
~--------------- ---
Sahib ve Ba§muharriri 

Sll~l~I Si-\NLI 
.iDAREHANESi 
lzrnir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

Ne§riyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE SEl~AiTi 
Seneligi 7, Alb Aybg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi§ 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru§tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Bas1lm1§br 

~INci SENE No: 2401 19 ~UBAT 1935 SALI TEL: 3503 ( 100 PARA ) 
-----~------------------------------·~---------------------_;_ _____ .:....._ __ 

kara Toprak Gene K1zd Ka
na M1 Susam1§? ••• 

Yunan - Bulgar hududunda tehlike büyüyor 
1914dogumlu Yunau gen~leri askere~agr1ld1 

Atatürke 
Ka vu~an Antalva 
13ayran1 'Tap1yor n --- --••oo„ -- - - - -----------oo++OO ---------

ar1s görfö~rneleri, top tüfek azaltn1a istckleri 
hep ko1nedi, hcp <liplon1atlann rol akhklan, 
c;ok para n1ukahilinde aktörlüldcrini yap
tildan bir gülün<; kon1edidcn ba~ka 

Bu)!,!ar- Yunan harb korkusu van111d1r? J3av ':alda14 is « biz bansa „. .,; ~ ':> 

inan1voru'l. bununla berab_r 111üdafaa tedhideri <le alacag1z H <livor 
BULGAR KABiNESI DEGl~IYOR 

bir~ey dcgiI n1i1 11 . .; ? ... 
----••o~••--

kara Topragm Sm;u Ne? 
c . ~<g --------

J~ne in ·a lla 4

, insanlann ((anlaru 11\h k:in~k 
istivorlar ? ! . .. 

Bari~1 öz yürekten, istiyen rak cetik üstünde bulunuyor 
~e seven; kanh bogu~malar ve bn§bakanlr.rmm söylcdzgi 
an ürken ve igrenen in (in- uzere b::m~1 bozacak, sinir-

s~n) lan bugünkü gaz~tele- .eri ~~ucak d1~.na'llara kar~1 , 
r1n d ( d uyum haber) leri neka- kar~1dan seyirci kalm1ycrlar. 
dar tasaya dü§erse yeri var- Acun ulus ve· ulu~larma ne 
lt, 
8 l oldu, Kara toprak gene k1-

h~li~ gk~rl~r kom~ularma kim , ztl kana mi susadi? kara top Bulgar - Yuanan hududunu gösteren harita 
dan kirn n parmag1 ile mey- ragm su~u ne? Antina (Hususi) - Atina- dilhava alm1§ bulunan efra-

l 
0 uyup duruyor. italyan dan bildiriliyor: Elen Sü ba- dm da derhal k1t'alarma il-

ar 1 
• • insanlar gcne insan kam m1 t 01r taraftan Habe§e bir kam general Kondilis, naz1r- tihak etmeleri kendilerine 

daraftan Adalara asker gön- i~mek istiyorlar? lar meclisinin uzun süren bir bildirilmi§tir. 
~rtnekten geri durnuyorlar. Siyasa ufuklari ~ok yüklü. toplanhsmda bulunduktan Atina (Hususi) - Atinada 

Sl ~\)'eradakiü~ Alman f1rka Acaba hunlardan yalmz ür- som· 1914 y1hnda dogmv§ tesis edilmi§ olan (Konkaf· 
il J llll1ldamaga, yurumege, küntü veren sim~ekler mi? olan Elen gen~lerinin, Selä- tara) topil faprikalarmda 

1.er eniege haztr i§aret bek- yok~a yak1p y1kan y1!dmm- nikten ba§ka bütün Elen 
iyor. lar m1 dü§ecek? h:.mu anla- viläyetlerinde siläh altma "'"'" 
kltalyanlar da bu hazuhga mak i~in öyle samyoruzki davet edilmelerini läz1mg~-
Yt~i elleri bagh durmiyor. pek ~ok :r.aman ge~miyecek- lenlere emi·etmi§tir. 

\' 'llnanhlar da ~ok yerinde I tir. Bundan mada, muhtelif 
\~ok gerekli bir tedhir ola 1 SIRRI SANLI k1t'alardan i:dn veyehu<l teb-
~ (, ''II 11111~1 1!''"11 111111q i '"'11 l '''11 11~qq ll+"'Q P!:I 11.!;!11 1:'1 

• 1~11 lt~I 1~11 1·'!.11 li"*"1 l~I l~IJ lbu11l lb 01 I llk11JI 111 •• d 

ltatya - Habe§ kavgasmdan isti.f ade ederek 
Almanya Avusturyay1 i§gale haz1rlan1yor 

ge~tina, I Hususi ) -. Son : fa.za ctmektedir. ftalya hü- 1 guliyetinden bilistifadeAvus-

~ab: t:berler~ g~re, lta}y~- 1 ~~me~~' Habe.~ista.n'la ?ar.p t uryay1 i§gal i~iu „iki f1r~a 
gini ~„ .~n v~z1ye~1 gergmh- 1pn yuz yetm1§ m1lyo11 Ing1- asker scvketmek uzcrded1r. 

utun _ §iddehyle ~m-uha- !iz; lirahk masraf1 göze al- Gene bu telgrafa göre ital-

ßi~k 1• 1 mi§br. 1 ya bu haberi almca iki kol-
'« re§ e Fa§ist i~eclisi de 50? yap- orduyu Brenner hududuna 0d tig1 bir 1~timamda imaläh 1 „ d . ti 

esa Aras1n- harbiyenin arttmlmasm1 onay- , goNn erml.1~1-8r.(A A) - B -

d 1 t 
apo 1, . ugun 

~ T l f ami~ 1r. 
q e e 00 Atina (Hususi) _ ßngün saat 12 de 200 ton harb mal-

re~01skova, 18 (A.A) -Bük- geien telgraf h.abcrlerine gö zemesi ve kabr yüklü Ganj 
f011 : ?desa arasmda tele- re, Almanya, Italyan - Ha- vapuru ile Eritreye hareket 
de bgoru1mesi 1917 senesin- be~i~tan gergiliginden ve eden Milisler halk tarafmdan 

n er' 'lk d . larn 1 l efa olarak ba~- ltalyanm Habe11istanla me~- alk1§lanm1~br. 
ile ~!1k· Y akmda Moskova :S: ::~:: ::~:: :8 fü~~ r.~: :::r: 
da u re§ arasmda dogru- K 1 Al k d ß 
l>ltb.dogruya mükäleme ya- ra e san r ve artunun 

• llecegi ümid ediliyor. 1 ölülli yüz kahplar1 
lfarb ifrlti·---

~a§ad1k~a 1 
unyadan harb if riti 

~tkiln ~d·I k 1 
1 •. l le 1 {<;e ara top • 

<-l ( l 1 

k 1cr zan1an k1z1l 
an·1 l l d I· <. susan11~ )U un-(v '"a Nam1k Kemalin 

1 

~i hatanSilistre) 
la er vakit: i~in her nesle 

tun b" 
cakt ir eser olarak ka!a

t'l!!e,, ir. 

~~kyo veli~hh 
v~Yanada 

}) lYana 18 (A 
ögaJ r .. A) :-- Prens 

nin y· efakatinde Ingiltere-
kald •Yana orta el'risi oldu-

~ e r .. 
1 la81 . eisicumhur bay Mik-

b 
11Yaret t · · . ouda e m1§hr. Rrensm 

lcisa~eit~ya gidecegi hak-
faYialar dönmektedir. 

---------oo+•:>o----------
M ERAS l M LE MARSILYA MÜZESINE VERfLDi 

Kra! Aleksandr ve Bartunn yüz maskeleri 

Marsilya 18 (A.A) - Kral Aleksandir ile Bartununu ci
nayeti müteakip ahnm1~ olan yüz kahblar1 hükume üyeleri 
ve Yngoslar mümessilerinin huzurunda Mersiye müzesinde 
tevdi edilmi1tir. 

General Kondilis 
yap1lm1~ olan deniz torpille
rinin tecrübeleri ba§bakan 
bay <;aldaris ve bütün bakan
lar huzurunda icra edilmi§
tir. 

T ecrübelerin verdigi neti
ceden bay <;aldaris ve deniz 
bakam bay hac1 Kiryakos 
memnun olduklanm söylemi§
lerdir. 

Ba§bakan ge~en günkü 
diplomatik kabul resmi esna
smda ecnebi sefirlerine de 
buna benzer beyanatta bu
lunmu§tur. 

Umum Erkäm harbiy reisi 
General Katenyotis, a§ag1da
ki tahriri bildirimi gazetelere 
göndermi§tir. ___ _.„ ... _ ... __ 

iki büyük 
ingiliz kö111ür 
~irketi hirle~ti 

Londra 18 (A.A)- Oelsh 
Associated Dollferies ile Pok 
sei Duffirin Teamecl §irket
lerinin birle§mesile vücuda 
gelecek te§ekkül lngiltere
nin en mühim kömür messe
sesi olacaktir. 

Ad1 ge~en bu iki §ir-
ketin y1lhk kömiir sürümü 
kömür sürümü 11,000,000 
tondan ve yine y1lhk kömür 
istihsal kabiliyetleri 20,000,000 
tondan arbkbr. 

Bunlarm satt1klar1 kömür 
hassaten vapurlarda kullaml
maktad1r. 

1 " Anlam bak1mmdan ordu 
bakam bay Kondilisin beya
nat1ndan pek fark1 0Jm1yan 
~ifahi beyanabmn gazeteler
de dramatik bir ~ekil ald1-
gm1 gördüm. Bu yaz1lanlara 
göre. sanki bir ~arpi~ma 

arefesinde imi~iz gibi alel 4 

äcele tedbirler ald1g1m1z 
manas1 ~1k1yor. Bu dogTu 
deg:Idir. Biz bari§a inamyo
ruz, fakat bununla beraber 
müdafaa tedbirlerini dü~iin
meye de mecburuz. Bunlarm 
tatbinin dü~ünmek, läzm ge
ien tetkikJerden sonra, hü
hiimete dü§en bir vazifedir.„ 

Atina 18 (Hususi) - Ba~
bakan gazete mümessilerini 
kabul ederek, Bulgaristamn 
teslihab ve Yunanistana 
kar§l tecavüzkärane tema
yülleri hakkmda d1~ bakan
hgmm hi~ bir tebligde bu
lunmad1g1m söylemi§ ve bu
nun böylece yazllmas1m diJe
mi~tir. 

Bay <;aldaris, Yunanista
nm Bulgaristana kar§I olan 
sm1rlar1 tahkim etmesi mes-

Antalya, 18 (A.A) - ls
tanbuldan aym 16 smda Ege 
vapuru ile hareket buyuran 
reisicumhur Atatürk dün 
<;e~me önlerinde saat 18 de 
Zafer torpitosuna ge~erek 
Alanyaya dogru yollarma de
vam etmi§lerdir. Zafer tor
pitosunu Adatepe torpitosu 
da takib ediycrdu. Alanyaya 
bu sabah saat yedide muva
salat edilmi§, Atatürk Alan· 
yaya i;1karak ü~ saat kadar 
kald1ktan sonra ayni vasita
larla Antalyaya te§rif etmit· 
lerdir. Antalyaltlar Atatürkü 

elesinin mübalaga ile ortaya emsalsiz tezahüratla kar11-

abld1gm1, gözden ge~iril- lam1~lard1r. ~ehir ba1tan ba1a 
mekte olan projelerin sadece donanmi§ halk büyük bir 
memleketin müdafaasma aid sevin~ i~indedir. Bir fener 
t~dbirleri almak amacm1 güt- alay1 yap1lm1§ ikametgihlar1 
tügünü iläve eylemi1tir. önünde milli mar1lar söy-

Sofya, [Hususi) - Bulgar liyerek ge~ilmi§tir. 
kabinesinde ihtiläflar devam Saat 19 da riyaseticumhur 
ediyor. Kabinenin istifaya heyetini hamil olan Ege 
mecbur olacag1 ve Radefin vapuruda limamm1za geldi. 
yeni kabineyi te~kil edecegi Sevin~ ve tezahürat devam 
söyleniyor. etmektedir. „„„„ •••••• „ •• „„ •• „„_„„„„„„„ •• „ •• „„„ 

En Bol Olan ~ey! 

- Bu adama sadakami verdin? 
- Hay1r teselli verdim. 
- Desen a, herkesin herkese ac1madan ~ekinmeden bol 

bol verdigi, sa~d1g1 bir lütufkirhkda bulundun ••• 
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TARIHT TEFRiKA · +( 

"**** - 25 - ~*'*'*" 
Gecenin bir vaktinda i~ittigi hir t1kirti üzcrine 

siJüha sa nklt ! ... 
Herbes uyumu~u. Esmamn 

-;ad1rm10 önünde yatmag1, 
Esmay1 muhafaza etmegi 
kendinc vazifc bilen Salih de 
bacaklari arasma ahg1 silä
hile kucakla~arak bir tilki 
uykusuna dalmt§b. 

Gecenin bir vaktmda i~it
tigi bir bkird1 üzerine firhya
rak silähma sardd1. Bir anda 
bk1rdmm Muammele bir ara
da yatan Hahamm c;admn
dan ~1kmasmdan hasrl oldu„ 
gunu anhyarak yine uzand1. 

Haham bunun farkma va-
rarak seslendi: 

- Y a Salih, decli. 
Salih ccvab vcrdi: 
- Buyu1 un hocam. 
- Uyumuyor musun? 
- Uyumu§tum, fakat si-

zin gezintinizden uyandnn. 
Bir buyurugnuz mu var? 

- Evet gece yar1s1 oldu. 
Mahitap ta gun gibi. Acaba 
yola pksak m1? 

- Emrederseniz hocam. 
- Sabaha kadar bu Beni 

Hasan cebeJinin tepes ne 
irer miyiz? 

- Ben buralara hi~ gel
medim. Yolun uzunlugunu 
bilmiyorum. Fakat mademki 
gidecegiz, yola koyulahm. 

Bu konu§madan Muammer 
de uyanmI§ ~ad1rdan r;1karak 
Hahama sordu: 

- Y a seyid kiminle konu
fJUyorsunuz? 

- Esrnamn kölesile. 
- Neden bahsediyorsu-

nuz? 
- ~irndi yola pkarsak 

sabaha kad.<>r Beni Hasan 
cebelinin tepcsini bulurmu
yuz deye sordum. 

- Hattä sabahtan evvel. 
Ben buralar1m iyi bihrim. 
Hem buralari sultanm imar 
ettigi yerler oldugu i~in ~e
teler olmad1g1· gibi yolJarda 
muntazamd1r. Sultanin asker 
devriyclerinden ba~ka kimse
ye tesadüf etmek imkam 
yoktur Fakat sultanla görü§
miyecek misiniz? 

- Hay1r, ben o fikirden 
vaz ge~dim. Sultanlarm sa
raylarmda tül"lü ilim adam
lar1 vardtr. Bize burada bir 
ilim münalrn§a"1 a~arlarsa 
birka~ gün kalmak läz1mge
lir. Bizim ise vaktm~1z yok
tur. 

Pckälä oyle ise biz 
Salih ile ~ad1rlar1 yilrn1un, 
kabri yükliyeli"l bir taraf
tanda atlar1m1z1 haz1rhyahm. 

PekäJä öyle yapm1'.!. 
Bu karar üzerine Salih 

eman Esmanm ~adirmrn 
apusuna ko§du. iki ta~ ala

rak birbirine vurdu. Esma 
eeslendi; 

- Ne var Salih? Diye 
rdu. 

Salih fiU yolda cevap verdi; 
- Seyidena gidiyoruz. 

~d1r1 devirecegiz. 
- Pekala kalk1yorum. 
Gece yar1smdan bir saat 
el kafile yola koyuldu. 

uamm~r önden gidiyordu, 
u Haham takik ediyor, 

sonra Esma ve sonra da Sa
lih geliyordu. 

Güne§ dogarkan cebelin 
zirvesinc vas1l olmu§lard1. 
Orada b"r ufak su kaynag1-
nm kenarmda kald lar. Kah
vealb ettikden sonra Haham 
Muammrri ve dürbini alarak 
etraf1 dola~maga gittiler. 

Esmanm cam s1lnlarak bir 
kitab aramak üzre Hahamm 
kitablanm kan§brdi. Orada 
kalmca bir defter eline ge-;
ti. ßu defterin birka~ yerin
den birka~ yaprak okudu. 
Okuduk~a merak1 ai·tb. He
men Salihe doncrek: 

- Sal'h sen biraz ötede 
dur. Haham 1fo babam gel
diklerini görii sen bana ufuk 
bir tas at. Dedi. 

{Arkas1 var] 

Vatan-s·1·stre 1 

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

«;ocuk Bak1c1s1 
Aran1yor 

Ufak bir ~ocuk bakabile
cek kabilinde bir bayana ih
tiya~ vardu·. Mntbaam1za mü
racaat etsin. 1 - 6 

ista.nbullu 
Ali Fuad 

T eminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, pcrde i§leri yeni ya
p1ltr ve tamir olunur. 

s 
ay 

Ar 

Kantarctlar No: 17 

ar 
n 
l or 

Hesab1 kuvvetli bir ka. a
dar Bayan araniyor. Talib
lerin idarehanemize müraca
atlari. 1 - 6 

... 
A 

ir A 0 e Evi 
l(i1··1, i '--'c ,·1 -»1 · - l t. ' . ' • ... · ... eh. 1r 
0 b. ' ' n ,„ .. k . d 

ouyu ·;c hava ar 
<'•:ay1 havi ve her tiirlü is
tirahat vas1talarma ve geni§ 
salonlara mahk otel ve res
mi daire ve mekteb oiruaga 
kabiliyotli olan Arab f1nm 
civarmda AJiaga mahalJesin
de käin büyük ve gcni§ bir 
äile evi kiraya verilecektir. 
Taliblerin idarehanemize mü
racaatlari. 6 - 1 

Ucuzluk 
Hükümet caddesinde .$em

s1 Hakikat Ucuzluk sergisini 

geziniz. Y eni pek \!Ok ~e§it
ler geldigi gibi fiatlardaki 
ucuzluk ak11Iara hayret verir. 

Tuhafiyeye aid her arad1-
gm1z mah bulur, yorulmadan 

pazarbks1z muayyer olarak 
ahrsm1z. 

Bulgar Ordusunun Hakiki 
Kuvvetleri Ne Kadard1r ? 

----------00 ------------
Yunan11lann endi~c etn1ektc haklan vardir; 
<;ünkü l~ulgar ordusu hudud nn~haf 1zlan 
vesaire ile heraber .)8,000 kisivc valon 

hir kuvvet te~kil ettneid:cdi.r ..... ·-
( l)ünkü Sa)'tdan J)evan1 ) 

Piyade : 
Nöyyi muhadesinc göre 

Bulgaristanm ü~er taburlu 8 
piyade alay1 olmas1 ve ta
burlar mevcudunun 16 zabit 
ve 650 neferi ge~memeqi lä
z1md1 her piyade alaymm ay
r1ca bit kontrol birligi olmak 
üzere 8 de kontrol birligi o
lacak ve ikmal birliklerinin 
(depo taburlarmm) mevcudu 
da alaym mevcuduna dahil 
bulunacakb. 

m1~br. 

Top~u: 
Bulgaristanm muahede mu

cibince topcusu 12 sahra ba
taryas1, 3 dag bataryas1, müs 
ta hkem mevkilerin müdaf a
asma memur tezhizats1z 9 
bataryadan ibaret olacakh. 
Kom§u toklar 10,5 iuktan 
büyük ~apta olrmyacakll, da
ha büyük toplar yal01z müs
tahkem mevkilerde sait ola
rak kullamlabilecekti. 

Garib Bir Vak'a 
Adlivc l)airesinde l~ir Hakin1in Paltosu N~· 

(:altnn115 \ 1 e iade Olunn1u;;? 
Polouyanm merkezi olan 

Var~ova ~ehrinde cidden ga
rip ve !layam dikkat bir 
vak'a olmu~tur: 
Var~ova mahkemelerinden 

birinde son zamanlarda bu 
!Jehinde bir büyük soyguncu 
luk vak'alan yapan bir ~e
tenin efradmdan olan birka~ 
az1h h1rs1zm mabkemesi gö
rüiml~tür. 

Mahkeme salonu bu §a
yam dikkat mahkemeyi din
lemege gelcn yüzlerce me
rakh tarafmdan hmca hmc 
do!durulmu§tu. Mahkeme o 
gün sabah ba§lami§ ve ög
lcne kadar bir celse yap1l
d1 ktan sonra, ögleden sonra 
Lk ·ar ba§l<Jmak üzre tatil 
edihul~tir. 

tubu okudu; 
" Pek muhterem 

efendi ! 
Var~oeanm bütnn eski 

s1zlar1 namma bizi affet 
nizi sizden rica ederiz. 
affl dilememiz bugün öii 
den evvel sizin paltonuz 
~ahnm1§ olmasmdan dola 
dir. Bunu yapan biz h1r 
larm pasas ahkämma va 
olm1yan bir acemi hirs1zun 
dir. 

Bu acemi c;aylak mabk 
me esnasmda yüksek Ill 

kemenin yüksek reisi ' 
paltosu ~almam1yacag1 d 
turuna vak1f degildi. binae 
aleyh yasam1zm bu madde' 
sini bilmedig nden dola~ 
kendisini cezaland1racagunil 
tabiidir. 

1 

St 

Bulgaristnn bu ü~e1· tabur
lu 8 alay1 ü~er alayh 8 f1r
kaya ~1karnu~br. Ayr1ca her 
alaym l-irer depo taburu da 
vard1r. Bulgar piyadc alay
larr, iki tapurJu olup üi;.üncü 
taburlar husus1 bir grub ha
lin<le te§el·kül etmi§t1r. B• 
hususi ->1 u'Jlara, muhahere 
k1tas1, piyade top~usu, bogu
cu gaz alrnnlar1 ve levazim 
bölügü dahildir. Piyade ta
burJar1, ü~cr piyade ve bir 
makinelitüfek böliigündcn 

Millctlcr cemiyetinc veri
len malümata göre. Bul5a
ristanm Sofya, ~umnu, Vi
din olmak üzere ü~ü dahil
de, ik"si de sahilde, Varna 
ve Burgazda olmal.. üzere be<> 
müstahkem mevkii varchr. 
Ha1buki B tlgaristamn bugii :i 
kü top~u u ~ok dah1 kuv
vetL ir. Evv ·, h ·· f1 ' da 
bi: lop'iu alay1 \ ardr . Bu 
tops:u alaylan ü~er taburlu
dur. Her taburda iki~er ba
tarya vard1r. Top~u alayla-
1 mm ü~üncü tal)u fan, öl~
me k1tala -id1r. 

i§te vak'anm garib ciheti 
burada ba~hyor. Mahkeme 
reisi ögle ycmegine gedece
gi s1rada en k1ymetli kürk
ten mamul olan pa!tosunu 
aram1r fakat daima b1rakb
g1 yerdc hularaa mf?hr. Bu
mm ÜLcl"inc etrafa soru§tur
rnü~ vc biittin adliye binas1-
m arnd1g1 halde paltodan 
eser ~1kmam1§br. 

bununla bcraber bir h1rsl' a 
s1z h1rs1z kaunuunun hiläf111' v 
olarak sizin paltonuzu ~ahn~ ~ 
hatasmda bulundugunu orta' 
hga duyurmamamz1 dahi ricl 
eder:z. 

mürekkebdir. 
Her iki f 1rka, bir ordu 

te§kil etmekte olup bu su
rctle Bulgaristanda dört or
du müfetti§ligi vard1r : 1 in
ci Sofya, 2 inci Filibe, 3 ün
cü Varna, 4 üncü Plevnede. 
Bulgaristanda kolordu te§ki
läb yoktur. 

Harb zamanmda Bulgar 
firkalan alh~ar piyade ala
yindan mürekkeb olacak
br. 

Süvari: 

Bulgaristan muahede mu
c:bince yalmz 3 süvari ala
y1 bulundurmas1 läüim iken, 
btrisi hassa alay1 olmak üze
re 11 süvari alay1 vard1r. 
Her süvari alay1 4 süvari 1 
de makinclitüfek bölügünden 
müte~ekkildir. Süvari, jan
darma grublar1 süvari alay1 
haline ifrag edilmek sureti
le süvari alaylan ~ogalbl-

Aynca iki "'Üvati top~u 

alay1 te§kil edilmi§tir. 
Her orduda b'.r alay ol

mak üzere 4 ta.ne ag1r top
<;u alay1 vard1r. Bu agir top
~u alaylar11 muahedenamc.
nin menetmi§ olmasma rag
men, 155 milimetrelik uzun 
v~ 205 milimctrelik obüs top
larile mücehezdirler. Bu top
lar italyan modeli traktörler
le ~ekilir. 

Bu suretle Bulgar ordusu, 
top\'.u kuvvetini 32 sahra ve 

clag ba.taryas1, 8 süvari ba
tary< s1 ve 16 ag1r bataryaya 
~tkarmi§hr. Halbuki muahe
de 9 u tc~hi:iatmz olmak ü
zcre yal 11z 24 balaryaya mü
sade ve ag1r top~uyu kati
yyen menetmi§ti. 

istihkäm: 
Muahede ti~ istihkäm ta~ 

Paltonun hulunam1yacag1 
kanaati has1l olunce hakim 
evine paltosuz gitti. Yime
gini yidi, kahvesini i~erken 
hizmet~isi kendisine bir pa
ket ve bir de mektup getir
di Hakim her ~ey den evvel 
paketi a~b ve i~inden ögle
den evvel ~alman paltosu 
pkti. Bundan sonra mektu
bun zarfim y1rtd1 ve ~u mek-

buruna ve 3 ikmal k1tasma, 
2 bisiklet taburuna müsade 
ettigi halde hakikatte her 
ordu i~in dört istihkäm ala
yt te~kil edilmi~tir. Her a
!ay iki~er taburlu ve tabur
lar ü~er bölüklüdür. istih
käm taburlan 1stihkäm, 1~11-
dak, telefon radyo ve tek
nik lntalanndan mfü·ekkeb
dir. Ayr1ca bir de köprü~ü 
alay1 vard1r. 

ABIDiN DAVER 
( Sonu Var) 

A~1k artirma ile arazi sat1§1 
Türkil e Z

0

raat a11kas1 izmir ~uhesinden:' 
Senet No. Köyii Ad1 ve Sam Mcvkii Mlktari M. M 

526 Re§adiye Arnavud Ze! :tiya oglu Hac1 Hasan Arap deresi 5000 
8~2 Kar~kuru l Ltc1 Sad1k oglu Mehmct Kämil Engelli alam ·/~ 

„ " " 12500 
II " " II U 12000 

Sizden ~uni• d.! rica edcri1' 
ki biz l11rs11Jarm dnhi bir ~e' 
rcf ve namusu oldugunu unaJl' 
may1b bu muamelenin bir ba 1 

tadan ibaret oldugunu tak-' 
dir buyurasm1z. „ 

Mektup imzas1z idi. HakirO
de bunu pek tabii bulmu§tu. 

.Zaman1 ge~eJJ 
f{upon 13edelleri 

Ankara (Huciusi) ~ir-
ketlerin müruruzamano ugra
yan kupon tahvilät ve hisse 
senedi bedellerinin hazineye 
intikali laz1m gelmektedir. 

Kanunun ne~rinden sonr• 
haz1 müesseselerce bu §ekil
de tevdiyatta bulunulmut 
isede kanun hükiimlerine ta· 
mamen riayet edilib edilme
digi malum bulunmad1gmdan 
müesseselerin kontrolu Iü
zumlu görülmü~ ve bu hu
sustaki tefti§ ve murakabe
nin bankalar mürakibleriyle 
tahakkuk müfetti~ veya me· 
murlari tarafmean yap1lmas1 
takarrbr etmi§tir. 

-- ----

Cinsi 
tar1a 
tarlc'l 

palamutluk 

" 
tarla 

" " II Ci 11 12500 bag 

~078 
20 
" 

46 
70 
71 
78 

107 
15 

" 
" 

17 
21 
46 
" 

\:1yli Ö. er oglu O„ n Gediz 10000 tarla 
Bal~ova Ali kizt Seniha Yahyadere 41000 2-3 hisse zeytinlik, ev, kule 

11 " 11 " 50000 2-3 hisse zeytinlik ves arm~ 

'arhdere Abdülkadir, Ek 'm, ßahriye Dcclemezarlig1 11000 bag 15000 tarla 
Buca Ramazan o. Mehmet, Tahir vc Ahmet Arap~:iy 8000 bag 

" ·brahim o. Hal:t Kokinoz 7000 
1
' Osman o. Sal:h Melenge~li kuyu 6001 

11 Halim o. Mehmct Alionl>a~l dercsi 8000 
Bal~ova Hüseyin k1z1 Fatma Y eni kale 4000 

" " „i Ihcaalh 1500 
" " '' Dereyol 3000 
'' " 1' l<.äg1thanc SOO 
" .:tlak Osman I l"l S1d1ka iydelik ! 1500 
" Kii~tik Bekir k1z Emine Utca 500 

D eköy Hü„eyin o. Süleyman Dl.!re 10000 

" 
" 
" „ 

·" 
" 

tarla 
sebze bah~esi 

tarla 

" 
•• " " „ .. 14000 

" " " " 11 80000 3-4 hisse tarla ve zeytin 

87 Kar ryaka A~1k oglu Mehmet Emin ~emikler 10000 b~g 
95 I~iklar Haf1z Hüseyin krzi Ummahan Koca su 2000 
,, " " " Manda c;ay1 11750 . tarla 

Yukarida isimleri yazih borf'l•·,Iar, dd · d ·· d d.kl rinden h1zalarmda yazih ~ „ bor~Ianm vadesin d ve ihbarname mü etm e 0 eme 1 e .. dd tle 
ve bankam1za birinci derecede ipotekli arazileri 1697 No. lu Ziraat bankast kanununa göre bir bu~uk ay mud e a· 
a~1k arhrma ile sabhga ~1karilm1§br Birinci ihaleleri .~-4 935 Pazartesi günü saat on dört buc;ukda bankamtz is~1 
p1lacakd1r. Talip olanlar1o üzd · •:ia „ racaatlan ilin olunur. 
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~lzn1i;in en lüks vc en ucuz hastancsi 

Birinci S1n1f i\1utahass1s 
OPERATÖR - DOKTOR 

BA TAHSININ 
astanesidi 

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

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

_Eczac1ha§1 Ferit Sulfatalar1 
Sekcrli ~ekersiz O,~;; s<r. !!arantiJi saf kinin 
~ ,:::, ~7 

ihtiva eder. SJtn1ah ve kininc ihtivac1 o]anla-
.J 

ra hu 111arkay1 tavsiye ederiz. 

Selamet Nezle 
• 
Iac1 

Nezle, grib, ispanyol ve ag1z burundan giren hastahk 
mlkroplarmdan korur. Nezleden olan· di~ agrilrrm1 izale 
eder. Benzerini ahp bo1iuna vakit ve s1hhat kayhefmemek i\:in 

( e a et er1•t ) isim ve .. etikl!tine dik
kat edm1z. 

~~~~u S. Ferit ~ifa Eczane i Hükämet 
s1ras1 -"" -· --~ -. c... 

(': 

-< --.,... ---• -;j 
Bu . h .. 

• Stnifl res1m astanenin ( LUKS) sm1f hac;ta odas1 olub bu 
S1 ap ara on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim iicreti meselä 

1P3 \'e a~disit, f1hk, basur, fistül, kauser, urlar, karm, beyin 
nb ~a::~r her türlü bu gibi büyük ameliyatlnr da yap1lmak 

t3' ~..:_ toptan yekün (50) lira ahmr. 

Cl~ 
rt -o.J 
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....; 
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~ ;;,· 

r-"--· -. 
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'cD ...... izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 
•• 

·· seyin Hüsnü Odemi§ ) 

e 
e 

i 
1 

Umumi Deposu 
Suluhan civar1nda ( 1-Iüseyin Hüsnü Ödc111i~ ) 

'ficarethanesidir 

( 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

----------------------------------------------
Vazifesini Sevenler 

„ .• fi -- ,,.:::::: 

F b • istanbul, Ayvansaray t a 1 SI : V apur iskelesi caddesi 

~ll}l• t y J • Hamdi Bekir, 
si r e a § er e:rl: Mehmet Ra-

- Bu ay i~inde sekiz defa vazifenize gelmediniz, bu bal 
patronun dikkat nazarm1 ~ekmiye ba§lad1, dikkat ediniz. _. 

- " Grip „ yakam1 birakm1yor ki„ • 
- Sizde benim gibi, vücudunuzda kmkhk hiss edince bir 

,„..,,_ 1 " Gripin ,, alsamz hergün vazifenize gelebilirdiniz „ 

rn, ~ehmet Emin, H, Ömer, Abdi~zade Mehmet Nuri, 
Ödemi1lli Hüseyin Hüsnü, Kütüphaneci ~ove. 

---------~~~~----------~-------

A SI 

1--- - __________ ...;;;.. ______________________ ___ 

Art1k 
Eski, 
Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak 

Doktor 
A. Kenia] 'fonay 

Bakteriyolog ve bulatik 
ile salgm hastabklar 

birinci sm1t mü
tehass1s1 

Basmanede Müvedded 
salonu üstünde Dibek So. 

-,. :: --~ ~ 
i i LH~A...:~(.,,~f ~R~r iA~~~Tciar;!i~d=~~t?n,~ 

l)eo1ektir 30 No: lu ev ve muayyene-

Yünlü, pamuklu, ipekli hanesinde gece ve gündüz 

Kütüphane Sinemas1 111 

l
Per§-embe gününden itibaren gene iki filim birden l~l - Yahu, sen eskiden bcni böyle birden yere atamazdm, 

Q L O sana ne oldu? Sana bu kabaday1hk nereden geldi? 
l'VIusik' d ll!I - Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zamani 
B 11 ans, tuvalct, lüks, eglence ve hayat filmi 11~ kabaday1hk nereden geliyor, anlarsm.„ 

Ga~rollerde : i{ill 

EORGES RAFT - CAROLE LOMBARD (IJj ~~~~~~~~~~~~="::"::·=~~~~~~~ 

~. ~ alek ira Kr 1 :1~ TA YY ARE SiNEMASI 1 
tzi birburuk t k hk h l l "td·· k b" ·· k k '" , r. [\ iki Büyük Filim Birden ~ llledi. B r saa a a a ar a gu urece uyu o- Ci , 1 'J.

41
r. ~ 

Bu „ a§rollerde: BUSTER KEATON ( Malek) IJ®ll :. r: Patron Olsayd1m ~ 
gun H A L K ·· ·· d.. fi tl 25 35 45 k t 

1 

"""; )..0 'f. gunu ur, a ar: , , , uru~ ur. 1 ·•l'I ~ r. 
SE ANS LA R ~11'111:"": Ba~rolde: FERNAND GRAVEY ~at~ 

bastalar1m kabul eder. her kuma~1, her robu yeni-
le~tirmek, en solmu§ renk- Veremliler ile diger mü-

racaat eden hastalara ya
lere taze bir can, canh bir p1lmas1 liz1m geien sair 
parlakhk vermek istermisiniz, tablilit ve mikroskopik 
( H 0 Li ST i NA) boya to- • muayyeneleri yap1lacaktar. 
zunu kullammz. <;ok ucuz • m-s N' • > • - rt -

yap1lmas1 ~ok kolayd1r. civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Umumi deposu: Suluhan Ödemi§ ) ticaretbanesi. 

~:ldt--****-*-**~~i~~~~rdt.:~~ 
iki<;e~1nelikte: Tan Sinemas1 

13 ~ubat 935 <;ar§ambadan itibaren 

1 -- Sema· Devleri 
ilkb . 1ru!!JJ r."':l\ • -

14,30 _ :inar m Öldüren A~k liJlil~):..; flkbahar ~arkISl :~: Tchark Gable - Valace Berry - Doraty Jordan 

)) 
18 - 21,30 III 16 - 19,30 ~ :. ~ ~ ~ +( 2 M t h • Greta Garbo ikk t Müsamere dolay1sile <;ar§amba \~11 ~ Ba§rolde: JOSEPH SCHMIDT ~ « -- 8 8 an Romon Novaro 

t ~ a : günü sinema yok illl ~ iäveten Türk~e sözlü Foks Journal ve renkli Mikemanj ~ i( 3 - PARAMOUNT DÜNYA HAVADISLERI 
'4,._ r- n .... :.F3~ , ~ a-, r;j„ ~ nP' nf, •111'1]1 ~~~~~~~~~~~~~:;~~~~~~~~~~~~ ~:f:'~~R~~~~Rr:R~R=-=--=:~R~::S:i::.:I~ „ ~~ :"@L' r:... e,_, '-.„:!u~~ '2i::. . ..r•'•u ~~~~~~~~~~~~„~~~~~~~~~~~ 
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Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 19 ~UB~ 
-- ---~ 

llll~i ~ai11i'q"l1m ~· 1i:in]lllIBlm~m1nn w.J:~~~~~~~~:~~~~~~~~lf?Ni:f4 Y amanlar 
filuti....i: - ~UtJllililll: ' • • , • .~l. ,! inruul!ll ii11Jßill~lll :::i i'fllllDll!l\'81JP;'\"'1ll'1m1mm1r:r;ill)r'~~i.:ir:mi·IWl1i1~n~m~1~: i:;i;1t~··m·n::t."':\il•I S aha b 
NAS L CENGEDFRD ~11. ,ullmuJ litill11nu lt::J1t.:LhJOOu1m mLilla:!1~.~~,a~n.111lrnmlru11,m 1:,nn:~LDJb.~ul 111111f.'i"'€ ey .. 

1 
rot. 

K•l JiJ. 22 ~ubat 1935 gun e 
YAZAN Nasil y d Tefrika l(i1:,~~~~~~~~~~::?.!~~~~~~J~tl1 

eine rasthyan Cuma g~ ... 
H. o. a§ar 1 No. -46- d 1 .. k • B k 1 V 1· 1 sabah1 hava iyi oldugu t„ 

CX> - -· - - Trakya a onom1 a an 1g1nn1n z ' dirde Hilal Terbiyei bed4 

Alnu1t kalcsinin eteklerinde Salaheddin E.yyü- Ze zeleler mir ve istanbula tebligv i niye yur~una. mensub~· 
hinin sad1k adanu Bahaeddin saldand1g1 _ --------- ki§ilik b1r kaf1le yurt k 

1 1 l .. · .1 ' Sofya 18 (A.A) - Bu sa- ••oo„ tam bay Cavit Tozkopar 
kovu {tan {a eye her gun g1r1) bah saat 8,40 da mekezi Kok kön1ürlerinde ihtikar vc l~akanhk kö- ba§kanhgi altmda Yalll 

<;tkaldan ara!iitiriyordu Sofyaya 220 kilomctre uzak- n1ürler i\in fiat venli Iara kadar bir yaya yürii 
Selähettin Eyyubi. Hasan onun kalesine gönderece- hkta bir zelzele hissedilmi§- Ankara 18 ( A.A) - Öko toptan ve daha a§ag1smm seyahab yapacaklar ve ~ 

Sabahm ~evirdigi dolaplarm gim. tir. Zelzele cenub Bulgaris- nomi bakanhg1 istanbul ve perakende say1lmas1 liizumu- manlarda birka~ saat ista 
i~ yüzünü enhya bilmek i~in Behaettin egerek ~u ceva- tandaki Rodoplan mmtaka- izmir viläyetlerine telgrafla nu ve memurlar kooperatifi- hattan sonra ayni gün g 
kendi adamlarmdan Behaet- b1r verdi; smda daha kuvvetli hissedil- birer teblig göndererek kok ne istanbulda Aiman kokla- döneceklerdir. 
tin nammda bir bugaduru, - Bu buyrugunuza heman mi§tir. fiatleriude thtikär yap1Id1g1 Iarmm yukar1daki fiate sat- Kentimizde heman he 
k1hgm1 degi§tirerek Hesan ~imdi amk1m noyan. Selänik 18 (A.A) - Bu hakk1nda ka~1la~hg1 §ikayet- maga ba~ladigim bildirmi§- ihmal edilen dagc1hk s 
Sabahm kalesine gönderme- Saläheddin: Eyubi sevindi sabah Halkidik §ibiceziresin- ler iizerine yaptird1g1 tahki- tir. runa gösterilen aläkadan 
gi dü~ünciü. Behaettini hu- ve yigidi alnmdan öpdü §U de 12 saniye sören §iddetli kat neti~esinde. ~erli kokla- Ökonomi bakanhgi bu teb- lay1 Hilälileri tebrik e 
zuruna ~agv1rd1 ve ona §U buyrugvu verdi: bir zelzele olmu~ ik! ev y1- rm fabnka teshm! topt~m to- 1.vd k. tt h kt kendilerine hayirh seyab 

„ . 6 k ig e a ·m sure e arc e 
sözleri söyledi; - Haydi öyl~ ise amklan, k1ln11~br. fnsanca z.ayiat ol- nu azanu 1 bu~u vc pcra- edccckler hakkmda 1913 nu Iar dileriz. 

- Bchaettin sana rok yarm vola r1kacaksm, dog-ru dugvuna d • .Ur bir haber yok- kende 18 bu~uk ve muayyen h ---·----
T J y marah kanunun cezast ü- H r 111t 

agv Ir ve büyük bir yüküm bu herifin kalesine gidecek- tur, Halk 1932 de oldugv u evsah haiz /\Iman koklarmm a V a rapo IJ 
l kümlcrini tatbik ve yerli kok 

sin. Kendisine mürid olacak- gibi evlerin y1k11masmdhn da Istanbul anh·cpo tes imi Ankara 18 (A.A) - Zi 
21 b k 1. d f l üzerine mevzu himayenin sm, ne kadar zaman olursa korkarak k1rlarda otunuak- tonu u~u mi an az a at vekaleti meteoroloji eo 
l 1 t k ....... ldmlacagw m1 iläve etmektc t 

verecegim. 
- Bu buyrugunuz "canla 

ba§ üsdüne ba§bugam. 
- Y 1lmazligmdan eminin. 

Verecegim bu yüküm c;ok 
naz1kbr. Arbk dil-.:kat gcrek. 

- Her suretle bana inan 
göstcrebilirsiniz noyan. 

olsun orada oturacaksm, Ha- tadir. ya snb mamasi, >C§ on ve tüsünden ahnan malü111B 
1 san Snbahm i~ özlerini ög- ee daha yukari ah§ veri~ieiin dir. ~ ~ göre son 24 saat ir;indc c,e 
1 k b hb „~ „~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ , 

1 

rcnece ve. ana • a er ge- .:.1 \. ·'J ~~ w„ • ~ ~ ~ 'i :o. nub anadolusu ile orta aJt 

iireceksin. i::e !' dolunun Konya ~cvresi ' 
Bchaeddm egildi ve d1~a- 'Ft dogu anadolunun Erzurll. 

Salahettin Eyyubi bir da
kika durdu1 sunra söze ba~
lad1; 

- Irak yönlerinde Almut 
diye bir kale var ~imdiye 

kadar bunu duydun mu? 
- Duydnm hakan, bu 

kalenin bir önderi varmt~, 

gayet fena ahlakh ve utsuz 
bir adamnu~. 

- Tamam. lnsanhgm ba§ 
belas1 bir herif. lste bu ar-

r1ya ~1kd1, 0 gün haz1rhg1111 re l l § ••e• c;evresi yagi§h gec;mi~t;, 
gördii, ertesi günü yola c;1k- d.nn tarafindan 0 .. Idu·· rüJdü- 1 Y aga§ cenub anadalusufl 
d 1 k b ) S Sof}'tt ( Hususi) Varna .... 1.,r 1. A mut alesinin ulun- Londra (Radya - an- · d" yagmur digcr yerlerde ~ 

d l L ~imedifer yolunda Lokitnik günü haber vermi§ u·. " 
dugu agm ete deiine geldi. dey Ekspres gazetesi ec;es- "' Zabita tahkikata giri§mi§ §Cklindedir. En fazla yag~" 
I·k. ·· ·· 1 d d l d · · · f ·· l ile Lcvi~te istayonlar1 ara- 1 1,J1 

i uc; gun ora ar a o a§ 1. ter ümvers1tes1 pro csor e- ve hakikaten kadmm kocas1 Siverekt 33 milimetre ö ~ 
K d. · · b" l v · d R d ·1d· ·· l smda gw enc; hir köylü kad1 d .,. en 1sm1 1r ta§m rnvuguna rm en a v1 m yuz erce tarafmdan öldürüldügünü ve mü§tür. Diger yerlar e ) , 

kl d B.. ·· k k l k mn ezilmi~ cesedi bulunmu~- r• sa a 1. uyt. a e ap1sma metre mesafeden bir insam izini kaybettirmek i~in tren g1§ 1 ilä 12 milimetre 8 

d1§ardan kim!erin girib ~1kb- hi~ ac1 duymadan öldürecck tur. yoluna atbgmi tesbit et- smdad1r. I•' 
g1111 gözetledi. Her gün dört ~ua ne~redcn bir makin~ Zabita yapbgi tahkikatta · · Trakya ve Ege mmtaka 
be§ ki§iden arhk insan girip icad cttigi yaz1yor. bu re~e<lin Pop köyünden mi~~~un lizerine tevkif edi- rile cenub Anadolusunda ~ 

k d V •• d.. A b l Andon nan·tnda birisinin l k k l d eß P ma tgim gor u. ca a ~imdi imal edilmekte olan lcn Andon, bir ara 1 me- Karadcniz .1y1 arm a 
ne bahanc ile i~eriye gire- makine, profesörün beyana- karasma r.!d oldugu anJa~it- mmlarin clinden kendini dü~ük suhunet dereceler~ ~cS 
bilecekdi, her gün firsnt koI- tma göre bundan bir sene m1~br. kurtararak bilindeki ku§akla ce sifmn üstünde 1 11~.~ 

kadan vuran nemrut herifin layordu. evveI yaptigi ve fokat an- ilk zaman kadmm intih~r kendini asmak istemi§ isede derece arasmda kayded1 

i~ yüzenü anlamak i~in seni (Arkas1 var) eak kü~ük hayvanlari öldü- kasdiyle trenin altma abl- üabita mumurlan tarafmdan mi§tir. En dii§ük suhunet SI' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rebilecek kudrette olan ma- diga zanncdilmi~di. Fakat bir kartar1ln11~br. fmn altmda olmak üzer' 
kinanm büyiigiidür. ßu ma- iki gün sonra kadmm anas1 Bu hadise Bulgar1standa Karsta 13, Afyonda 9, <;tt Habe§·st da kina münasebetile bütün in- Müddeiumumilige müracaat büyük bir heyecan uyandar- rumda S derecedir. En yiilr 
giliz gazeteleri mühim ma- cdcrek, k1zmm kocas1 An- m1~tir. sek s1cakhk Anta!ya, Ada"' 

C~ ~~ !~ ~ ~ ~ ~ m ve Döri:.yolda s1firm üstüncle ka(e ve yaz1}ar yazmRktad1r- o: " , w.I W.J ~ ~j ~~ 
asm ta a.-Q.6,lll„ ... 

Selänikte .,c;1kan Lli Progre 1 
gazetesi bir makale yazarak 1 
Habe~istandaki hädiseleri tah 
lil ermekte ve bu münasetle 
Habe§istanm &imdiki vaziyet 
le, Osmanh imparatorlugu
nun son günlerdeki " hasta 
adam „ vaziyctini tahlil edi
yor. Bu makalcdc diyorki: 

" Dünynda yeniden bir has 
ta adam „ peyda oldu mu? 

Evvelce " hasta adam „ 
Osmanh imparatorlugu idi. 
ve avrupa devlctleri onun mi 
rasma konmak i~in ölümünü 
bek 'iyorlard1. 

Bugün Avrupamn " hasta 
adam „ 1 yoktur. Kamal 
Atatürkün Türkiyenin par
~alanm~ ve taksim edilmi~ 
olan Osmanb imparatorlugu 
en kü~ük bir mÜ§ahabeti.yok 
tur. 

Fakat bugün Afrikada, 1 
K1rm1z1deniz k1y1larmda -Eger • 
öyle tesmiye edilebilirse- ye
ni bir "hasta adam„ meyda
na c;1kh. Bu da Habe~istand1r 

~uras1 muhakkakbr ki, Ras 
Tavarisin ölümünden sonra, 
onun halefleri, H bc§istam 
dirayetle idare etmcge mu
vaffak olamam1§lard1r. Habe
§istanda mevcud olan bir 
emniyetsizlik havas11 l om~u 
devletleri Fransa ve ft lyay1 
endi§eye dü§Ürmü~tür. 

Son kanh hädiselcrden · 
sonra Adis Ababa hükiimeti 
büyük bir cesaret vc soguk
kanhhklar italyanm bütün 
teklifJerine ve protestolarma 
1i~ kulak asmiyor. Bir taraf
'.ll da Japon Generrillarmm 
tbet ordusunu tensik ve 
~h edecekleri ve hattä Ha-

be§ ordusunda Japon zabit
lerinin vazife alacag1 söylc
myor. 

Bunda belki biraz mübala
ga var. Fakat hakikat halde 
Japonyanm son zamanlarda 
Adis Ababada büyük bir rol 
oynad1g1 muhakkakbr. Japon
yamn Habe§istandaki rolu, 
Habe~ prenslerinden birihin 
asil bir Japan prensesile cv
lenmesinden sonra bir kat 
daha artm1~br. Japonyaya 
Habe~istanda verilen bir~ok 
büyük imtiyazlar, kom§U olan 
italya, Fransa ve ingilterc 
tarafmdan ~ok fena bir .§C

kilde görülmektedir. 
Bakalim bu anla~1lamamaz

hktan nelcr dogacak ? 

•• 
0 

lar. 

e 

Bükre~ 18 (A.A - Ro
manya siyasal mahafilde Al
m nya ilc hab devle1leri 
arasmda Alman cevab1 esa-
sma dayanan mi1zakerclcr 
ihtimalinden dolay1 endi~e 
vard1r. Bu mahafil, hab do" 
gu ve Tuna emniyeti hak
kmda olan ü; mesel\!nin bi
ribirinden ayr1lmas1, kü~ük 
anla~ma devletlcrinin hayab 
menfaatlan zararma olarak 
Almanyanm i~ine yarayacag1 
kannatindcdir. 

~~~~~~~OOtt~~~~~~~~ 

Bii· I-.t rb ()lursa )'unan'stana \ardrn 

~tn1e ... ~c Ko~ac,~ klarff11~.; 
Atina (Hususi) - Burada kumanday1 bunlar e!c nlA-

ve Piredc bulunan on iki : caklard1r. 
ad

111
h Rumlar, kendi arala- Buradaki otliki ad4•h Rum-

rmde gönüllü alaylar te§kili lar cemiycti, M1s1r ve Ame-
hususunda miiznkerelere ba§ rikadaki on iki adah Rum-
lami§lardir. , lar cemiyetine de müracant 

Bu müzakerelere l akim · cderek, gönüllli alaylarma 
esas frkir ~udur: ' onlarm da iltihak1m istemi~-

Eger gilnün birinde bir dir. Aynca bu alaylarm tec-
muharebe olursa, bun!ar, hizatm1 temin i~in iane def-
gönüllü slfatile Yunanistan terler! a~1Iacakm1~. A. V. 
iltikak cdecek ve onun sa
fmda barb edeccktir. 

Te~kil edilccek olan bu 
gönüllü alaylarm talim ve 
terbiyesini, on iki adnh olan 
ihtiyat zabit!eri dzruhte ede
cekler ve harb vukuunda 

.... _ .......... n1y 1· 
Saris (Radyo) - Frans1z 

gazetelerinin Almanyamn 
son zamanlarda silählanm 

0 1l~ l(:l eniz 16 dcrece kaydedilmi§tir. 
kl.c:.,_dta. Iri Ankarada bugün saat 14 tC 

e,..,y m u hava s1caklig, s1firm üstünOC 
J „ 1 4 dcrece kaydedilmi~tir. 

Seläuik (Hususi) - Znb1ta 
Odesadnn gelen vc üz.erinde 

bulunnn bir ~antada bir~ok 
tabanca ve fi§ek bulunan 

Jorj Sapsani~ nammda bir 
adam1 tcvkif etmi~tir. 

Sapsanis bu silfihlar1 ne 
mnksath Yunani ttma getir
digi henüz anla~1lamam1~br. 

Atina, (Husum) - On ild 
ndalardaki Yunanlilara ital
yanlar tarafmdan yap1lan 
mezalimi protesto ctmck i~in 
Milletler cemiyet;ne verilen 
nohmn bi ·er i•ü<;hns1 bay 
Skevcs Sei vos tarafmdnn 

M~rit ~f~.A>y_acar.e- IBulgar ihtiyst 
teler Ahdeniz mesefe~i hak- 1 Z b•t} • 
kmda büyük bir aläka gös- a l er 
termekte devam ediyorlar. G izli Kongresi ll ükii 
A.B.C. gazetesinde bny Pe- • „1... ·1 E i' r 
zer Kaballero efkär1 umumi- tnetI esv1 { C lYO 
yedcn ispanya, Ingiltere, ital Belgrad, -· Sofyada ~akt0: 
ya ve Fransa arasmda sami lunan Bulgar ihtiyat zabitle'

1 

mi bir anla~n:amn lüzumuna kongresi gizli bir toplanti~~ 
inananan diplomasinin gay Bulgaristanm Almanlar gab 
retlerltti te~vik etmesini iste Sever muahedesini y1rtacalc• 
mektedir. hudutlar1m tahkim i~in b1' 

"Ahora,, gazetesinin hu günkü siyasasmda devn~ 
günkü ökonomik vaziyeti ile f edecck olursa ihtiyat zabitle'1 

digcr milletlerin denlz kuv- 1 cerniyeti bu maksat i~in her 
vetlerini gölgcde lnrakacak fcdakärhga hazir olduklar•tl1 

derecede ~ah§mamn sa~mn saraya bildirmege karar ver' 
dacagm1 söylemi§tir. 

Et Debate isp<myanin yap„ mi§lerdir. 

maga ~alt~mast icab eden Almanyada 
der.iz program1m göster yor. . · l 11 
bu gazete ispanyamn üssü· lki kad1n casusu H. Ltl 

bahrilcrini takviye etmesi V~ cdildi 
ikinci ,derecede üsler yap- l8 (A A) L lili Berlin · - e 
rnas1 läz1m rreldi0ö-ini bildiri- k · b 1.e' 

~ casus Sonovs in•n mn a~ 
yor. bu prog:-amm tatbiki s' Frama, in._.ilcere, Amc1 ika, 

Japonya „e Al1ranya scfa
rethanelerinc vcrilmi~dir. 

mesi ncticcsiude ölüm :>ez 
, büt~cnin yüzde 4 ünc mua- A 'tlt 

sma mahküm olan 111 l' 
dild:r. y onbcg ile Renata Fon N3 

Bu notuda, on iki adalar
daki Yunanltlc:rm vnziyetini 
anlamak üzre bir muhtclit 
hakem heyetinin tc~kili ve 
on iki ndalara gönderilmcsi . 
talcb <:dilmchtedir. 1 
,..,,, ...... ,....,.... """-"" ,,_ ......._....._ ...... ,, ,, ....... ......_,„' 
arhrd1gm1 yaz\yorlar. Bug~
zctelerin verdigi maliimata 
göre Almanya piyade top~u 
ve sivari kuvvetlerini yeni
den ~ogatmaga karar vermi§ 
ve bu hususta hazarhklara 
ba§lanmi§br. 

0 Ite ·ede zcmern ismindeki iki knd
111 

bugün idam edilmi§lerdir. 
Sjddctli f1rtinalar 
1:ondra 18 (A.A) - Haf- • ~ Bakant 

ta t atilerinde ingilterede 
pek ~iddetli fJrtma olmu§tur. Antalyada 
Riizgär baz1 yerlerde saatta Antalya, 18 (A.A) - )'0' 
70 milden fazla bir sür'atta k' 

F b b t ce Reisicurnhur Atatürk kö~ esmi§tir. 1rhna era er u- d·r 
fam andiran yagmurlar yag- lerinde istirahat etmekte 

1 
' 

m•!lhr. Bazi ovalan su bas- Halk fcner alaylar1 ve tezs7 
ml~br. Yagmur ve futma hürat yapmaktad1r. Saat 1 
denizde ve darada zararla- de i~ i§leri Bakam Bay ~U1'' 
rafsebeb,:olmu~tur. rü Kaya gelmi§tir. 


