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• • oz TüRKcE Habe§istanla italya Anla§m1yacaklar - italya 
S1n1rlerde Afrikaya bir istihkam taburu daha gönderdi 
G • 1·k V ' ••oo++ -er01 n 1 ar · H be 1· s 1 · H b ·11 · · · ·1 1 1 1 

B 
ok-

1 
d .. 

1 
. a ~~ nlperatoru ... c as1~'e, « a e~ n11 etnnn 1stl ( a ve topra ~ tan1a 

uya mar a, sm1rer, y1- · · l 1' · 1 'l t' l · · · · 
ne ~ok gerginle§ti. Sava§m n11yet11u en JH' zerrey1 11 e et a etn11yeceg1111 aö~·hyor 
her hangi bir yerden patlak Napoli 20 (A.A) - 750 ~i.~i!!11esi i~in deva~ eden . t!kläl ve. toprak .ta~amiye-
•erec v• . · · b nefer ve 40 zabitten mürek- goru§meler, Habe!i•stanm 11 tmden bir zerrey1 h1le feda egme, emm, oyunu . ,A • 
dtttu" d b k · keb bir istihkäm taburu Af- 1 nokta1 nazarmda kat 1 olarak etmiyecegini, ltalyan müd-

q nme en, ~a uca mamr d · · · old k G d y k rikaya harcket etmi~tir. Ta- 1srar1 kar,1smda ilerlemiyor. 1 e1yah Habe,1stanm ta11hi 
. u . e~en e unan om- fJ · · 'hJAI d k 

'

u B lk 11 b l burun harekctinde Prens Pi- Müzakerelerin kesilmesi ve- . !iere erm1 1 a e ece ma-
nun; a an 1 arm ve a - 1 hiyette olduk~a redden 

~~nlann en gönülden sevgi- emont haz1r bulunmu' ve him hadiselere sebebiyet ba!ika bir mukabele gor-
qg1 b 1 l k 1 halk askeri selämlam1~br. vereceginden korkuluyor. 
r u gar ar~ ~r§I smir a- Paris (Radyo]: italyanm Habe§tstanla barb1 miyecegini, italya ihtiläfm 
1n1 pekle,d1rmege kalk111- hallini silählara birakmak 

lllas1, dedi"kodu torbasinin Romanyadan geien haber- m1, sulhu mu tercih edccegi . b . 1sterse, ban~m ozulmasma 
Yeniden agzm1 a~b. leri göre 400 ltalyan müte- belli degildir. teessüf etmekle beraber Ha-

Sava§, eJi kulagmda imi§ hass1s makinist ve dülgeri _Londra(Radyo) -Gazeteler 1 be§elinin de bir kere daha 
f tibi; herkeste bir ku~ku var. Somaliye haraket ettiler. Adisababadan ~ok heyecanh l §Crefine nc k~dar bagh ol-
jsil Yunanh kom~ularm bugün Somalide Hahe§istanla italya . haberler ahyorlar. imparator 1 dugunu göstereceginl söyle-

kesdirdikleri i§e, Bulgarlarm arasmda bitaraf mmtakanm 1 Selasiye Habef milletinin is-1 ml§tir. 1 
~ok önce batlam1, ve bu ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~~·• oo ••~~~ 

tolda ~peyce ilerlemi§ 01- Bulgaristanda cumhuriyet ilan 1 Atatürk n 
:llklarim. sava1a amk (hazir)' U 
u1unmamn, sava,. istemek edilecegv i haberi tekzib ediliyor Silifkede ~ 

dt111ek olmad1g1m dütünen '1 ~ 
d' Yok. Bütfin uluslar, yel ge- Sofya (Hususi) - Ba,ba- 1 edersiniz. Halkm kral Borise ~ Ege vapuru, 20 (A.A) - " 

~~cek delikleri kapadiklan kan general Zilätef ecnebi f ggsterdigi büyük muhabbet 1 Silifkeye bugün saat 13 te ~ 
V Qtr s1rada, ne Yunan kom§u, matbuat mümessillerine br- 1 ve ge~d1gi yerlerde yapilan Ege vapuru ile Ta§ Ucuna ~ 

lat de biz, kollarimizi bagla- yanatta bulunarak birka~ 1 tezahürat bunun canh bir geien Reisicumhurumuz ~ 
hb oturamayiz. misalidir.„ Atatürk, yanlanndaki zevat f4 

Fakat bu bir "korunma„- Ba,bakan bundan sonra ~ ile karaya ~ikmiflar ve ~ 
da11 ba§ka fey degildir. Yer Bulgaristanda kabinenin ye- ~ Silifkeden ge~erek ~iftlik- ~ 
)&zünde, hangi ülke vard11 niden deäi111ecegv i hakkmda lerine gitmi§lerdir. <;iftlikte 
~ o·y bir müddet istirahat eden ~ 
~ bayle günlerde kendini ~1kanlan !iayialat i~in fUnlar1 1 Atatürk saat 18 de vapura 
L Pib koyversin. Savu§ kor- söylemi,tir : 
"llU. önünü ardm1 dü111ün- dönmü,Ierdir. ~ 

y "Bugünkü kabinenin degi- · 
'-i)enler irindir. Kollar1m1z . 1 l~el valisi ve viläyetten .,. §ecegi hakkmda ~1karilan H 

"'

tltah, kulagv 1m1z kiricte bu- geien memurlar Ta§ Ucun-
Y rivayetler tamamen as1ls1zd1r. d 

duk„a. hi„ kimsenin bize an vapura gelerek Ata-
a. .,. .,. Bunu inta~ edecek hi~bir se- ~ t"" k„ k 1 I h Ik 

\r 
... latam1yacagv m1 biliyoruz. 1 ur u arf• am•§ ar ve a 

beb yoktur ve olamaz.„ T U d S'l'fk d 
L. t bundan dolay1 da; sm11- 1 ~ a§ cun a ve l • e e 
-..,111121 korumak i~in ne ge- 1 Sofya ( Hususi ) - Utro ~ Atatürkün geli§inden dogan 
!'tLi· . , , gazetesi hükümetin bir daha ~ sevin~le hararetli tezahü-

IQJ 1se yap1yoruz. Y armm 
t• '-d 'Atlar1m apans1z ve tepe- 1 f1rkalar rejimine avdet et- ratta bulunmu11lard1r. 

et. · l v k . zamandanberi Bulgaristanda mek niyetinde olmad1g1 ve ~~~„ oo „~~JJ 
'- mme o acagm1 estaren-
~r var. Bu boyle olduguna Cumhuriyet ilän edilecegi bunun i~in millefe hitaben 
t(.~r~ iimdiden bütun olagan hakkmda ~1karilan baz1 1a- ne§r..!ttigi bir beyannamede 
tlqti111al) Ieri göz önünde yialan kat'iyetle tekzib ede- sabik firkalara reisleri tara-
'-tarak bar•§• kurtarmak ve rek demi§dir ki: tmdan ~1kar1lan bu gibi §a-
'l>ans1z bir yerden kopacak "Böyle bir !Jeye imkän ol- yialara inanmamasm1 tavsiye 
::Clf kas1rgasma karf• koy- mad1gim sizde pekälä takdir etmektedir. 

) k i~in üzerimize düteni ~ ~ M M ~ ?i .~ ~ 
'Pacag1m1z besbellidir. C. H. F. ffalkevlerinin U"ÜDCÜ 
~ unan1n, Bulgarm, fUnun ~ 
~Un sava§a amk bulunma- Y1ldönümü Kutlulanacak 
lco sava§m bu yakmlarda 
~ Pacag1m degil, belki bu 

~ ~dar amk ve atik davranan
-~ lco b~Iunduguna göre; hi~ 

.,,.,,, P1111yacagm1 gösteri. 
1'lef d 'iiireklerimizi, bo§ dediko-

, lllarla üzmiyelim. * * 

~urdd;; 
i:. ~10 gazete 
" 'ttlk1yor .. 

h '1•tbuat umum müdürlü
; t~ ll611 yapbg1 bir tetkike 

t, tt, bugün vurdda ~1kan 
ttl 'lat~ete ve mecmualarm sa

' 210 dur. Bunlarm 38 i . .,,, a~ delik gazete, 73 ü gün-
; "- olauyan gazete, 108 i de 

; ~uachr. 
) ~Giidelik gazetelerin en 
~a, latanbulda Frans1zca 
~t ~ ~akan (Istanbul) ga-

lt•1dir ki 67 yaf1ndad1r. 
i11a· 4() ~rde ~1kan (Yeni As11) 

-~ anbulda ~1kan Erme
~lc. <Jamanak) 26, Konyada 
~~ 1ti (Babalik) gazetesi 25 
' ;r:nirde ~1kan (Anadolu) 

4 Yllfandadar. 

Ankara 20 (A.A)- Cum
huriyet Halk firkas1 genel 
kätibliginden teblig olun
mu§dur: 

1 - Yurtta Halkevleri 
a~1lmasmm ü~üncü y1ldönü
mü 22 ~ubat Cuma günü 
kutlulanacakhr. Ayni günde 
batka batka yerlerde yeni
den 23 Halkevi a~1lmasma 

C. H F. umum idare heyeti 
karar vermitdir. Y eni a~1la
cak bu evlerle birlikte bütün 
viliyet merkezleriyle baz1 
kaza ve nahiye merkezlerin
de a~1lm1f olan Halkevleri 
yekiinu 103 e var1yor. Yeni 
y1lda ulusal ve kzlti:rel yol
larmda h1z alacak olan bu 
Halkevleri bütün Türkiye 
1ehri ve kasabalarmda otu
ran halk yekünunun yüzde 
65 ini bulan iki milyon 750 
bin nüfusun ~ahtma ihtiya
CIDI kartih acakdir. 

Cumhuriyet Halk F1rkas1-
nm ge~en büyük kongres!n
den heri f1rkamn bafard1g1 
Halkevleri korumu itleri üze 
rindeki ileri gidife yalmz 
a~ma degil besleyip yafat-

ma gü~lükleri de zorlanarak 
devam edilecektir. 

A~1lan her Halkevinin ve
rim ve degeri arbk~a evler
deki köycülük f Ubelerinirinin 
aydmlabp ögretici kollari 
köylere daha geni,likle uza
nacakbr. 

2 Y eni a~1lacak olan 
Halkevlerinin yerleri §Unlar
d1r: 
Ak~akoca, Ala§ehir. Ay

vabk, Barbn, Bayburt, Be§ik
taf (Istanbul), Beyoglu (is
tanbul), Burdur, Dinar, Ed-
remit, Gerede, Göynük, i§e· 
gül, Kad1köy (Istanbul), Kan 

dira, Merzifon, Müdürnü, 
Simav,Söke, ~ehremini (is
tanbul), $i§li (Istanbul), Tire, 
Üsküdar (Istanbul). 

Kütahya 
Vilc\ vet ~'leclisi 

Kütahya 20 (A.A) - Alb 
üyesi bayan olan viläyet 
umumi meclisi bugün ilk 
toplanbsam yapmitbr, 

Valimize 
l"uring Kulübünden 
Gün1üs ~1adalvas1 . "' 

\ 1erildi 

Türkiye Turing kulübü ida
re meclisi, turizmin inki~af1 
i~in degerli ~ah§masmdan 
dolay1 vali General Käz1m 
Dirige bir gümü§ madalya 
verilmesine karar vermi§tir. 

izmir Turing kulübü bir 
y1l i~inde yaphg1 i§ler hak
kmda bir rapor haz1rlnm1§br. 
Bu rapor yakmda kulübün 
umumi reisligine gönderile
cektir. 

• 
lzmirin Babas1 

Hir Heledivc l~eisi 
lzmire neler kazand1rd1 ? 

yakmda ( Hallon Sesi ) nde 

( Halkm Sesi ) Matbaasmda 
Bas1lm1§br 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

Kurultay 8a§kan1 Bu Sabah 
Bal1kesire Hareket Ettiler 
Ge~en hafta Aydm, Denizli 

lsparta ve Antalya havalisin
de bir tetkik seyahatma ~1k
m1§ bulunan Büyük Ulus Ku-

rultay1 saym Ba~kam Gene
ral Käz1m Özalp dün Aydm 
trenine baglanan hususi bir 
salonla .refakabndaki zevatla 
birlikte §ehrimize dönmü11-
lerdir. 

Tren saat on sekizi on 
be§ ge~e Alsancak istas-

,,. 1 
l1~tl 

' 'q 
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yonuna muvasalat etmi§, gar 
dahilinde ~ehrimizde bulun
makta olan saylavlarla Vali 
General Käz1m Dirik, C. H. 
f1rkas1 reis i ve Yozgat say
lav1 bay Avni dog~n, müs
tahkem mevki kumandan 
vekili m1ralay bay Rasim, 
beled!ye ba,kam Dr. bay 
Beh~et Uz, vali muavini bay 
Sedat Erim, Emniyet müdü
rü bay F evzi Akkor, mülkü, 
askeri ve adli rücsa, muhte
lif müessesat mümessileri 
gazeteciler ve daha bir~ok 
i.evat tarafmdan kar,1lanm1§
lard1r. 

Kurultay ba§kam dün ak
~am Buca Cumhuriyet Halk 
Firkas1 tarafmdan tertip 
edilen Elüamradaki müsame
reye §eref vermi§ler ve bu 
sabah intihab dairesin gez
mek vc Bahkesire gitmek 
üzere rehrimizden aynlm11-
lard1r. 

l~'ll 
lliodll 

,,,..,,, 
l~d 

Hindistanda 15 parmak boyn
da cüce iskeletleri bulundu 
--------„00„ - - -

l3u iskeletJerin bulnnn1as1 insan 1rk1 hakk1n<la 
ki bütün n1alun1nazarivele1·i altüst e<lccektir 

"' Bombay 20 (A.A) - Ba- tetkik sahas1 a~1lm1§br. Bu 
roda devleti i~nde Mehsana 37 santimetre boyundaki cü-
mmtakasmdaki Vadangarda celerin bulunu~u Homerin 
insan mütehaseleJi bulun- 13,5 incboyundaki cücelere 
mu§tur. Bunlar arasmda 15 yapbg1 telmihi habrlatmak-
parmakh cüce insan ve 18 tadir ki buda a§agi yukan 
parmakh cüce inek vard1r. 37 santime tekabül eder. 

Bombay 20 (A.A) - 37 
Santimetre boyunda cücelere 
aid müstehaseler bulunmas1-

Tayyare kazas1 
Son yolcusu hulundu 

mn insau irk1 hakkmdaki Moskova, 20 (A.A) _ Bir 
nazariyeleri altüst edecegi tayyare grubu Gloubevin tay-
zannedilmektedir. Mütehas- yaresini ve onun son yolcu-
s1slara göre, Abonko Akke sunu bulmu~tur. YoJcuya 1~1k-
ve merkezi Avrupamn dört lar ve yiyecek ablm1§br. Ken-
veya bes kadem boyundaki disini getirmek üzere yann 
cücelerinden daha afak bir hususi tayyareler havalana-
cüce irk1 hakkmda yeni bir cakbr. •••• „ •• „„„ •• „„„„ •• „ ........... „„„ •• „„ .... 

•• 
· Hastal1k, Olüm El~isi 

- Ey hastahk vo ölüm el~isi soguklar bitiyor, sen bizim 
yakam1u b1rakm1yacak m1s10? 

ä9I- Merak etme bu gidifle az zaman sonrd vazifemi harb 
el~ilerine terkedecegim.„ 



Sahife 2 

Trakya Cemiyeti Maskaral1 ve 
Hezeyanlara Devam Ediyor 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~-

„frakya üzerindeki en1ellerinden bahsedib 
duruyorlar. Zavall1 hir Türk n1uallin1i 

Atina (Hususi) - burada miyorlarm1~. <;ünkü akibeti 
~1kan Atinaika Nea gazete- teayyün etmemi~ olan bir 
sinin Sofya muhabirinden abp toprakta yerle~meyi göze al-
ne§rettigi ~ayam dikket if- mak istemiyorlarm1§.„ 
faat silsilesi devam etmek- Bir nu1allin1i fena halde 
tedir. bundan birka~ gün ev- dövdülcr 
vel, bu gazetenin muhabiri, 

Bulgaristandan bildiriliyor; 
14 ~ubat tarihile gazetesine Razgradda evvelce inti§ar 
§U sabrJarr yazmi§b : edan Karadeniz gazetesi sa-

Bulgaristauda ivan Orman- hibi Arif Necib bu ders yi-
ciyefin reisligi altmda kurul- lmm ba~mda ~umnuda mu-
mu~ olan Trakya Cemiyeti, allim bulunuyordu. Ba~müf-
bulgaristana kom~u olan dev- tülügün arzusu üzerine vazi-
letler aleyhindeki propagan- fesinden arledildi. <;ünkü 
dalarma hararetle devam e- Arif Necib de bir~ok arka-
diyor. bu propagandamn ne- da§I gibi ba§müftülügün ar-
ticesi olara Bulhar hükiime- zusu hilafma yeni harflere 
tinin cennp kom§ularile olan taraftardir. 
münasibetleri bir~ok defa Arif Necib bunun üzerine 
gerginle§ti. bulgaristan Trakya Razgrada döndü. Fakat dö-
Trakya meselesinin sulh mu- ner dönmez polis dairesine 
ahedelerile halledilmi§ oldu- ~agir1ld1 ve mükemmel bir 
gunu kabula yana~miyor. surette dövüldü. Bu sirada 

Bulgarlgarlar, Mekedonya Arif Necibin iki ~ocugundan 
komitac1larm1 taklid ederek biri difteriyc tutulmu~du. 
bugün bile propagandalarma <;ocuk k1sa bir zaman i~in-
devam ederek hälä Trakya de öldü. Evinin yash olma-
k sma ragmcn tekrar ~umnuya 

omitasmm fikirlerini ne§re- iade edildi. Orada eski harf-
den Trakya gazetetesi de lerle hacabga devam etmesi 
§Unlara yrztyor: istendi. Kabul etmeyince 

" AArupa bugün gayet tekrar dövüldü ve sürgüne 
nazik günler ya§tyor. Galib gönderildi. Bu da Pomak ol-
hükgmetler, magl·· h millet- m1yan bir Türk mualliminin 
lere kar§l reva gördükleri gördügü günlük muamelelere 
haksazlarm farkma varmi§lar bir nümunedir. 
dir. A vrupa muvazenesi ba~ llii:mi~••~•IEIAl!m---lliW!l-llliWl-

ka bir istikamet a1m.~br. Bir Aile E vi 
Hayret verici hädiseler ar-

tak imkän dahiline girmi§tir. 
Ey Trakyahlar! Trakya mes
elesinin muvaffak1yetile hal
ledilmesi i~in ~ahfmamz lä
z1md1r. „ 

Aym muhabir, §imdi de 
§Unlara iläve ediyor: 

l(irava \ 7crilecektir 
On bir büyük ve havadar 

oday1 havi ve her türlü is
tirahat vas1talarma ve geni§ 
salonlara malik otel ve res
mi daire ve mekteb olmaga 
kabiliyotli olan Arab firmt 
civarmda Aliaga mahallesin
de käin büyük ve geni~ bir 
äile evi kiraya verilecektir. 
Taliblerin idarehanemize mü
racaatlar1. 6 - 1 

( Halk1n Sesi ) 

italya Bugün Ne Kadar 
Asker Cikarabilir ? 
~~~--~~~~~~~-

Sef erher Edilen Kolordular Hangileridir Ve 
~1erkezleri Nerelerdcdir? 

bugün italya yar1madasm
da 42 milyon adam vardir 
ki bunu yar1yar1ya kadm ola
rak kabul edebiliriz, eder 21 
milyon. bunun da yar1sm1 ~o
cuk ve ihtiyar -olarak ~1ka
r1rsak yuvarlak hesab on mil
yon eder. ~üphesiz ki bu on 
milyonun hepsi asker degil
dir ve bir harb vukuunda 
§Öyle bir kararlama ile ital
yamn be§ milyonluk bir or
du kuvvetine sahib olabile
cegini kabuJ etmek mümkün
dür. 

Fakat italyanm hududu yal
mz Afrika ~öllerinde degil-

dir. italya, bugün hududlar1 
en ~ok olan devletlerden bi
ridir. Oniki adalardan ötürü 
Türkiye ile hudud kom§usu
dur ve be§ milyonluk muh· 
temel ordunun bir lusm1 ile 
Oniki adalar1 lemin ctmek 
mecburiyetindedir. Ger~i biz 
muhtemel bir Habe~ - italyan 
sava~mda bugiinkü gibi bi
taraf1z. F akat bizim bitaraf
hg1m1z ltalyaya adalar1 unut-
turamaz. · 

Avrupaya gelince, italya 
Afrika ~öllerinde Habe§istan 
ile kavgaya tutu§tugu tak
dirde Avrupt?da Yugoslavya 
ile elan hududuna ~ dolgun 
bir muhafaza kuvveti ay1r
mak mecburiyetindedir. Bu 
hudud takriben 252 kilomet 
re uzunlugundad1r. 

Diger taraftan, bir Alman 
-Avusturya ittihadmdan ~ok 
~ekinen italya, Afrikada bir 
sava~ a~maya kat'i karanm 
verdigi takdirde, 250 kilo
metro uzunludunda olan 
Avusturya hududuna da 'rOk 
kuvvetli bir askeri kuvvet 
ayar'!cakbr. 

lara taksimi de §öyledir: 
(112) piyade alay1, iki§er 

bölüklü (12) süvari alay1, 
(30) alay hafif sahra top
~usu, (12) ag1r sahra top
~usu, (10) alay agir top~u 
(ordu top~usu), (3) alay dag 
top~usu, (3)alay sahil top~usu. 
he§ alay tayyare top~usu, 
iki alay da muhtelit topcu. 
Piyade alaylarclan birisi tank 
alay1d1r. 

F en k1talar1: 12 alC?y istih
käm ve muhabere, iki alay 
köprü~ü, 2 alay läg1mc1, 1 
alay da demiryolu. 

Ayrac~ nakliye ve otomo
bil k1talar1, kimya harb ser
visi ve geri hizmetlerinQ aid 
diger te~ekküller \ratdt. 

ltalyanm topcu kuvveti 
batarya itibarile §Öyledir. 

245 Batarya sahra, 27 ba
tarya dag topu, 90 batarya 
ag1r, sahro, 93 batarya ag1r 
top, 6 batarya muhtelit, 18 
batarya sahil ve '24 batarya
da tayyare topu. 

italyada hazeri ordunun 
askcr ve zabit say1s1 da ~öy

[ Sonu 4 üncüde ] 

Her fiyata sat11 
A"J'.itnct dolav1siYle acclcl . . 

111 ü ·1.a yedc i lc satt~ 
Önümüzdeki CuTtJa günü 

yani ~ubabn 22 ind günü 
sabahleyin alafranga saat on 
bu~ukta birincikordonda Pa
saportun i~indeki kö~kte Pa
saport doktora bay Abtiye 
aid bilcümle mobilyalari bil
müzayede sattbcakbr. 

21 ~UBAT 

VATAN - SiLiSTRE 
ilk T:emsil Ne Oldu? 

-------„oo„ -----
Pivcsinin ilk ten1silinde temin ettigi nn1vaf-
f akiyet ve heyecan sayesinee n1illet hüyük 
vatanperver edibi, gönlüni.in ic;ine, padi~ahda 

~iagosa z1ndan1na atb 
bir~ok okurlanm1zm dile- yazd1g1 bir kitabdan a~ag1ya 

iine uyarak Vatan- Silistre ge~iriyoruz: 
piyesini aynen tefrika et„ ilk temsil günü.. hänlar 
mege karar verdik. Esasen yap1lm1§, ilk milli eserin ü-
Kemal ta o zamandanberi zerinde (Fedai Kemal) be-
yaz1 dili konu§ma dilinin ay- yin ism~ halk1 büsbütün ~ev" 
r1 ayr1 §eyler oldugunu tak- ka getirmi§ti. 
dir ederek bu piyesi elinden Tiyatro agzma kadar dol· 
geldigi kadar sade bir li- du. Oyun ba~tan sonuna ka-
sanla kaleme almaga ~ah§- dar alki§lar ve heyecanlarla 
m1§ ve muvaffak olmu§tur. devam etti. 

ifk temsil günü'lün habra
sm1 bay Kemaleddin ~ükrü
nün büyük Kemal hakkmda 

Gavri 111cnl{u) n1a1lar1n 
a<;d{ artlrn1a ilan1 
ikinci icra memurlugun-

dan: Dosya No. 933-12 
S1d1kaya bor~lu Mehmet 

agamn uhdesinde kay1tb ta
punun 335 tarih ve 72 nu
marasmda bornovada ~ad1r
van ~ar~1smda 25 numarah 
nalbant dükkäm 300 lira 
k1ymeti muhammeneli olub 
tarihli ilänmdan itibaren 30 
gün müddetle a~1k arbrmaya 
~1karalm1§br. Talib olanlarm 
k1ymeti muhammenenin yüz
de yedi bu~ugu nisbetinde 
p ey ak~as1 veya milli ban
kanm teminat mektubu ver-
melcri ve arbrma 25-3-35 
tarihine müsadüf eden pa
zartesi glinü saat 11 de da
irede icra olunacakttr. Mü§-
terilerc ait 32-10 numarah 
dosya irae olunabilecegi 
gibi fazla izahab laz1me 

Tiyatronun i~i (Y a§as1n 
Kemali inillet) avazelerile 
~mhyordu. Müellif birka~ de· 
fa sahneye ~agralcli ve, ,UzU~I 
sürekli alki§larla kar§1lanc11. 

Gece yaras1 oyundan son· 
ra halk tiyatro kap1smm ö· 
nünde Koca K emali kucak· 
lamak el, üstünde ta~1mak 
i~in bekleyordu. Kemal bu 
büyük muvaffakiyet ve ~öh
retten utanch. Bir arabaya 
athyarak ve kendini belli et· 
memege ~ah§arak gü~ hal 
ile ka~h, evine gitti. Yüz
lerce insan ise ellerinde fe
nerlerle sokaklarda hep (Ke
mal) i arayorlard1. 

lkinci temsil daha parlak 
oldu. Hatta devrin vükeläs1 
ü~üncb temsile gelmek i~in 
haz1rlamyordu. Biitün Istan
bul yalmz (Vatan) ve (Na
m1k Kemal) ismi ile ~alka
land1. 

Bu milli heyecan, bu va-
tan bislerinin tezahürü pek 
tabiidir ki Saraym, Abdiil· 
azizin istibdat idaresinin i§i" 
ne gelmedi. 

"Trakya komitasma göre 
Trakyamn ak1beti henüz ka
tiyetle teayyün etmi~ sayala
maz. Binaenale Türk hü
kumetinin Trakyada takib 
cttigi iskän siyaseti mevsim ---·--------·! J 

~u halde italyanm Habe§· 
istana gönderecegi kuvvet 
ta§ ~ailasa bir milyonu bu
lamaz. 

Gerek Playfer markali 
alman piyano, kadife ceviz 
lüks koltuk tak1m1, saybor, 
kütübhane, §emsiyelik, 2 
saks1hk ma1a1 sigara mua· 
s1, ceviz elbise dolah1, tek 
kanath aynah dolab, 2 kl~i
lik karyola mä somye, pe'
kirllk, hah ve seccadeler ve 
sair bir~ok mobilyalar bil
müzayede sablacakhr. 

dahi verilir. Talibler bu 
hususun daireye talik olu
nan a~tk arhma ~artna
mesini 10/3/35 tarihinden 
itibaren okuyabilir haklar1 
tapu sicilile sabit olmtyan 
ipotekli alacaklilar ile diger 
alakadarlarln ve irtiEak hak 
sahiplerinin bu haklar1m ve 
bu hususla faiz ve masrafa 
d.air olan iddialaram evrak 
mübitelerile yimi gün i~inde 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde haklari tapu sici
lile sbit olmad1kca sab§ be
delinin payla§masmdan hari~ · 
kalacaklar1 ve tayin edilen 

Halk1n galeyamm kendi 
zulßm ve mutlakiyet sistem• 
lerinin aleyhinde isyap edici 
bir kuvvet gören Abclülazit 
derhal milletin gözünü a~
mak isHyen münevver gen~" 
leri slndirmek istedi. i§in ba
§l hem Nam1k Kemal llern 
de (ibret) gazetesi idi. (ib· 
ret) i kapatblar. Muharrirle
rini yakalad1lar: birer tarafa 
sürdüler. Bu istibdat sald1r1„ 
§mdan tabii (Keml) de kur
tulamad1. Dsasen asil mak· 
sat o degil miydi? T evkif et
tiler ve tevkiften ü~ gün son· 
rada Abdülaziz 10 Nisan 
1837 tarihli me§'um bir fer" 
man ile (Mogosa) kalesinde 
kalebent edilmek üzere K1b
r1s adasma sürdüler. 

siz imi§. 
Bir tak1m Türk ajanlarmm 

Bulgaristandan apartarak (!) 
Bulgaristandan [firara te~vik 
ettikleri kimseler de, bu va
ziyeti anladaklara i~in f art1k 
bu propagandaya kulak as-

Cocuk Bak1c1s1 t 
Aran1yor 

Ufak bir ~ocuk bakabile
cek kabilinde bir bayana ih-
tiya~ vard1r. Matbaam1za mü
racaat etsin. 1 - 6 

izmir vilayeti Naf1a ba§mÜ
hendisliginden: 

1 - Eksiltmeye konulan i§: ' Menemen - Muradiye yolu
nun O-t-000 - 17-1-135 inci kilometreleri arasmda toprak 
tesviyesi; 

2 - Muammen ke§if bedeli: 45608 lira 39 kuru§tur. 
3 - Bu ise ait evraklar: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B Mukavele projesi 
C - N af1a i~leri umumi §artnamesi 
D- Fenni ve hususi §artname. 
1stiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 izmir, istanbun, An

kara Nafia ba~mühendisliklerinden alabilirler. 
4 - 20 ~ubat 935 günlemecinden 13 Mart 93 ; günle

mecine kadar 21 gü!1 olup mezkur 13 Marl 935 <;ar§amba 
günü saat ou birde lzmir Viläyet daimi cncümeninde yap1-
lacaktir. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
6 Eksiltmege girebilmck i~in isteklilerin (3270) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka a~ag1daki vesika· 
lara haiz ölup gösterilmesi läz1md1r. 

7 - Fenni ve mali fehliyetname ile ~imdiye kadar yol i§i 
yapmad1gma dair salähiyettar makamdan verilmi~ vesaik. 

8 - Teklif mektuplara yukarda 4 üncü maddede yaz1h 
saattan bir saat evveline kadar izmir viläyeti daimi encüme
ni reisligine makbuz mukabilinde verilecektir.? Posta ile 
gönderilccek mektuplarm nihayet dordüncü madde yaz1h sa
atta gelmi~ olmas1 ve d1§ zarfm mühürü mum ile kapattlm1§ 
olmas1 läz1md1r. 

Postada ol acak gecikmeler kabul edilmez. (47] (532) 

f 
1 

Büyük Kardi~ah bay lbra
him hanmda Emniyet müza

yede salonu müdüriyeti 
(1-3) 

f taJyanm b~günkü hazeri 
ordu kuvvetine ve ordu te~
killerine gelincc; bugün ital
yada on bir kolordn vard1r. 
Sardudy aile Sicilya adalarm
da da bu kolordulardan ha
ri~ olan askeri kumandanhk-

„lar vard1r, italya kolordular1 
k1smen iki, k1smen de üt; 
f1rkahd1r. Ayraca Sicilya as
keri kumandanhg1 emrinde 

istanbullu 
Ali Fuad 

iki f1rka, Sadunyada da bir Teminat11, saglam ve ucuz 
firka vard1r ki bu suretle her nevi koltuk ve somye, 
italyanm hazeri ordusu 30 divan, perde i~leri yeni ya-
firkadan ibarcttir. p1hr ve tamir olunur. 

Bu ordu kuvvetinin sm1f- Kantarc1lar No: 17 
1rmmmmmm •• s:=i':::tmmmmm 

~ 

iZMiRiN BABASI ! 
1'1illi l~o111an Yazan: SIRRI SANLI 

Amerikada kazand1g1 on be~ mi1yon lirahk servelini 
izmirlilerin refah1, izmirin iman i~in sarfetmege and i~mi§ 

~ m~lle.t b~bas1 bir Belediye Reisinin hayabm: izmirde yap-
: tig1 l!flera, esnaf1 uyand1rmak ve ceza verd1rmeden dogru 

yola koymak i~in verdigi konferanslar1, i§sizlere i§, a~lara 
a§ bulmak i\:in yaratbg1 i§leri s1cak bir ifade ile canlan- : 

diran bu ulusal roman bütün izmir ta can evinden aläka- ~ 
dar edecek, okurlarim1z1 büyük bir merak, daha büyük n 
bir ~011kunlukla sürükleyecektir. ~ 

Bu eser daha nelerden bahsedecek, ( iZMiRIN BA
BASI ) mn izmiri ve f zmirlileri nas1l sevdigini ve nas1l 
sonsuz bir sevgi ve sayg1 ile izmirliler tarafmdan sevildi
gini gösteren fasillar hakkmda okuyucular1m1za ayr1ca 
tafsilät verilecektir· 
~~kt:;lkt:jl(„ J;;t;;alii;.ti&~Jf 

zamande arbrma bedeli gay
ri menkulün yüzde yetmi§ 
be§ini bulmad1g1 takdirde 
en son arhramn taahüdü 
baki kalmak üzere arbrma
nm on be§ gün daha temdit 
etmek suretile 10/4/935 tari
hine milsadüf eden <;ar§am-

, ba günü saat 11 de gayri 
menkul en ~ok artirana 
ihale edilecektir. Sab§ 

' pe§in para iledir mal bedeli 
ahnmadan teslim edilmez mal 
bedeli verilmez ise ihale ka 
rar1 fesh edilir ve kendisin
den evvel en yüksek teklif e 
bulunan kimse arz etmi§ ol
clugu bedel ile almaga raZI 
olmaz veya bulunmazsa icra 
dairesince hemen onbe§ gün 
müddetle arbrmaya ~1kar1hr 
bu arbrmay1 aläkadarlara 
teblige hacet olmay1p yalmz 
ilänla iktifa olunarak en ~ok 
arbrana ihale edilerek her 
iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasmdaki 
farktan ve diger zararlardan 
mes'ul oldugu ve tapu har
cmin belediye ve vak1f ica
rmm ve yüzde iki bu~uk 
delläliyenin mü~teriye ait 

· oldugu ilän olunur.(542) (48) 

Magosa büyük Kemali öl-
dürmek i~in mahsus yap1l
m1§ bir zindan gibiydi.. Ke
mal burada türlü türlü has
tahklar ~ekerek, hele s1tma" 
dan aman bulam1yarak ufak 
bir odamn i~inde tarn ü~ se" 
ne, her §eyden mahrum ya" 
r1 a~, yar1 tok bir zindan ha
yab ya§ad1. Maamafih zerre 
kadar meyus degildi. bir ta" 
raftan kendi hastahg1 ile meir 
gUl olurken diger taraftan da 
vatam i~in ya§amoktan farig 
olm1yor, u Zavall1 <;ocuk, 
Gülnihal, Akif bey „ kiyes" 
lerini yazayordu. Onun Ma
gosada ge~irdigi hayata ait 
istanbulda nafiz bir devled 
adamma yazm1§ oldugu me§"' 
hur " Magosa Mektubu „ bii" 
yük vatanperverin ~ektigi 
ezivetlere ve bunlarm kar§I" 
smdaki metanetine ~ok ku\'" 
vetli bir delildir. 

[ Arkasa var ] 
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hn1irin en lüks ve en ucuz hastanesi 
Birinci S1111f A1utahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BA Y TAHS~ININ . 
Hastanesidir 

~f~ tesim hastanenin ( LÜKS) sm1f hasta odas1 olub bu 
~ ara on gün yatmak, yemi!k, ilä~1 hekim ücreti mesdä 

~:~disit, f1bk, basur, fistül, kanser, urlar, karm, beyin 
lt ~1r her tüqü bu gibi büyük ameliyatlar da yap1lmak 

111le topta:t\ yekün (50) lira ahmr. 

. Umumi Deposu 
civannda ( Hüscvin Miisnü ()den1is ) 

~ ~ 

"T'ica retha ncsidir 

Bu Pillerin En Tazesini 

--

( Halkm Sesi ) 

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

rükleri en kisa bir zamanda iyi eder. i\:mesi kolay ve her 
ya~taki tarafmdan i~ilir . 

Eczac1ba§1 Ferit Sulfatalar1 
Sekerli ~ekersiz o.~:; sg. garantili saf kinin 

ihtiva cder. S1tn1ah ve kinine ihtivac1 oJanJa-
ra hu tna rka y1 ta vsi~·c ederiz. ~ 

Selam~t Nezle ilac1 
Nezle, grib, ispanyol ve ag1z bumndan giren hastahk 

mlkroplanndan korur. Nezleden olan di~ agnlrrm1 izale 
eder. Benzerini ahp bo~una vakit ve s1hhat kaybctmemek i~in 

( Selamet Ferit) ~!~ ;dini:~ikdine dik-

s F •t ~ •f E • Hiikämet • er1 'j'l a czanes1 s1ras1 

Sebebi Ne imi§? 

- Yahu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, 
sana ne oldu? Sanrl bu kabaday1hk nereden geldi? 

- Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman 
kabaday1hk nereden geliyor, anlarsm„. 

Ucuzluk 
Hükumet caddesinde ~em

si Hakikat Ucuzluk sergisin~ 

geziniz. Y eni pek ~ok ~e§it
ler geldigi gibi fiatlardaki 
u~uzluk ak1llara hayret verir. 

Tuhafiyeye aid her arad1-
gm1z mah bulur, yorulmadan 

pazarhks1z muayyer olarak 
ahrsm1z. 

Art1k 
Eski, 
Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak 

l)en1ektir 
c... 
:::; ::::::1 Yünlü, pamuklu, ipekli 
5 ;;; her kuma~1 1 her robu yeni-
: Kasadar 1e~tirmek, en solmu~ renk-
-~ lere taze bir can, canh bir 
~ ßayan parlakhk vermekistermisiniz, 
. 'l ( H 0 L i S T i N A ) boya to-

( 
lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda Aran1yor zunu kullammz. <;ok ucuz 

lf üseyin HüsnÜ Odemi§ ) Hesab1 kuvvetli bir kasa- yapilmas1 ~ok kolaydar. 

21 $UBAT 

• 
lzmir et ve c v r 

J .... üzun1lan olan verli nal1ann1 
Ucuz, solmaz ve saglamlarmdan alabildikleri bir tek magaza: 

ZEK 
• 

A A~ 
Y crJi l\iaHa r ~1agazas1d1r 

<;e§itlerdeu baz1lar1 : 
<;ay ve sofra tak1mlar1 fantazi bortuzlar ve yiiz havlulari, 

hamam tak1m ve ime~temallar, yerr patiskalar, yatak, yorgan 
ve karyola ~ars;iflar1, kanapc V.! yatak yüz)eri, ~ocuk fa§ka
lar1, ~ama 1rhk yerli bezleri, titorlar. 

Lokanlalaia, p::istahanelere, peynirci'ere v süt~ülere ve 
ht!sin a~ evine süngerden daha iyi ve s1hh1 ( Ä§~I ( astar
lara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipck masurlar ve 8 
numaradttn 50 numnraya kadar makara!ar ve hepsini say
mak mü§kül olan daha bir~ok ~e~itlcr mü§terilerimizin na
zarlarma arzolunmaktad1r. 

Adrt!S: 
Eski Bitpazar1 arkasmda me~hur [ Suluh n ] da Zeki 

Yava~ Y erli Mailar magazas1. 

V zif esini Sevenler 

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

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

" Gripin „ alsamz hergün vazifenize gelebilirdiniz .. 

YÜKSEL RAKISI 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz dar Bayan aramyor. Talib- Umumi deposu: Suluhan 

_.....„.'°"'•'-- lerin tdarehanemize müraca- ~!varmda ( Hüseyin Hüsnü Az zaman zarf1nda Kabaday1 
• ·~~~~~H~~:~::~~:•::":~.-:;::c::"::*::":~~~~~ atlan. 1 - 6 Odemi~ ) ticarethanesi. •• • • 

l'AYYARE Sl.NEMASI Telefon~ ,.,::~t:-~~~ =-~°ß~h~{1~-i:~~';~l~~~n!„~gä nr=i rak1s1 kadar yukselm1§t1r 
3151 -~ ~„ "-" ~- - ~"'"' -- ~- • _.F -=~ - - ~..P -=----= ~~ •• L.! 

iki büyük filim birden ~ 1~1 E L ff A M R A . .~~~resinde . Milli IJ ~~1dc*:lc:>'dclfc1dci:lci~.1c~1c~.1c1dc1c~ 
l - M U L E N R U J ~ 11Wli1 Kutuphane Smemasa illl ~ lki<;e~n1clikte: Tan S1nemas1 T3ej~3n )f. 

.. ~ q;1 Per§embe gününden itibaren gene iki filim birden 1111!11 » i tosr ANCE BENNET' t .
1 

tt" V. •• 1 ~·'# ..t11t:. "IUI' -n 20 $ubat 935 <;ar§ambadan itibaren 
k m ems1 e 1g1 ve yuz1erce 41: IJli!ll 1 ß Q L E R Q · 4K • · 

1l taraf mdan yap1lan büyük varyetef numaralar1 ~ "' • Qlil i 1 - M f L T Q N (Zen eil er ~ 
·1 ·· l · b. ~b·d · ~ ~ 1!lID!i M "k" d t l 1· k VI h f'l · Krah) ~ 1 e sus enml§ 1r sanat a 1 es1 ~~'# ful us1 1, ans, uva et, ü s, eg ence ve ayat 1 m1 1 

~ „ Bir Gönül Böyle A vland1 ~ ~~ 8<l~ogR~·~s RAFT _ cAROLE LOMBARD ,~, ~ 2 - "Tanenberg Harb1" ~ 
· t~'!. ~rancis - Georg Brent jJe Glenda Farre! tarafmdan ~ :: 2 _ Malek ßi•ra Krall '~ » ;; En Y cni J)ünya Havadislcri )f. 

'"'3d ed'l b„ „k k "ht' f'l · ~ l!Ji..~ -n >+ 3 i en uyu a§ ve 1 1ras 1 m1.. A YRICA : ~ ~ · 1111 .C S E A N S L A R )t 
~ .._ F 0 K S Dünya Havadisleri (Türk~e izahath) ~ ~I: Ba§rollerde: BUSTER KEATON ( Malek) LI~ <t( Cuma, Cumartesi: 9, 13, 17, 21 Milton, 11, 15 ve 19 )+ 

Sark1c1 KovbovJar (renkli fantazi komedi ~ 111 PARAMONT JURNAL No. 5 111 <t( Tanenberg Harb1 )f. 
bfli( ~1 www -~ ii Bu haftaya maheus seans saatlar1: i <t( Per§embe, Pazartesi: 13, 17, 21 Milton. 15, 19 Ta- ')+ 

li,. •• l<A1:" '. H~rgün 21,~5 seans1 ucuz HALK seans1d1r ~ llJ!lll BALERO: 15 - 18 - 19 - 21,30 MALEK: 17 - 20,15 ijQ!jUl'tC • nenberg Harb1 ~ 
ans 1pn fiatlar 1 c1 25, balkon 35, hususi 50 Kr. ~ ~ Cuma günü 11,30 da Per§embe günü 13,30 da ba§lar 1iJ ~ Sah, <;ar~amba: 17, 21 M1lton. 19 Tanenberg Harb1 lt 

* ~@~~~~~~~i!~~~~~~~~~~~~~1,i'i~~~~@D~~~t<B~~~~~@ ~f;• ~m~~~~,,:~~++~ 
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Te f r i k a 1'1:~~~~~~M~~::~~~~~~~:• HalkeVIDID 
N_a_si_I __ ! a§_ardi ~48- y eni Almanya ingiltere ile Tek Ü~üncü ydd„ 

Finike karargi1ln ha~tan ba~a atc~c ve.rildi, • •• 1•..., • 
bozuk düzen ka<;•~n1ag-a ba~ladilar. ~1tsir Mü1teriler Ba11na Anla1mak Istiyor mu 1en 1gi 

l ·1 ·d l l. 1 t l ' Birkac; 1\ vrupah fab- oo Yarmki Cuma günü far 
or<. us1 c ~1 (et 1 cen <C tu u~tu ar · · · .

1
r, l .. l · , 

1
. , . , d. Aln1an gazetcleri, bir ingiliz bakan1n1n Berline maza bagh Halkevinin 

Saläheddm Eyubi M1s1r ~averin sakland1gv 1 ordu üze- rI \.,l )IZ( cn a ) Oll iste l 1 ·1 b . . 1 . d 1 V • 1 . d dönümü münasebetiyle k " ge n1es1 e ütün 1~ enn üze eceg1 <anaatin e 
ordusu ba~bugu ~averi M1s1r rine dogru gitmege ba~lad1- istanbul (Hususi)- Avru- lulanma merasimi vard1r. 
lüyada Finike knargäh1- lar. padaki afyon fabrikalari Berlin 20 (A.A) - Döy~e 1 manyanm ihtiya~larmt tam- merasimden hisse al 
nm civarmda ve deniz k1y1- Arkalarmdan Saliheddin karteline dahil bulunan bir Algemayn <;aytung gazetesi mt§ olacak ve mütekabil an- halkc1hk duygusu tafl 
Jarmda .bir yere gönderdi. Eyyübi yeti§ti ve gür sesile iki fabrika, uyu§turucu mad- Almanya ile ingiltere arasm- la§ma ile mütekabil ihtiyac- her Türkün borcudur. B 
Askerlerini gizlemetim ve ~u kumanday1 verdi: deler inh san idaresine yeni da dogrudan dogruya müza- larm heyeti umumiyesini tan- sus burada gayet güzel 

F k 11 k d A k l l b tekll.flerde bulunmuc::tur. Ha- kere imkänlarm1 ve sair Con zime yard1m edecektir. de müsamere yapilacak ini e i erin arargäh an - s er er, nöger er; ü- "' 
d l k t- · l h d. brlardadir ki kartele afyon Saymenin Berlini ziyaret ede- Correspondance Diploma- Bu müsamerenin proir 

önüp gemi erine s1gmma un gücünüz e ücum e m, v. h kk d k. . 1 tik gazetesi Almanya ile In- .. d-k ·dd ·n 
. d . k l l . ! satmak •. r1·n b1·r sene evvel ceg1 a m a l §ay1a ari gor u ve Cl eo zeng1 uzere emz 1y1 arma ge e- aman vermeym .,. ·1 d d d 
cckleri vakita kadar saprat- SaJäheddin Eyyubinin bu ba~hyan görü~meler müsbet mevzuubahs ederek, tarn se- gd1 tere aras!° a k ogru an bugüln~ kadkark d§ehrimkiJ 
melerini ve kendisinin de buyurugu üzüerine dört yan- bir neticeye baglanamam1~b. l~hiyetle mücehhez herhangi ogruya tem.s va i oldugu görü miyece a ar yü 

dan §iddetJe hücum ha§lad1. Kartelin elindeki afyon stok- bir ecnebi §ahsiyetin Berline takdirde Fransamn buna hi~ hulduk. Müsamere iki P 
onlarla birle~tikden sonra bir suretle itiraz edemiyece- ~adir. Gündüz par~ast 
hücume ge~ilmesini söyledi. Finike ordusu sabaha kadar larmm tükenmiye yüz tut- gelecek olursa Alman hüku- gini, ~ünkü böyle bir tema- gecesi par~asi. Gündüz 111 

~aver Saläheddin·Eyubinin temizlendi. Ka~abiJenler ge- mas1, inhisar idaresile bir meti merkezinde bütün mil- sm Almanya ile diger hükii- sameresi saat 16 da i 
kurdugu plän üzerine hara- milerine s1gmd1lar, denize anla~ma yap1lacagm1 zanet- letin itimadm1 haiz selähiyet- metler arasmdaki meselele- müsamereside saat 20 

ar1larak canlarm1 kurtara t" kt d' t hf ll 1 f'k' t ti. • ket etmek üzere kendisinden .,. irme e ir. ar ma e er e 1 tr ea 81 rin serbest~e münaka§a ve rukda bac::hyacakd1r. 
bildiler, bir~ok e~ya ele · · d h 1 · · · T 'f 

aynld1. M1s1n ülya tarafma 
yerle§ti. Saläheddin Eyubi 
kendi askeri ile ve miktar 
M1sir askcrile gece yansm
dan sonra Finikelilerin ka-
rargähma baskm verdi. Ev
velden amklad1g1 fedayilerle 
neft yaglanm icabeden dök
dürdü her taraftan ate§ ve
rildi. Bütün karargäh alevler 
i~inde kald1. F etbiyeliler ne
ye ugrad1klar1m bilmediler, 
pek 1a§km bir balde ka~i~
m1ya ve keniz k1y1smdaki 
gemilerine s1gmmak üzere 

Birle§meli 
V vavertree se~iminin kat'

iyetle ortaya ~1kard1g1 kon-
1enatörler f1rkasmdaki ikilik 
liberaller ile Sosyalistleri 
ziyadesiyle memnun etmek
tedir. Mamafih bu sevin~leri 
henüz vakitsizdir. Filhakika 
konservaiör farkasmm iki 
kolu gelecek genel se~imden 
evvel birle1me ulusal hüku
mel iktidar mevkiini kayb
edecektir. Fakat bu iki ko
lun birlefmesine ne mani 
vard1r? Hi~ §Üphesiz kabine 
de bu gaye i~in derhal ted
bir almak lüzumunu idräk 
edecek akh selim vard1r. 

bugünkü §erait altmda ulu
sal hükümet, gelecek avam 
kamarasmda 1931 ki gibi 551 
tarftar degil, 150 yi a§an yar
d1mc1 bulursa kendisini bah
tiyar saymahd1r. <;ünkü yal
mz sosyalistlerin ve liberal
lerin hücumlanna degil, ayni 
zamanda 50 den fazla nam
zed koymalar1 kuvvetle bek
lenen müstekil :konservatör
lerin de 1iddetli muhalefetle
rine kar11 koyma mecburiye- · 
tinde kalacakbr. 

Ulusal hühümet son ü~ y1l 
i~inde bu olusa ~ok k1y
metli hizmetler i'a etmi§tir, 
fakat vezife ba§mda kalmak 
ve 1iddetli hücumlara kar§t 
koymak istiyorsa tam mana-
11yla ulusal olmas1 gerektir. 

Bu ihtiya~ bay Vinston 
Cburellin müntehiblerine irat 
ettigi nutukta degerli söz-
lerle izah edilmi1tir. 

Bu eski diplomat lngilte
reyi genel sava1da muvaffa
k1yetle idare etmi§ ve genel 
grevi par~alanmtJ olan ve 
bugiin dahi gücü lngiliz de
mokrasisioe häkim olan bu 
kuvvetlerin samimi ve mü
euir bir 1ekilde yeniden bir
lqmelerine en derin arzula
nndan biri oldugunu bildir-
mistir. (Daily Mail) 

mrdi. 81· r T1b Heyeti l~lD ekr a temasa g11recegm1 halline dogru yeni bir terak-
o· yazma ta ve müta aayi yü- ki tec:kil edecegv ini yazd1ktan 

M1s1r hakam Saläheddin "' 
Eyyubinin bu hizmetinden Moskovada rütmektedir. Bir müddetten- sonra diyor ki : 

beri kom~ular1m1zm Alman- Bununla beraber Alman-
c;ok memnun oldu, kendisine k 0 ( ) Mos ova 1 A.A - St"v- yamn yeni hedeflerini daha yay1 uluslararas1 büyük me · 
kar~1 sayg1y1 ve scvgiyi art- l b 1· · d l d F yet er ir igm e Pa ü izmin iyi anlad1klar1 dogrudur. a- seleleiin münaka§asmdan 
brd1. Oyunlarda Saläheddi- k h santeti mü<;ta zerat vas1ta- kat ecnebi bir §ahsiyetin zi- uzak tutmak i~in baz1 tema-
nin ünü acunu kaplad1. d k 

Daha bir~ok cenklorde sile te avisi ha kmda yap1- yareti kendisine Alman dev- yüllerin daima mevcat oldu-
bulundu. Misir yurdunu ve lao tecrübeleri tetkik etmek Jet adamlarm1 ve yeni Al- gu hörllmektedir. 

lk · l üzere profesör Edmon Ser- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ü esmi geni§ etti. ~am ha- ~ ~ ~ ~ ~ N4 ~ 
kam bu i§lerden ve Salähed- jamn ba§kanhgmda uluslar 
dinin bu ününden örktü. dernegi s1hhi komitesinin 

gönderdigi heyet Moskovaya 
Antebde Facia 

IJir Ev (:öktii, Bir 
Kad1n 4 (:ocuk Öldü 

Kendi yurdunun kaygusuna 
dü§tÜ. 

~ 
~ 

r Arkas1 var ) 
~ 
~ 

idare 
Dahiliye Vekäleti tarafm

dan ~1kar1lan ayhk " idare „ 
mecmuasmm 83 üncü fUbat 
1935 nüshas1 zengin münde
recath inti~ar etti. 

Mecmuada iskän muafiyet
leri nizamnamesi, Istanbul 
ve izmir liman müdürlükle
rine ve mürakabelerine aid 
nimamname, hayvan · saghk 
zab1tasma aid bir tadil ni
zamnamesi, $uray1 Devlet 
tarafmdan ahnm1§ muhtelif 
kararlarm metni, soyad1 tali
matnamesi ve Dabiliye Ve
käletince bir ayhk müddette 
muameleleri ikmal edilen te
kaüt ve yetimlerin cetveli 
vard1r. 

"idare„ nin bu nushadaki 
gayri resmi k1sm1 zaugindir. 
Bulgaristanda idari istatistik 
hakkmda gayet mufassal ve 
k1ymetli bir makaleden baf
ka Taylorun iktisadi i,Ietme
cilige ait olup Macit Burhan 
tarafmdan terceme edilen 
VP. „ Taylorizm„ sistemi hak
kmda tarn bir fikir veren 
makale silsilelerinin birincisi 
mevcuttur. 

Hukuki ve idari i,lerlerle 
bütiio aläkadar olanlann 
„fdare„ Mecmuasm1 kütüp
hanelerde bulundurmalan 
läz1md1r. „ldare" mühim mü
hin idare hareketile kanuni 

Staviski 
1 Tahkikat1 

Gazianteb, - Dün gece 
Alacabey mahallesinde yag
murlarm tesirile iki kath bir 
ev y1k1lm1~, üst katta yat
makta olan ihtiyar bir k~dm
la bir ~ocugun, alt kattaki 
ahirda bulunan iki deve ve 
~i; merkbin ölümüne sebeb 
olmu~tur. Bir kadm polis 
tarafmdan kurtar1lm1§hr. Bu 
evin y1k1lmac;iyle ~öken ar-

j Paris 20 (A.A) - Stavis
ki i§ini tahkike memur ko
misyon, Staviski ve kreqs 
tahkikatmda eski müddei.111 
mumi Presar ile eski ba,kan 
Sotonun istimama luzum ol
mad1g1m bildiren ve bu SUr

retle bunlara atfedilen isna~ 
larm esass1z oldugunu teyit kadaki evde de büyügü bet 
bir karar kabul etmiftir. ya,mda ü~ k1z enkaz altmda 

kalarak ölmü§, ana ve baba-

ltaJya nekadar 
1

iOOO'P:iis 
asker ~1kanr? ihtilil 

[ Ba1taraf1 2 incide J 
ledir: Anavatanda 478,318 C1karml§ 
efrad, 23,521 zabit. Müstem- Londra - Taymis gaze-
lekelerde 29,442 efrad ve tesi Man~okonun Grin kasa-
1014 zabit. bas1nda bin kadar polis ih-

Hava ordusuna gelince, tiläl pkarmt~br. Zabitlerini 
bugün italyamn (1507) harb. dövmü~'erdir. Bn zabitler Ja-
tayyaresi 1vardir. pondurlar. Diger yerlerde de 

Askeri muharririmize göre, Japonya aleyhine muhtel:f 
ltalyamn timalde:Avusturya ihtiläller vardir. 
hududuna tahtid ettigi iki 
kolordudan biri (4) üncü 
Verona ve digeri on birinci 
Udine kolordularid1r. 

Verona kolordusu iki f :r
kahdir ki bunlar 11 inci ve 
9 uncu f1rkalard1r. Udine 
kolordusu da 10, 13 ve 14 
üncü f1rkalardan mürekkeb
dir. 14 üncü firkamn mer· 
kezi, Yugoslavya hududun
daki Goriziya kasabas1d1r. 

Suikast 
Tahkikat1 

Marsilya 20 (A.A) Kral 
Aleksandrin . f lcatlinde met
haldar Yugoslavlarm yeni 
müdafii suikast filiminin ~ev· 
rilmesi ve kralm: arabasmda 
bulunan merminin mütehas-

•s1slara muayene ettirilmesi 
hakkmdaki talebinden vaz-

mukarrerah topbyan ve ayni •im __________ _ 

zamanda gayri resmi k1s1mile Zayi 
ge~mi,tir. 

hari~teki harekäti muhtasar 12785 numarah ve 9-5-914 
ve müfit bir surette tophyan 
yegine Türkiye macmuas1d1r.I 

Dir F1rsat 
Kar11yakada sabilde Salih 

pafa caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 
sabhkhr. lsteyenler gümrük 
kar11smda Meyveter gümrük 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numaras1na 
bq vursunlar. (1-10) 

tarihli ithalät bevannamesi 
mücince 9 /5/934 tarihinde 
gümrükten ~1kard1gm 10 
balya kaskam ibligi e1ya 
mukabilinda gümrUkden al
d1g1m 6/ 59 No. ve 9-5-934 
günlü teminat makbuzunu 
kazaen zayi. ettim Y enisini 
alacaj'lmdan eskisinin bükmü 
olmad1gi ilin olunur 

lzmirde Kuzoglu ~"'isinda 
-51 No. da_Albir E. Y affe 

Kayseride 
Kar Tipisi 

Kayseri 20 (A.A) - Civar 
viläyetlere nazaran bu k111 
~ok hafif ge~iren Kayseri 
birden bire k1,Ja-:l1. Düo ge
ceden bathyan kar tipisi halä 
devam etmektedir. 

HPrens Dögal 
Viyana, 20 (A.A)- Prens 

Dögal bugün ögleden aonra 
__ Budape1teye fidecektir. 

Ta1kentte 
J)c1nir ~ladenleri 

l~ulundu 
Moskova 20 (A.A) -Ta§

kentten bildiriliyor : 
Orta Asyada Tacikistan 

vadilerinde ve bilhassa <;ag
ladisakda demir madenleri 
ke~fedilmi§tir. 

Sulhun 
Karakollan 

Paris - Ehvel, Balkan 
misakm1n 1 senelik kongresi 
münasibetile yazd1g1 bir ma
kalerde diyorki: 
Kü~ük itiläf merkezi Av

rupanm Balkan misakmda 
Avrupamn tarki cenubde 
sulh muhafaza karakol vazi
fesini yapiyorlar. Yine bu 
makalede bu karakollarm 
milyonlarca köylünün ifinden 
ayrilarak silihlamb fübheli 
hudutlarm1 muhafazaya git
mekten kurtarm11lard1r. 

Bulgar, 
Yugoslav 
Heyeti •• 

Sofyr, (Hususi) - Bulga
ristan ile Yugo~hvya arasm
daki meseleleri balletmek 
i~in bir Bulgar - Yugoslav 
heyeti lesis edilmittir. Bu 
heyet dün ilk toplanbsm1 
yap~11 ve bir~ok itleri göz
den ge~irmittir. 

italyan 
Nüfusu •• 

Roma 20 ( A.A ) - Son 
istatistiklere göre, 31 Kinu
nusani 1935 de f talyada sa
kin nüfus miktan 42,128,000 
tltr. 

ltalyan 
Muvazenesin 
de A~1k 

Roma 20 (A.A) - ltalyan 
ticaret "'muvazenesi 1934 ytl1 
nihayetinde 2. 500 milyon li
ret a~1k g&atenniftir. 

Telefon ~irke 
Otomatik telefon firke 

nin teessüsü senelerind 
beri tesisat masraf1 ola 
halktan ald1g1 fazla para 
tutar1 50 bin lira kadar 
dugunu ve bu paramn h 
dört senede iadesine 
verildigini, iadenin dört 
nede yapdacagm1 yazm1f 
Bu para telefon ~irke · ' 
blän~osunda emanet hesab 
almm11br. 

Fuh§a Te§vi 
Fuh§a vas1ta olmakla su 

Arif, Sami, Kadri adliye 
verilmiflerdir. 

Bunlar hakkmdaki evr 
tahkikatm icras1 i~in milcl 
iumumilikden birinci lk 
bakimJigine verilmltdir. 

Verem 
Mücadele 
Cemiyetinin 
1a iincü Yildönün1ü 
i\iünasebetile .. 

Bu alqam saat 21 de 
mirpalas salonlarmda 
mütesna bir eglence ge 
ya1ablacaktar. 

Nemutln bu müaam 
ittirak edeceklere .• 

Amiral Börd 
Vellington 20 (A.A) 

Amiral Börd cenub kutb 
yapbg1 sefer dolaya 
bor~land1g1 50,000 ade 
i~in bir iki yal konferans 
vermek niyetinde oldu· 
beyan etmi,tir. 

Kanada 
Altin Madenleri 

Ottova, 20 (A.A) -
nadadaki alhn madenlerin 
1934 y1h zarhnda 102 
yon 250,000 dolar k1yme 
2 milyon 960 bin onaluk 
tm ~1kar1lm11br. 

italyan 
Demiryollarl 

Roma 20 [A.A] - De ' 
yollar1 idaresi önümüzd 
yaz mevsiminde ltalyan 
ecnebi seyyahlanna yeni "I' 
ni kolaybklar gösterecek ff 
bu meyanda maktu fiy• 
bir bilet ihdu1 tuav 
vard1r. Bu bileti alan eCD 
1eyyahlar on bq gün m 
detle biittin ltalya ha 
nzerinde 1eyahat edebilec 
lerdir. 


