklerden y1lard1. Türk hü 
tan ulusu yoUara döküldü. ki metJerinin en kü~ük bir 
Pek arhk sayg1 gösterdi. hakanma bile yan bakmaga 
Hasan Sabaha bir ~ok er- cesaret edemiyordu. bununla 
maganlar getirdiler. beraber kendisine zarar ve-

Sel~uk vak'asmdan sonra recegini umdugu önderleride 
Hasan Sabahm ünü bir kat adamlar1 vas1tasiyle takib 
daha yay1ld1. Kü~ük bir liü· ettirmekten geri kaimazd1. 
kumetin önderi olan bu En ~ok y1ld1g1 Saläheddin 
adamm yapbg1 büyük i§ler Eyyubi idi. Bu büyük Türk 
o taraflarda bulunan büyük bogatorunun önünü duyduk-
•• kü~ük devletleri korkut- ~a i~indeki korkuda gittik~e 
mu1tu. lsmailiye ~arkiye de- arbyordu. Saläheddin Eyübi 
nilen bu kü~ük devletin üze- bu Y emenli arabm melaner-
rine kimse sefer yapmay1 Ierini haber ald1k\:a yerinde 
hatmndan ge~iremiyordu. duram1yor ve vücudunu dün-
Herkes Hasan Sabahm §er- ya üzerinden kald1rmay1 ku-
rinden emin olmak i~in keµ- ruyordu. Dogrudan dogruya 
disme ara s1ra el~iler gön- r.zerine varmny1da muvaf1k 
der:iyor agir hediyeler V{! görmiyordu. 
paralar veriyordu. Y alm~ 

~ ~ Fs1 ~ 

Habe§ - italyan 
Hududun<la Yeni l3ir 

~1üsadernc 

(Arkas1 var) 

L·nd e g 0 

~atosu 
Sar lm1§. 

Mualay Lindbcrgin otur
dugu !jatonun etraf1 polislerle 
sanhd1r. Ayni za'llanda evin 
her tarafmda müthi~ köpek
ler dola§hnlmaklad1r. Lind-

' bergin karis1 ve ~ocugu Lu 
§atoda sakhd1r. 

Bu kadar tahkimat altmda 

Roma, - (istefani Ajan
smdan) Habe§lerin son za
manlarda hudutdaki kuvvet
Jerini artbrmas1 neticesi ola
:rak Habe~ hudud muhaf 1zlari 
liududun cenubunda lMalual 
mevkiindeki italyan karakol
larmn yeniden bir hücum 
yapm1~lard1r. lki taraf birbi
rine kur~un abm~lard1r. 1ki • 
taraftan da ö!üler vard1r. ital- tuyaresile barimuhiti a~au 
yanlnrm zayiab be§ ölü ve kahraman Eindbcrg sinirin-
alh yarahdir. Habe~ zayiati- 1 den ~1ld1raca bir hale gelmi~-

( Halkm S.!si ) 

Kad nlar 
.Kongresi 
Istanhuldaki bu kon-

Bulgar Ordusunun Hakiki 
Kuvvetleri Ne Kadard1r ? 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

gTcve 13ulgaristanda 
Yunanhlann cndise ctn1cktc haklan ''ard.1r; 

'" istirak ec.iccck tni? ~·ünkü I3ulgar ordusu hudud nn1hafizlan 
-· t vcsairc J

0

le hcraher .')S,000 kis .. ·iyc )'ak1n Sofya - stanbulda bir _ 
kadmlar kongresi akti i~in hir kuvvct te~kil etincktedir 
Hindistam ve Türkiyeyi zi- Bulganstanm Nöyyi mua- j bu ki Bulgaristan gönüllü 
yaret eden madam A§bi ha- hedenamesinin askeri ahkä 1 asker usulünü asla tatbik et-
riciye nazlr1 bay Pattalofu mma riayet etmedigini, Al- 1' mcmi~ ve harpten cvvel ol-
ziyaret edmi§tir. Bulgar:ista- man ve Macar ordulan gibi dugu gibi ordusunun efrad 
mn da bn kongreye i~tira- Bulgar ordusunun da apk ihtizacm1 kur'a usulüle te-
kini istemi~tir. veya gizli kuvvetlendirildigi- min etmi§tir. Her sene as-

Hariciya nazir1 bu müläkat ni, Nöyyi muahedenamesini · kerlik ~agma giren efradm 
hakkmda gazetelerc ~u ma- imzaliyan devletlerin vc bu bir k1sm1 asker ve bir k1sm1 
lumab vemi§tir. ~eyanda Bulgaristanm kom- da amele asker olmaktad1r. 

„Madam A~bi istanbulda ~ular1 olan Yugoslavya, Ro-
yapilac~n olan kadmlar kon- manya ve Yunanistamn mu-
gresi i~i bize de müracaat ahedenin askeri kayit!erinin 
etmi~tir. Bu gongreye k1rk r;ignenmesinc aldm~ ctme-
be§ hükumettcn otuzu ii§ti- diklcrini yazmi§bm. Bu yaz1-
rak edecektir. Beynelmilel , lar1mm 18 ikincikänun tari
kadmlar birligi cemiyeti Bul- hinde ~1kan ikincisine muh
garistamn da her halde i§- j telif ccnebi kaynaklarmdan 
tirakini istiyorlar. 1 toplad1g1m maliimah da iläve 

Madam aha~ bu cemiyetin etmi~tim. 
müessisidir. ayni zamandan l Bulgaristanm, kendisini 
ingilterenin kongrcde mu- haghyan askcri zincirleri 
rahhas1d1. Silählar1 terket- k1smma Yunanistan nihayet 
mek hususunda Madam, bay tahammül edemcmi~, pek 
Simon ve bay idin ile l:>ir hakh olarak Yunan - Bul-
fikirdedir,, 

1
1 gar hudutlannda tahkirnat 

• t yapm1ya karar verrni~tir. 
e§ ll ll l Bu rnünasebetle ßulgnris-

r. Ve 1 tanm Nözyi muahedename-

f 

sinin kayi<llerini d\nlemiyc
:rek vücudc getirdigi ordu 
haklunda, Avrupa ve Balkan 
meml>alarmdan naklen daha 

: cs<:sh mnliimat vermek isti · 

1 )'~rm~1. „ .. . 

l 
'--'ONULLU USULU YERiNE 1 

MECBURi HiZMET 1 

J . 1~~'Yi mua\1Cdenarr. esi But- 1 

1 
gari':ltan. mtcbul"i askerlil{ • 

: usuliinii ~menchd~ vc 12 sc-
nclik gönüllü efrad kullam!
masm1 mccburi k1lm1§tl. Hal 1 

~ 

Bulgar ordusunda askerlik 
müddeti 18 ayd1r. Amele as 

kerler ise 8 ay amelelik et
mckt~, 3 ay da askcri talim 
görmektedirler. 

Ordunun Hakiki 
i\1evcudu 

Nöyyi muahedesi Bulgaris
tana 20,000 ki~iden fazla 
asker bulundurmasm1 menet 
mi~tir. H lbuki Bulgarlarm 
Milletler Cemiyetine verdik-

leri malumata göre, Bulgar 
ordusunun 1934 mevcudu 
1493 ii zabit olmak üzcre, 

32,401 ki§idir. ( Asker, jan
darma ve hudut muhaf1zlari 

dahil ) fakat bu da dogru 
de.g"ldir; hakiki ordu mev-

cudu 2,500 zabit ve 45,00 
nefcr olmak üzerc 4 7,500 
ldsidir. 

~imdi bu 50,000 ki§.ye ya 
km ordunun nrnhtelif sm1f-
lara nasil aynld1gm1, geuc 

Nöyyi muahcdcsinin müsaa
dc c'ttigi te~kilätla kaq1fo§
hrarak tctkik cdelnn. 

ABiDIN DAVER 
( Sonu Var) 

Paris - Hav<ls ajansm
dan) italyanca F<.S:rsc Armate 
gazetcsi Habe-~istanm kuv
vctlerinden bahscderek di 
yor ki; Habe~ ahalisinin ü~te 
birini asker yapbgi takdirae 
iki piilyonluk bir ordusu olur 
fakat bunun ancak yar1m 
milyonunu silählandmr, Mcv 
cut silahlan son sistemdir, 
Habc~lerin kumandanlan ka 
bile reisleridlr Habe§in 180 
topu, on tayyaresi, alh tan
kn, 240 mitraJyozu vard1r 

··r!riye Ziraat 
" -· 

1.tljO 
Ufak bir {:.Ocuk bakabile

cek kabil:nde bir bay<!na ih- • 
tiya\: vardtr. Matbaam1:1rn mü
racaat ctsin. 1 - 6 

Hz r ~tt~ es~11 e • 
612/935 tarihind~ kapah zrirfla ihalcleri yap1lncag1 24/1 

935 cle Anado!u 27111935 de Yeni as1r 30/1/935 de Milli 
hidik ve 212/ 935 d!! l?1k gan~elerinde ilan cdilen { unan
l! cm val;nit1 ih·deleri 13131935 tar.hinc pazarhga birak1lm1§
hr. S:iti1 rrayri müb:tdd bonusu veya pc~in para ile nakten 
ynp1hr. K\y.:n.!ti muh'lmmene'li iki bin lira veya daha ziya
de o!nn cmvalin ilulci k-tt'iyc!cri istizana tabidir. Malm 
sabld1g; s~ucy.'! ait e~vlc~ verJi ve be!cdiye resim vc snir 
biitü·1 mas ·a ~lar müteriy .! a:tt·r. Istiyanlarin yüzde yedi 
bt~uk t:-!minatfarile birlik~e iha'c !;linü saut 14-30 da Zi-

nm fazla olclugu anb§ihyor. tir, Doslar1 kendisini bir tür-
Ru yeni hädiscden dolay1 1 Hi tcsclli edemcmemtedirlar. • 
ltalyamn Adisababad sefiri 1 Bu yüzden bütün Amerika 
resmen ptotesto i~in emir ! heyecan i~indedir. 

Tcminnth, saglam ve ucuz 
her ncvi koltuk vc somyc, 
divar , pcrdc i~leri ycni ya
pihr vc tamir olunur. 

raat bankasmn r.1ürac:rn ·!tri. 496 

almi§br.I Bu babcr üzerinc Hautma-
Paris, - italyanm iki f1r- nm alcyhinde mchkemeye 

kaya yaptig1 scferberlik tarn- ~agnlan §ahitler bile lrnrku-
d1r. Bu habcr butada heye- 1 dun ortadan kaybolmu§lar
cam mucib olmu~tur. Bura ' dir. 
gazeteleri bu harbm italyay1 Mahkeme heycti mahkc-
vaktile Fransanm Fasta ug- menin devamm1 ba§ka vald-
rad1g1 feJäkete ugratacagm1 ta b1rakm1ya mecbur olmu~-
yaz1yorlar. tur. Maheme gelecek kafta-„. 
Og" lunu Oldu·· _ ya d~vam cdilccegi zanne

, diliyor. 

ren Baba 
Seb~bi hahas1n1n e\·lcn-

1 n1esinc ra·i:1 oltnan11~! 1 
Sofya - <;irpanda elli be~ 

ya~mdaki Do::~o kar1nnm 
vefab üzerine ycniden ev
lenmek jstemi§, yegane oglu 
olan Nikola bu cvlenmeye 
raza olmamu;, bu mesele ba
ba ifo oglun aras1m bozmu~, 
ara s1ra kavga etmelerinide 
mucib olmu§tur. Gc~en ak
f&m yine baba ogul ka vgas1 
yenilenince baba rüververini 
~ekerek oglunu öldürmü§tür. 
J(atil tatulmu~tur. 

Mühim B"r 
GörÜ§me 

Hitler ve Pilsuski P'o
Jonva hududunda 

~ 

görii~cceklcr 
Berlin - Göringin Po-

lonya seyahatmda Polunya 
Cumhur Rerisi ile al'llan 
Cumhur Reis vckili ara5mda 
bir görli§mc dahi haz1rlund1g1 
vc bu iki diplomat:n nlman 
Polonya hududunda görülle
rek ~ark misak1m konu§a
caklar1 anla§1hyor, 

Kantarc1lar No: 17 

i asadar 
Bayan 
Aral?ll J o~ 
Hesab1 kuvvctli bir kasa

dar Bayan aramyor. Talib
Je;in idarehanemize müra,ca
a tlan. 1 - 6 

i;..:.:: 

Ä 

Bir Ax e · JEvi 
l(irava Vcril~c~ktir 
On bir büyük vc havadar 

oday1 havj ve her türlii is
tirahat vas1„alarma ve geni~ 
salonlara malik otel vc res
mi dairc ve mekteb olmaga 
kabi!iyotli olan Arab f1nm 
civarrnda Aliaga mahallesin
de käin büyük ve gcni~ bir 
äile evi kiraya verileccktir. 
Taliblerin idarehancmize mii
racaatlar1. 6 - 1 

Turt P.'i~re z·raat h!inkas1 
• • 

izm.ire suhes:i.nden: 
.::;;i 

J 3i2/935 tarih:nd~ apk a thrma ilc ihaleleri ynp1lacag1 
8121935 de Anadolu l l/2i935 de Y cni As1r 9121935 de I~1k 
ve 10/2/935 ae Halkm Sesi gazete!erind ilän edilen Yunanh 
cmvalinin ihalcleri 20/3/935 tarihine pazarhga b1rak1lm1§hr. 
Sah~ gayri mübadil bonusu vcya pe~in pa:·n ile uakten ya
p1hr, Ktymeti ruuhnmmenesi iki in lirn veya daha ziyade 
olan cmvalin ihalei kai.'ty _leri istizana tabidir. Malm satil
d1gt sen!ye ait D..:vl:!t verg: v<> •ic!cciiye resim ve sair bü
~an musraflar1 mü1teriye a.ittfr. lstiy ... nlcrin yUzde yedi bu
~uk tem!natlarile bidikt.! 1hale günü snat 10,30 da Zirnat 
bankasma mUrac!latlln-1. 497 
• 

Tiirliiye Z~raat Bankasi lzmir 
~ubesinde~ : 

13-2-935 t r hin de a~1 k arhrma iJc ihnleleri yap1lacag1 
25-1-9~5 de Anaooiu 30-1-935 de Y cni As1r 4-2-935 de 
Mil!i birlik ve 9-2 935 d:! l.~1k gazeteJerinde ilän edilen 
Yunanh emva'inin ihaleleri 20-2 935 tar!hine tcmdit edil
m!~tir. Sah~ gc yti miibadil onosu vcya pesin para ile 
nakten yap1l r. K1ymdi muhammcnesi iki bin lira vcya 
daha ziyadc ohn cmvalin iha1e\ kü'iyekri istizana tabidir. 
Ma'11 sahld1g1 s eneye ait devlct vergi ve bcle<liye resim 
vc sJir bU'ü l masraflar mü?t eriyc a:ttir. isliycnlcrin yüzde 

1 
yedi bu~uk teminatian!e bir!iktc ihalc g-ünü saat 14,30 da 
Ziraat bankasma müracaatlari. (46) (476) :.. 

18 ~UBAT 

Pelevnede 
Kanl1 F acia · 

Pelevnede kanh bir facia 
olmu§tur. Kosta nammdaki 
gen~ adam bir k1z ile sine 

maya gitmi§, yar1 geceden 
sonra k1z1 evine götürürken 
tam k1zm evi önünde tüccar-

dan Mihail önlerine ~1km1i;, 

k1zm kolundan tutarak bera
ber gelmesini teklif etmi§, 

Kosta sebebini sormu§, Mi
hailde k1zm onun sevdigi 
oldugunu söylemi!i, dcrken 

iki erkek arasmda münazaa 
ba§ göstermi§, Kosta rakibi 

nin belinden tutarak yere 
atm1§ ve ka~m1§ fakat Miha
il kalkmca Kostamn arka . 
sma dü~mÜ!~, Kosta dü~maDl
nm yeti~ecegini görünce dö 

nerek ü~ el rüverver atm1~ 
ve ü~ kur§unu da rakibinin 

gögsüne yerle§tirmi§tir. Mi
hail mezara Kosta da hapse 
gitmi~!erdir. 

Polonyada 
Ahnan Zahitlcri 

Berlin - Palonya . suvari 
mektebini ziyaret i~in giden 
Atman zabitleri grubu §ere
fine harbiye nazm tarafm
dan bir ziyafet verilmi§tir. 
Bu ziyafette söylcnen nu
tuklarda iki orJunun omuz 
omuza hareket etmesi arzu
lari gösterilmi§tir. 

Gai Oyun 
oz .du 

Londra (Havas) italya 
hükümeti Londrada arzolu
nan hava iUifalmn tasdik 
etmek fäkrinde degildir Zira 
bu ittifak italya1im hudutla 
nm tem~n etmiyormu§ 

Tahkik Peyeti 
e estenildi 

Atina - Adalarda ital
yanlaa m ynptJklan tazyikat1 
tahkik i~in Uluslar dernegin· 

den birde muhtelif tahkik 
hcyctinin adalara göndcril
mesini yap1lan mitingler ne· 
tices ndc istenildi. 

ir Suikasd 
Ke§fedilmi§ 

Sofya - Dün ~umnide 
komünistler tarafmdan tertib 
edilen bir suikasd ke§fedil 
mi~tir Komünist te§kilatl 
azälari tcvkif olunmu~tut 

Ara§hrma devam edizor 

Aydm Demiryolu umulll 

müdürlügünden: 

Müddeti 31.12.934 tarihill 
de bitam bulan f zmirdell 
Naz;liiye beher tonu 880, 
Denizliyc 1305 ve (:ivrilede 
1935 kuru~luk 949 numarab 

§eker tarifesi 18.2.935 tari" 
binden 31.12.935 tarihine ka 
dar · yeniden mevkii meriyete 
konulmu§tur. 
~· <m•;:fll;~ 

Ucuzluk 
Hükumet caddesinde ~cßl· 

si Hakikat Ucuzluk sergisiJti 

geziniz. Y eni pek ~ok ~e~it: 
ler geidigi gibi fiatlardak• 
ucuzluk alullara hayret verit· 

Tuhafiyeye aid her arad•" 
gm1z mah bulur, yorulmadaO 

pazarhks1z muayyer otara1' 
ahrsm1z. 



( Halkm Sesi ) 18 ~lJBAT __....._ _________ ..-::_,,.,.~~---..-......--~~~~~~~----~~~~~~=-.:.:.::..: ______________________________________________ ~:.:....!.::.:.:.:.:..~ •• 
~nirin en lüks ve en ucuz hastancsi 

Birinoi S1n1f 1'lutahass1s 
OPERATÖR - DOKTOR 

BAY TAHSiNiN 
Hastanesidir 

Bu -tesirn h ( .. ll1fla astanenin LUKS) sm1f hasta odas1 olub bu 
Pan~~ on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 
~ air ~t, f1:1k, basur, fistül, kanser, urlar, kann, beyin 
lttiie er turlü bu gibi büyük ameliyatlar da yapilmak 

toptan yekun (SO) lira ahmr. 
'-...-...__ ·------ ------ -- -

YÜK L RAKISI 
z Zam zarfmda Kabaday1 
tak1s1 kadar yükselmi§tir 

Katran Ferit 
Gögüs nezlesi, nefes darhg1, brön§it, eski ve yeni öksü · 

rükleri en k1sa bir zamanda iyi eder. itrmesi kolay ve her 
ya§taki tarafmdan i~ilir. 

Eczac1ba§1 Ferit Sulfatalar1 
Sekerli ~ckersiz 0,~.3 sg. garantili saf kinin 

ihtiva eder. S1tn1ah ve kinine ihtiyac1 olanla
ra bu n1arkay1 tavsiye cderiz. 

Selamet Nezle ilac1 
Nezlc, grib, ispanyol ve ag1z burundan giren hastahk · 

mlkroplarmdan korur. Nezleden olan di§ agr1lrrm1 izale 
eder. Benzerini ahp bo§una vakit ve s1hhat kaybetmemek i~in 

( Selamet Ferit ) ~!~ ;dini~~iketine dik-

Umum S F •t ~ •f E • Hükämct 1 
deposu • er1 yl a czanes1 s1ras1 

Vazifesini Sevenler 
1 ,__,.. __ .._. ________________ -----~----------~~......----- . 

. ' 

- Bu ay i\!inde sekiz def~1. vaz1fenize gelmediniz, bu hal 
patronun dikkat nazarm1 ~ekmiyc ba§lad1, dikkat ediniz. 

- " Grip „ yakam1 b1rakm1yor ki .. 
- Sizde bcnim gibi, vücudunuzda kmkhk hissedince bir 

" Gripin „ alsamz hergün vazifenize gelebilirdiniz .. 
-------

• 
lzmir ve civar1 bilirler ki 

Lüzun1la n olan verli 1nallann1 
Ucuz, solmaz vc saglamlarmdan alabildikleri bir tek magaza: 

ZEKi YAVA~ 
Yerli l\1allar ~1agazas1d1r 

<;e§itlerden baz1lan : 

Umumi Deposu .. 
Suluhan civannda ( Hüseyin Hüsnü ()dcn1i~ ) 

'ficarethanesidir 

Bu Pillerin En Tazesini 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

~ --Q.. --: -----~ -· --(t -• ·-
( Hüseyin Hüsnü Ödemi§ ) 

Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

Sebebi Ne imi§? 

<;ay ve sofra tak1mlari, fantazi bortuzlar ve yüz havlulan, 
hamam tak1m ve :e§temallar, yerli patiskalar, yatak, yorgan 

ve karyola ~ar§aflan, kanape ve yatak yüzleri, ~ocuk fa§ka
' lar1, ~amn§irhk yerli bezleri, titorlar. 

l 
F b •k istanbul, Ayvansaray 

~ a rI 851 : Vapur iskelesi caddesi 

~lllird S y J • Hamdi Bekir, 
sirn, M e atl§ er erl: Mehmet ~a-

.. ehrnet Emin, H, Ömer, Abdi~zade Mehmet Nun, 
Üderni§li Hüscyin Hüsnü, Kütüphaneci $ove. 

• r 
~ey 

Kalm1yacak 

y l)en1cktir 
, iinin, . 

t kurn Pamuldu, 1pekli 
t~tirrneka§i, her l·obu yeni-
te ta ' en solmu§ renk-

~ Ze b• 

1 
<ltlakhk ir can, canh bir 
Lt verrnek. 
q 0 l i isterrnisiniz 

t'1t1 S T i N A ) ' t u kuu boya to-
ilr>1lrna an1n1z. <;ok ucuz 
lJ s1 ~ok k 

lllu ~ olayd1r. 
1111 de 

Posu : Suluhan 

Doktor 
A. l{c1nal l'onay 

Bakteriyolog ve bula~1k 
ile salgm hastahklar 

birinci sm1t mü· 
tehass1s1 

Basmanede Müvedded 
salonu üstünde Dibek So. 
30 No: lu ev ve muayyene
hanesinde gece ve gündüz 
hastalarm1 kabul eder. 

Veremliler ile diger mü
~ racaat eden hastalara ya
r p1lmas1 läz1m geien sair 
~ tahlilät ve mikroskopik 

• muayyenelcri yapilacaktir. 
• ~ -rffblJ#. ~ _.._.._._~ -

civarmda ( Hüseyin Hüsnü 

Ödemi~ ) ticarethanesi. 

Lokantalara, pastahanelere, peynircilere ve süt~ülere ve 
hesin a§ evine süngerden daha iyi ve s1hhi ( Ä§'rl ( astar
lara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipek masurlar ve 8 
numaradan SO numaraya kadar makaralar ve hepsini say
mak mü§kiil olan daha bir~ok tre~itler mü~terilerimizin na
zarlarma arzolunmaktad1r. 

1\dres: 
Eski Bitpazari arkasmda me§hur [ Suluhan ] da Zeki 

Y ava§ Y erli Mailar magazas1. 

~**-~:lc:ldc:ldci:lci~*.~:Jt.:lc:lc:lc****l! 
:H iki<;c~n1eliktc: Tao Sinemas1 M: 
~ 13 ~ubat 935 <;:ar~ambadan itibaren ~ 
« 1 -- Sema Devleri 

Tchark Gable - Valace Berry - Doraty Jordan 

2 -- Matahari Greta G~~:on Novaro 

- Y ahu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, 
sana ne oldu? Sana bu kabaday1hk nereden geldi? 

- · Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 itr bak. 0 zaman 
kabaday1hk nereden geliyor, anlarsm ... 

3 - PARAMOUNT DÜNYA HAVADISLERI 
='F~~~'JPP/.~~~!~i"Pf,"f-'1=~"$~.Jlj:)$~·-.,,_-~-"$ fu11i~~~~~~~~~n . ~· 
~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~V~~~~ . • • ~ 
~~~-~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~ E L ff A M R A' idaresinde Milli II 
~ TA YY ARE SJNEMASJ ~ . . .. .. . . ~ütüphane Sinemas1 ~ 
~ . . .. .. . . . ~ Ik1 Buyuk filim b1rden 1 
~ lk1 Buyuk F1hm B1rden ~ 1 J•Jkb h R • •d• 
~ p t 01 d ~ - a ar esm1ge~1 1 _:. 
~ a rOD say Im ~ Ba§rollerde : FRANSIZKA GAAL ~ 
~ Ba§rolde: FERNAND GRAVEY ~ 

2 0 
.. Jd•• A k (® 

~ · ~ - uren§ ~ 
~ Ilkbahar ~ark1s1 ~ Ba~rollerde: FREDERIC MARCH l!i 
~ Ba§rolde: JOSEPH SCHMIDT ~ Li L Ä V ET E N: II 
~:~ iäveten Türktre sözlü Foks Journal ve renkli Mikemanj ~ Para1nount Jurna) ~ 
~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~~~~~~~~~~ ~\~r~~ll\~,,...11;'1 ~~1~1 ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~· 
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NASIL CENGEDFRDi 
YAZAN Nas1l Ya~ard1 TNeo~r-~ta H. 0. ".S' oo-----

Bu ku~'uy aoo Arap sultana göndcrilcn alttn 
ve gün1ü~ sikkeleri atarlar!.. 

Fas islimbgm zübdesi idi. nöyordu. 
Bu o tarihte öyle bir fenir Bu köyün etraf1 bah~elerle 
idi ki ilk gideni ilk önce ta- süslenmi~ti. Her~tarafta dere 
ribi äbideleri ile hayrette lar akar, bu dereler incir, 
b1rak1rd1. Kala kap1larma armut ve emsali "ga~lar ara-
benziyen yüksek ve süslü smda cereyan ederdi, bu 
methalleri, binlerce camh, deref eri etraf1 baglarla do-
1~ dört kalb 'yüksek eeleri nablmifb. 0 kadar ki bu 
ile Taktile buranm debdebeli kadar ~airane bir manzara 
tantanab oldugu kadar zali- görülmemi~tir, disek y~ri var 
mane bir hayat, o zamana dir. 
göre bir medeniyet; belki de Hahamin kafilesi bu ka!e 
o tarihin insanlara i~in bir kap1s10m önünde ~erifin to-
saadet devri ya1ad1g1m gös- runundan ayrild1. 0 geceyi 
teriyordu. F akat timdi? orada ge~irmek üzere kal-

$imdi buras1 cans1z bir d1lar. ~erif!n adamlara~a ora 
göydeden batka bir1ey de- dan da ileri devam etmek 
j'ildi. Camileri harap olmu~, üzere veda ettiler. 
süalü ve nakkatb kap1larm Hahamm bütün emeli sul-
boyalan solmuf, köteleri y1- tan Süleymana ~atmak idi. 
k1lm1f, yükse d1varlarla sar1b Fakat bunun i~in ne bir 
genif bah~eleri bak1ms1zlik yeni fikir dütünülmü§ ve ne 
yüzünden harap olmuf. bu de tesadüften istifade ede-
eski sraylar dilencilere yuva bilmifti. 
bizmetinden ba,ka bir i,e " Bakahm gcceler ne do-
yaram1yan bir hale gelmi,, gurur? " diyerek o gece ka-
socuklar tamamen, erkekler le d1varlerinm siperinde ~a-
k1emen ~1plak, ü~ katb ka- dirlarm1 kurdular. 
hn YC süslü kala d1varlar1 [ Arkas1 V ar ] 
barap olmu1 ! „ „ •• „•••••••••• „•••••• 

Sultan saray10m i~inde 9 35 Y III 
ikinci bir 1aray var. bu sa- • 
r•y••r•n ikisi de mermer ta1- Yol Paras1 •• 
tan yap1lm11 ·tiunlar öyle sa-

J)cftcrlcrin Hazrrlanraylar ki ziyas101 ancak üst 
taraflarmdan ahrlar. bu sa- n1as1na Bas)and1. „ 
raylar u~ kat d1varlar i~inde 
dirler. 

Buraya bir demir kap1dan 
girilir. lkinci bir demir kap1-
ya tesadiif edilir ki saraym 
i~ne ancak yine ü~üncü bir 
demir kap1dan sonra dahil 
oluaur. 

Kap•lardan ge~ince lot bir 
•e renit bir koridora var1-
l1r, buradan ancan tftk yar
chmile ge~ilir. bu korudornn 
dltemesi siyah mermerdir. 
D1Yarlar1 da yagh kara boya 
Ue boyanm11br. Koridorlarm 
80Dunda büyük salon vardir, 
Saonun ortasmda yer altma 
giden bir kuyu vard1r, bu 
kuyuya n, yüz arap sultana 
gönderilen albn ve gümü~ 
sikkeleri atarlar, bu hazine 
doldurulma merasiminde sul 
tan bizzat hazir bulunur, bu 
hazinde ~ah,an araplar sa
rayda ömürleri olduk~a ka
pah kalmaga mahkumdurlar, 
Y er alhnda ~ah§anlarm da 
akibeti ölümdilr. 

Salonun etrafmda on dane 
yazo vard1r, bu vazolarm 
i~nde on dane Arap kafas1 
muhafrza ve te~hir edilmek
tedir, bu kafalar vaktile bu 
hazinede ~ah§trkcn ka~maga 
yeltenmit olanlarm lrnfalari· 
dir. 

Bu hazinede ~ah§anlarm 
iti hittik~e sultan Mcvlay1 
Silleyman bunlarm karmla
nn1 doyurudru. Bu saraydan , 
1aj' ~1kan yoktu. Buradan 
sag olarak ~1k1p giden yal
RIJ: sultan ve itimad ettigi 
adamlar idi. 

Fas sahralarma gelince; 
bunlar beni Hasan cebelinin 
cenuhunda hayrete deger bir 
g6rrillüt vard1r. Bugday ova
lan rüzgirland1k~a bu mah· 

•ul bir altm deryas1 gibi 
4aJralan1rd11 bu bugday1la-

na ertumda bir kiiy g6rü-

~osa ve köprüler kanunu
nun tatbikine aid talimatna
meye göre umumi ve mül · 
hak büd~elerlc, belediye, 
devlete aid müessese, imti
yazh ve ruhsath ~irket er 
büd~elerinden maa§, tabsisat 
ve ücret alanlarm 935 y1h 
yol paras1 bor~lara §imdiden 
tahakkuk ettirilmege ba§la
nacakbr. Bu gibilerin birer 
defteri aläkadar daire ve 
§irket tarafmdan muhasebei 
hususiye müdürlügüne veri
lecektir. 

Talimatname mucibince en 
fazla Nisan ayma kadar bu 
defterlerin ~ haz1rlamp veri!
mesi vilayetten bir bildirin: -
le bütiin aläkadar daire vc 
§irketler 
belediye 
mi§tir. 

müdürlüklcrine vc 
reisligine bildiril-

Yol Paras1 
Yüzünden 
Ke~eci!erdc Kabasogan so 

kagmda oturan David oglu 
Hay1m, yol parasm1 vermemek 
iizere evindc saklanmi§br. 
Bunu gören kom§usu Y ako 
karakola ha.ber vermi§tir. 
Bimdan dolay1 Yakoya k1zan 
Hay1m muhbirin evinc sald1r
m1§, mahalle bek~isi Hasan 
Hüseyinc de hakaret ettigin
den yakalanm1stir. 

Bir Vak'a 
lkinci beyler sokagmda 

Taflan gazinosunda rak1 i~e
rek evine gitmektc olan iz-
mirli Ahmed oglu Muharre
min onune ge~en Taflan 
gazinosunda garson Sami, 
esmer Ali, palamut~u Ahmed 
ile Muharrcmin sag ka~1 
üzerinden hafif surette ya-
ranm1~lard1r. Bunlardan Mu
harrcm 106 lira parasmmda 
~almd1gm1 iddia eyledigin
den tahkikata ba1lanm11br. 

( ffalkm ~cc;i } 18 ~U~1' 

~~~~~~~~~l8:~~~~~~~!~ Seyyah 

• ~- Celbi i~in •. 
f+j [+~ Ankara Türkofis me 
·~~~~~~~~:S::~~~~~~~11'1 zinde memlekete seyyab c 

R d LEH - BULGAR bi i~in ~al11mak ve b 
omanya a F.k • T .k. M • • kar11 tedbirler almak ÜZ 

T •• k) 1 rl e§n 1 eS81SI bir (Seyyahlar bürosu) t 
Ur er Sofya 17 (A.A) - Lehistanla Bulgaristan arasmda ya- edilmi§lir . .$ehrimiz Türk 

Bükre§ 17 (A.A) Ra- kmda bir fikri te§riki mesai mukavelesi akti münasebetile müdürlügüne geien bir e 
dor Ajans1 bildiriyor; iki memleketin kültür bakanlar1 kar§thkh ziyaretlerde bu- de izmire bir yil i~inde 

Türkiyenin Bükre§ orta lunacaklard1r. Ien seyyah ve fzmirdeki o 

el~isi, son defa ba,vekn bay su·· merbank Eregv Ii Fa brikasi terin miktan, bunlardaki 
Tataresko, d11ar1 i§leri ba-. tak mevcudu, yatak fia 
kam bay Titulesko, i~ i§leri Ankara, 17 (A.A) - Ald1g1m1z malumata göre Sümer· asäriatika, gezilecek ve 
ve kültür bakanlari ve ulu- bank tarafmdan Ereglide yaptmlmakta olan menaucat fab- rülecek yerler, seyyah c 
sal banka müdürü ile müla· rikasmm kazan ve elektrik tesisab hari~ olmak üzere di- i~m yapilacak kolayh 
müläkatta bulunmu§tur. Türk ger makine aksam1, Hartman müessisine verilmi1tir. hakkmda malumat isten 

muhacirleri meselesi ile me§· V ekiller Heyeti T opland1 tir. Türkofis müdürü 
gul olmek üzere ba~bakamn Äkil Emrullah sorulan ~e 
ba§kanhgmda hususi bir ko- Ankara, l '/ (A.A) - icra vekilJer heyeti bugün ba1ba- ve istenilen malumat hak 
misyon te~hili kararla~bril- kan ismet inönünün reisligi altmda toplanarak muhtelif it· da rapor hazarlamif, Türk 
mt§br. Hükumet Mecidiye lcr üzeiinde görü§melerde bulunmu~ ve bu i1lere aid ka- reisligine göndermi§tir. 
T k d · · 11. rarlar vermi~tir. 

ür · me res1s1 mua im ve Gn•p haf1.f) 
talebcJerinin gösterdikleri Almanyada Di§ Doktorlar1 Gr·1p salg1n1 devam e 
arzuya imtisalen bu medre-
senin muamm mektebi hali- Yahudilerle Evlenemez i~in mekteplerin bir müd 
ne revrilmesini tasavvur et-· B 1. 17 (A A) y . k 'lt' etti'g~ 1· bi·r s.ar- daha kapattlacag1 hakk 

T er 1n, . - em anunun 1 1zam .,. 
mektedir. „ b" d' h k. . . k k yahudi' di'ni'ne bir fayia vard1. Yapbj1 ta gore 1r 11 c 1mmm ans1 veya ocas1 

tahkikata göre böyle bi Bayan Kürinin 
()Iün1ünün ) r1klünün1ü 

Moskova 17 ( A.A - Ma
dam Kürinin oHimüniin yd 
dönümü münasebetile bilgi
ler kurumunda bir merasim 
yap1lm1§hr. Bu merasimde 
saghk bakam Kaminski Fran 
s1z el~1si, Sovyetlerin eski 
Paris cefisi Rakovski, fen 
akademisi üyelerindcn pro· 
fesör Joffe Karlin vc eski 
Frans1z el~isi haz1r bulun
mu,Iard1r. Profcsör Joffe ha 
yan kür:nin hayat ve eserin· 
den ba ~lsetmi~; profesor Kra· 
Ji ve Franklcn de radyumun 
hekimlikteki faydalanm vc 
onun habisürler üzerindcki 
t esirlcrini anlatnn~ttr. 

Alm an 
Cevab1 
A vr upada nasil 

' 
)(ar:j1land1 

Paris 17 ( A.A ) ·- Al
manyanm lngiliz tekliflerine 
verdigi cevab orta Av!upa
nm muhtelif memleketlerin
de ba§ka türlü kar1ilanm1~
hr. 

Belgrnd matbuah A!mon
yanrn amac1 biiyük ball dev
letlerinin birJigini k1rmak ve 
Fransa ilc fngiltere arasmda 
bir yar a~mak ic;in müzake
rah sürünccmeye ugratmak 
oldugu znnnmdud1r. 

Var§ova hükumet kazetc
leri ontamn Londrada iyi kar 
§Iland1gm1 yazd1klar1 haldc, 
muhtelif gazctelcr gayri mi.t
said bir intiba has1l cttigini 
bildiriyork r . 

Viyanada jse nota Alman
yamn, Avusturyaya istikläl 
ve hakimiyctini tamtmaktan 
imtina1 ~eklindc t efsir ve 
Avusturyamn Hitle lciliktcn 
kurtar1lmasm1 temin edecek 
yegänc ~are olarak bütün 
Avusturyahlarm birle§mesi 
lüzumunda 1srar cdilmektc
dir. 

Oda Meclisi 
Bug ün ·roplanacak 
Ticret vc Sanayi odas1 

meclisi di.in to _Jlan:rak oda 
ze borsa büt~elerini tetkik 
v~ kal:ul edecek ve idare 
heyeti ile riyaset divam äza
lanm se<;ecek idi. Bu top
lanh dün yap1lamam1§ ve bu 
gün saat 16,30 birak1lm11br. 

mensub hir nesilden olm1yacakhr. 
~~~~ ~~~~ ~;~~~~ ~~~~ 

italya ile Macaristan Aras1nda 
Kültür Mukavelenamesi 

Roma 17 (A.A) - Stefa
ni Ajans1 bildiriyor : 

Bay Mussolini ile Macar 
kültür bakam bay Homan 
italyan - Macar kültür mu
kavelenamesini imzalam1flar-
dir. M erasimde Macar sefiri 
ile italyan kültür bakam ve 
yiiksek memurlar haz1r bu
lunmu~tur. italya Avusturya 
kültiir mukavelesinin akdin
clen bi1· kar;. zaman fas1la ile 
imzalnnan bu mukavclc iki 
millet arasmda mevbut ana
nev1 dost luk baglarmdan 
mülhcm c 1 \rnk kültür müna
sebetleri i~ini tanzim etmek-

Almanya 
F1rsat ta n ist if ade 

tnek istiyor! 
et-

Atina (Hususi) - Berlin
den alma11 haberlere göre 

Almanya it alya ile Habe§is
tan arasmda günden günc 
art.an dü~manhktan istifndc 
ctmegi dü~ünerek silählanma 
meselesindc italyadan müsa
adekärl1k ta lcb etmek zama-
nmm gcldigine kani bulun
makta ve ona göre siyase
tini ~evirmek t edir. 

TelefoB1 
~irketi 
~ehr~miz tclefon 

ikinci komserhginc 
~ irkei:i 
Adana 

posta vc telgrd ba~miidür
lügünden mfüekaid Bay Aii 
Envcr tayin edilmi§ ve key· 
fiyet Nafm Bakanhgmdan 
a!äkadar!a1-.1 hildirilmi§t!r. 

Tütü1u i§evi 
A~1ld1 

inhisarlar idarcsinin A!
saocak'ta signra fabrika s1 
yanmdaki !?ark tütün deposu 
binas1 imaläthanc haline 
konmu~ ve tütün i~lenmesine 
ba§lanm1~hr. Buras1 (Tütün 
l§evi) uanu nltmcla a~dm1~
hr. ilk olarak Tütün i~evine 
(400) den fazla i~~: almm1~ 
ve ~ali~hnlmaga ba§lanm1~
t r. Yakmda 1§p mikdar1 
(1000) e ~1kar1Iacak ve tü
tün imaläb on ay sürecektir. 

tedir. Mukaveleye göre Pef
tede bir ltalyan vc Romada 
bir Macar kültür cn3titüsü 
tesis olunacakhr. 
Bu enstitülerni gayeleri mü-
tekabilcn iJim edebiyat ve 
güzel san'atlar yapmak ve 
Italyan - Macar fikir müna
sebetlerini arbrmak i~in mu-
kabeledc dii§Üniilen gayeret
lerin muntazam bir §ekilde 
el birii6i ile yak1lmasm1 te
min etmektir. Enstitülerin ya 
p1lmas1, dö§enmesi ve i§len
mesi i~in läz1m olan bütün 
rnalzeme her türlü vergi ve 
resimden muaf tutulacakbr. 

~ ~ ~ ~ 

Memurlar1n 
l-lit·er (iünde]jg·i 

Tutultnu~ 
Sofya - F1karaya yard1m 

irrin memurlarm birer günde
liginin tcvkif edilmesini ma
liye nezarcti emretmi§tir. bu 
emir infaz olunmu~tur. 

F1rka Kongresi 
i~in 

C. H. F1rkas1 genel kätip
liginden viläyet farka idare 
hcyeti riyasctine geien bir 
tebligdc May1sm ilk yaris1 
i~erisinde Ankarada toplana
cak olan umumi fu-ka kon
gresine arzcdilecek istek ve 
malf1mahn kongrenin toplan
masmdan önce F1rka genel 
katipligine bildirilmesi isten-

. '-' 
m1~,1r. 

Vatan -Silistre 

Biiyük vatanperver Nam1k 
Kemal'in en degerl! ~aheseri 
«VATAN - SILISTRE» ye 
Per§cmbe gününden itibaren 
ba§hyoruz. 

mevzuubahis degildir. 
salgm1 hafiflemittir. S1 
Müdürlügünce umumi mii 
seselerin tekrar kapabl 
i~in ortada bir sebep gö 
memektedir. 

Bulgar 
Hükiimeti 
[ Ba1taraf1 1 inci sayfadl 

0-mda askeri tahkimata 
lad1gmm dogru oldugunll 
mes'elenin ehemmiyetine 
naen mes'uliyeti Sofya 
kiimetine atarak läz1mg 
mukabil tcdbirlerin ahna 
m bildirmektedir. I 

ßaytarMüd .. 
K1br1sa gidiy 

Baytar müdürü Bay /
önümüzdeki hafta i~nde 
r1sa giderek köyler i~in 
m1zhk e~ek ayg1rlan 
yaa edecektir. 

Rütvet 
Hadisesi 
Mahkemesi 

Milli Emläk dairesinde 
rülcek bir i' i~in bay 
Rizadan rü1vet almakla 
lu ayni daire muhase 
bay Fevzi ile muamelät 
dürü bay Tevfik ve , 
müdürü bay Siyamed 
duru,malarma dün asli 
mahkemesinde devam 
mi§tir. 
Dünkü celsede baz1 

ler dinlenmi!} ve ba§ka~ 
lecek !}ahid bulunmad1i• 
gelecek duru~mada 111 
umumi tarafmdan iddia 
dedilmek üzere duru 
devam1 ba§ka güne 
k1lm1~br. 

i~ i,Ieri Bak 
TE~EKKÜR EDh' 
Dün I~ i,Ieri Baka 

dan viläyete f U tel 
gelmittir: 

Saylav ve umumi 
üyesi sepmlerinin kan&J 
m1zm emrettigi §ekildl: 
~abuklukla bitirilmesi 
sunda gösterilen ~ahfk 
tan ötürü gerek zatiali 
gerek kaymakam ve Jl 

müdürlcrile se~im teftif 
yetleri ba§kan ve üy 
te§ekkiirlerimi sunar1JJ1• 

Dahiliye l/ 
~ükrü 


