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Yanl11 
Dü§ünceler 
Edirne (Hususi) - Gö~

:en ak1n10m arkas1 bir ay
B an beri kesilmi§ bulunuyor. 

ulgaristandan ahnan du
al' ~~rnlara göre bu, Bulgar hü
t Ullletinin gösterdigi baz1 
b" 20rluklardan ileri gelmekle 

oldugu anlafilmaktad1r. 
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Bununla beraber Bulgaris
tan Türkleri gö~üm etmek 
~ranndad1rlar ve bunun 
l • 
~1nde ilkbahar1 beklemek-
ltdirler. 
„ Son zamanda gö~ümün 
klliine ge~mek i~in bir ta-

1111 töresiz zorluklar ~1ka
~b Bulgar hükfimeti, ne ga
~Ptir ki, as1I ahnmas1 gerek
Sn ~evri~leri unutmakda ve 
~gariatan Türklerini gö

~lll etmek suretile mal ve 
~iilklerine konmak isteyen 
~r tak1m ~pulcu unsurlar1 

Yl1Dland1rmaga bir türlü 
Yana1rnamaktadir. 

I T ek tük elenlerin anlatbk
i'11na göre, Bulgaristan Türk-
6trinin görmekte olduglar1 

11tnsizliklerin bir an dahi 
'~kas1 kesilmi~ degildir ve 
~t~kim daha ge~en yeti de 
ilibede öldürülen bir 1rkda

~llli1z1n öldftreni de hali ya
'llan1p kömülüfl1n lpen~esi-
lle " 'l . di B „ . •er1 mem1f r. u onen-
'~zlikler ve bu k1yallar dü
t'1itiirken Bulgaristan Türkü
llii gö~üm yargnlanndan vaz
Re • k~ ~Irmek olamaz. Bulgar hü-
llllleti, Bulganstamn en dog
~ Ve en uyual tab'cse oldu
~u her s1z geliminde bay
L_Yan Bulgaristan Türklerini 
~Ybetmek istemiyorsa bu 
~111 Önünü almaga bir tak1m 
Oreaiz engeller ortaya ko-
~'rak savafmais ~ok beyhu-
e olur. 

1 
~Uglin Bulgaristanda yedi „ e •z yüz bin Türk vardir. 
~ bu ac1maga deger irkda§· 
,„11rn1z hükfimetin yükledigi. 
f)rtr vergiler, Trakya ve 
ti 0bruca gibi az1h komitele
.a 11 ve bir tak1m ~apulcu un
i:!•r1n önensizlikleri ve zu
b „ lar1 yüzünden o derece 
b~llenrnektedirler ki genit 
~ llefes alabilmek i~in Ana
~ da s1g.nmaktan bqka bir i bulamamaktad1rlar. 
'rlt Ugün i~in gö~ akm1nm 
b as1 kesilmit bulunuyorsa 
b~' Yllkanda söyledigim gi
le~d~~gar hükiimetinin gös
~h 11• zorluk yüzünden ve 
k a . ~okcas1 Balkanlarda 

1.'tin t•ddetle hükiiru sürme-
lllden ileri gelmektir. 

V. R. 

~-1nr milliye 
ati§ Taksitleri (:o-

gaJtilnuyacak 
' · Ankara (Hususi) - Emlä
tt1 111 ·u· 
'lllla 1 

• •Ye. ~üdürü bay ~efik, 
le ._ ~ rndbye saht taksit-

r1111n - 1 dak· ~oga blacag. hakkm-
cii" 1 

haberlerin dogru olma
lini aöylemi1tir. 
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Bulgaristan agz1ndaki baklay1 nihityet ~1kar1yor mu ? 
• 

Mara1ta F1rka 
Kongresi Icab1nda yard1m görebilecegini ima ettigi kuvvet nidir ? 

Mara§ 23 (A.A) - Cum
huriyet Halk firkas1 viläyet 
kongresi bugün belediye sa
lonunda tekmil mümessiller(", 
vali, viläyet erkäm ve bir~ok 
dinleyiciler önünde kurul
mu§tur. 

""4i'::r!"~~t.i'JZl12~ M ~ ~ ,;y.ov~.11'\."miih--...• lllllP.7!i8 

Sofyada ~1kan l\lir gazetesi 'fiirkiyc ve Yuuanistan aleyhi.nde hir ~ok sac;n1alarla dolu olan 
bir ba~n1akalesinde Bulgaristan1n en1ellerini orta va dökiivoor. 

------------~ ----
Bulgaristanda pkan Mir - Bu mücadelenin gayesi ya- sirada, cenub kom1ular1m1zm devlet adamlar1 ve milletle-

gazetesi (cenub kom§ular1- rm dünyada ~1kmas1 muhte- takmd1klar1 müphem ve ka- rin makul bir surette anla§-
m1z) · ba§hkh bir ba§ yaz1da mel olan bir ihtitläfta Bul- r1§1k tav1rlari da hahrlatma- masile sulhuk kuvvetlenme-
Türkiye ve Yunanistan hak- garistanm zayif olmasmdan y1z. Bazi Türk ve Yunan sine samimiyetle ~ah§an mil-
kmda bir~ok gülüni; ve yer- istifade edilerek Türk hu- mahafili bundan yakm $arkta letler cemiyeti idarecileri ta-

Ulu önderimiz Atatürke 

siz neljriyat ~ yapmaktad1r. dutlanm Bulgaristana dogru bir Slav tehlikesi görerek rafmdan dikkatle tetkik ve 
Mir gazetesinin hu yaz1s1m geni§lo:ttmek ii;in umumi ef- bir Türk - Yunan anla§mas1- mütalea olunmas1dir. 

candan bagbhk ve derin say
gilarm sunulmasma ve bü
yüklerimizede §evk tel yaz1-
lar1 yaz1lmas10a alk11larla 
karar verilmi§tir. Kongre re
isi Burdur saylav1 bay Ho
noran tarafmdan okunan 
idare heyeti raporu mütte
fikan onaylaomifbr. Kongre 
yar1n da devam edecektir. 

h k d ·1 'd' ? kt t - · · t' I t · Halkm Sesi: Bu yaZiy1 tercüme ediyoruz: kär1 az1rlama eg1 m1 1r m a e meg1 1s J(;a e IDI§· 
l d. B 1 y 1 okuyan karilerimiz bu BulCJ'ar Cenub komcular1m1z Yu- Madem ki matbuat bu mü- er ir. u gar - ugos av „ 

"t LJ d h · d B l gazetesinin ne kadar gülün~ nanhlar ve Türl<ler, Balkan- cadelede bu kadar serbest an &§masi a a ziya e a - ve sa~ma fikirler ortaya at-
lardaki mücterek hudutlar1m 1 b1rakilm1cbr, Türhiyenin hak kanlardaki sulhun tarsin ve 

-t "' m1§ oldugunu anlamakta 
müdafaa ii;in aralarmdaki k1m1zdaki niyetleainden süp- takviyesi ii;in yaptldigma gö- gecikmiyeceklerdir. Yaripki 
anla§maya ragmen endi§e he edebiliriz. re, bu :endi§e yersizdir. Fa- say1m1zda bu makaleye ce-
ediyorlar. Balkan anla§mas1 Bulgaristamn Yugoslavya kat aceba bu endi§e zail vab verecegiz .. 
ve onunla el birligi etmi§ 1 ile anla§maga te§ebbüs ettigi olmu§mudur, yoksa Türk ve 
olan Kü~ük ltiläf lve kom§U- · ~------------'-"""''-"'-"'-''"""" Yunan askeri haz1rhklar1nm 
larm emniyetine käfi gelmi- 1 Venizelos ,. devamma ämilhni oluyor? 
yor. Ve bunun as1l garibi de, ! 1~ol1't1'kac1l1ktc.'ln vaz- Cenub kom§ular1m1z10 Lare 
silähtan tecrid edilmi' olan I ketlerinde mäni arayabilmek 
Bulgaristandan endi§e etme- gevn1cdi vc ~azge~- i~in kendi kendimize bütün 
leridir. nli)'ecektir bu sualleri sormahy1z. 

Y a bilhassa Bulgaristana 
Silihlanm11 olmalarma rag- kar§i husumetkärane niyet 

men silihlar1m arhrmaga ve ler besleyorlar, yahudda, en-
hududlar m tahkim etmege dilje ederek, sulh i~in tehli-
devam edi, orlar. Türkler keli olan aaskeri hazirhklar 
Edirne ve Yunanhlar Trak-

yab1yorlar. Fakat her halde, 
ya s101rlar1n1 tahkim etmekle husumetkärane vaziyetlerini 
meljguldürler. Bulgaristana b1rakmazlarsa, Balkanlardaki 
karti yap1lan bu haz1rhklarm kariljikhklar ya Atina veya 
hakiki manäs1 nedir? Bul- Ankaradan i;ikacakbr. ifte 
garlar tarafmdan her hangi 0 zaman mevcdiyetlerini mu 
bir taarruza ibtimal yoktur. hafaza etmek isteyenler, bula-
Tüi·k matbuabnm Bulgaris- bildikleri yerlerden yacd1m 
tana kar11 takibettigi hatt1 arayacaklar, bu takdirde, 
hareketten baz1 deliller or-

Balkan veya diger anlafm 
taya trikarilabilir. Son za- alarla Balkan sulhunu muha 
manlarda Türk matbuab 
Bulgaristana kar§I bi aman fazaya imkin olm1yacakhr. 
bir mücadele a~mI§br. Cenub kumtular1m1z10 de-

vamb tehditleri vaziyeti bu il'mm„ oo „mm'i n bu safhaya dogru sürükle-
~ AtatÜrk ~ mektedir. Bu hal Balkan 

Marmariste ~ R-u-s -oo,--
Marmaris 23 ( A.A ) - ~ 

Reisicumhur Atatürk Ege n Denizalblan 
vapuru ile saat 19 da li- ~ Vilädivostokta 
ma01m1za geldiler. Marma- : 
ris §imdiye kadar görül- ~ 'f oplan1yor 

: miyen bir sevin~ i~indedir. ~ Atina (Hususi) - Patris Londra, Moming Post ga-
~~„ oo „~~JJ gazetesi Venizelosun siyaset tesi bugünkü Rusyanm deniz 

K. Ba1kan1 
Tc~ckkür ediyor 

Kurultay Ba,kam General 
Kiz1m vzalpten valimimize 
atideki telgraf gelmi§tir: 

Ziyaretim esnasmda gerek 
halk tarafmdan ve gerek 
zabaliniz tarafmdan göste
rilen ~ok samimi tezahurat 
ve hareketten dolay1 te,ek 
kür ederim. 

KÄZIM ÖZALP 

äleminden ~ekilerek Uzak kuvvetlerinden bahsediyor. 
~arkda bir seyahate ~ikaca- Bu hususta yazd1g1 bir ma-
gma dair ortaya atdan ha- kaleye göre deniz muahede-
berleri yalana ~1kararak di- sini yapmak i~in müzakere 
yorki: cereyan ederken japonya 

" Bütün Yunanistanm her bu müzakereye Rusyanm-
zaman ir1adat10a muhta~ ol da iftirik ettirilmesini is-
dugu Giridli diplomat siya- te mi§ fakat diger büyük 
setten ne trekilmiftir ne de devletler bu ~Japon teklifini 
~ekilecegi vard1r. ßu haberi reddetmiflerdi. Zira Rusya 
ifaa edenler Venizelosun ye casusunun Rus siyaseti üze-
ni faaliyetinden korkanlar- rinde bir röl oynayacag1 bir 
d kuvvette oldugw unu ortaye Ir. „„„ .... „„„ .................. „„„„„ .... „„„ sürmüf tiir. 

Gözler Yaln1z Ruhun Ay-
nas1 Degilmi1! 

Bir doktor insanm gözlerine bakarak hastabg101n derece
sini ve hastan1n ne zaman ölecegini ke1fediyormu1! 

Bu merakh meseleden bahseden yaz1y1 yarmki (Halkm 
Sesi(nde okuyacaks1n1z. 

japonyada bugün dahi 
Rusyan1n uluslar deniz mü
zrkeresine girmesi taraftar1-
d1r. Zira Rusganm Vlädivos
tokta toplanan donanmas1010 
bir gün gelip Man~uri üze
r!nde bir rol oyn•yacag. ka
naatmdadir. 
Bu filonun Japonyanm Man 

~uri ile olan askeri münaka
labDI kesmekten korkuyor. 
Bu da Rusyanm bu maksatla 
yalmz elli denizalh gemisi 
bulündurmas1ndan ileri gel
mi1tir. 

~ ~ ~ B 
Osmanzade Y oku§unda ki 
Cifte Cinayetin Tahkikab 

Per§o:tmbe ak,am1 nifan bo- zügünü Ahmede iade etmi1-
zulmas1 yüzünden bir ~ifte tir. Fakat Ahmed ni1an yü-
;,inayet oldugunu yazm11ti'f. zügü ile beraber gönderdigi 

Bugün ~inayet hakkmda diger hediyelerin de geri ve

Katil Kömürcü Sabri 

rilmesini isetemi1 ve birka~ 
defa Sabrinin evine gitmittir. 

Per§embe akfaml Ahmed 
tekrar eski ni1anbs1n1n evine 
gitmit fakat evdekilerin fer
yad1 üzerine keri dönerken 
Sabri ile kar§1la1m1§, Sabri 
Ahmedi görünce cebinden 
tabancas101 ~1karm11 ve ~ü 
el siläh etmi1br. 

Kur1unlardan biri Ahme-
din karmna isabet ederek 
derhal yere sermit diger bir 
serseri kur1un da oradan ge~-

ald1g1m1z tafsilib yaz1yoruz; mekte olan makinist Hayrid-
Maktul kolac1, kömürcü dinin gözüne isabet ederek 

Sabrinin hemfiresi Seheri bir onu da yere y1km11br. 
~ok defalar istemi§, kolac1 Katil ifadeslnde, Ahmedin 
Ahmedin ilk zamanlarda ver- kendisini vurmak istedigini 
digi red cevaba ragmen so- ve tabancay1 elinden alarak 
nunda ni§anlanm1tlard1r. ona ate§ ettigini söylemittir. 

F akat günün birinde Sabri Katil dün isticvab edildikten 
hemfiresini kolac1 Ahmetten sonra tevkif edilerek hapis-
ay1rmak istemi§ ve ni1an yü haneye gönderilmi1tir. 
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iki Manil1 Bir Tablo 
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- Babuclan dama atilanlann, tasa ve yasla ve babuclar 
tomistan edilemedikleri i~in babucsuz kalanlann hasret Ye 

iftiyakla seyredecekleri bir levba.„ 



Sahife 2 

Läkin 

~1rpmarak iizerine ko~maz
d1m!. 

Seviyorum. Sevmekten 
bir türlü kendimi alam1yo-

rum. 0 da beni seviyor. Sev
digi mektubunda yaz1h. Kcn-
di yaz1silc yaz1h... Elbette 
ger~ektir. Hay1r! Elbette ger
~ektir. Allah o kadar güzel 
bir vücudun i~inde hiyanet 
saklanmaz a. 

(Biraz sonra) 
Kimbilir? En güzel ~i~ek

lerin arasmda y1lan bulunu
yor. 

Y arabbi! Y arabbi! insanm 
yüzü gibi gönlünü de mey
dada yarata idi ne olurdu? 

ikinci l\leclis 
Bay lsläm Bayan Zekiye 

Islam 
(Pen~ereden girerek) 

Ben gönlümü meydana ~·
karabilirim. Ne yapay1m ki, 
i~imdeki esrar yine sana gö-
rünmez. 

Zekiye 
(Ban islänu görüncc niha

yet derecede bir tela§ ile 
yanma ko§mak ister, fakat 
yine kendini toplar. Bir sü
kgtu müteessiranedan sonra 
kendikendine hitap ederek 
ve fakat sözünü i§ittirerek) 

Y a simdi her gün Allah-
dan ölümümü istedigimde 
hakk1m yok mu? Biri gördi
se bana ne der? 

Islam 
- Kimsenin görmek ibti

mali yoktur. Bu kadar gün
ler, bu kadar geceler kendi
mi göstermemek i~in toprak-
larda yuvarlamyorum. Sabah 
a~d1yor görler hälä a~1m1ya 

bqlamad1. Gece bitiyor uy
ku daha yeni ba~lad1. Her 

l•;tl p~ 11.l '~ 
h.~1 1~11 111111 ~ 

Bulgaristanla 1 

Japonya 
Aras1nda ticaret 
Baaglan 
Bir müddet evvel Sofyada 

te§ekkül eden Bulgar - Ja 
pon ticaret odas1, mukabi-
lindc Japon mah almak ~ar
tile, Japonyaya Bulgar tütü
nü vermek üzere baz1 Japon 
ticaret evlerile anla§malar 
yapm1ya muvaffak olmu§tur. 
ilk parti tütün Tokyoya gön
derilmi§ ve Japon tüccarlar1 
arasmda aläka uyand1rm1§br. 
Bulgar - Japon ticaret odas1 

Tokyoya kadar gitmek üzere 
bir seyyar sergi tertibine 
karar vermi§tir. Mayis aymda 
hareket edecek olan bu ser
giye tüccarlar1m1z da i§tiräk 
ederek ugrayacaklan liman
lann ticari vaziyeti hakkmda 
tetkikatta bulunacaklar ve 
mahalli tüccarlarla temas 
edeceklerdir. 

Memleketimizin en mühim 
ihracat maddelerini ta§iya
cak olan bu gezici sergi ü~ 
ay devam edecektir. Bunun, 
Japonya ile olan ticari mü
nasebabm1zm inki§afma yar 
d1m edecegi ümit edilmek
tedir. 

Növi Dni 

( Halkm Ses~ ) 

italya Habe§istana Hücum 
Ederse Kar11s1nda Japon

yay1 Bulacak 
Atinada münte§ir Katimeri : 

gazetesi Romanya muhabi
rinden ald1g1 bir · mektubu 
ne§retmektedir. Bu mektub
da ezcümle deniliyor ki : 

ha iltihak etmi§tir. Ge~en 
Känunusanide de Stokholm 
askeri mektebini mezunlarm
dan isve~li zabitler getirilmi§
tir. Fakat 300 mitralyözle 
muhlalif ~apta 150 top ve 
daha bir~ok nakliyc levazlm1 
Japonyadan ahnm1§br. Habe
§istan son sene!erdc kahve 
fiatlerinin dii~mcsi üzerine 
ik.tisadi darhga ugrayarak 
hi~bir ihtiyacm1 teroin ede
miyecek bir vaziycte dü§tü, 
harici bir istikraza karar vc
rince akhna ilk evvel bütün ' 
Habe§istan sahillcrinde müs
temlekelcri bulunnn Avrupa
hlar degil, Japonya geldi. 
Bundan sonra Japonya ile 
yap1!an ticaret itilaf1 üzerine 
Habe~istan Japon tüccarlar1 
ve ticaret emtialarile doldu. 
Bir~ok Japon §irketleri smai 
ve ticari imtiyazlar ald1lar. 
istc Habe§istan böyle bir 
müttefike malik oldugu i~ln 
italyanm tckliflerine boyun 
igmiyor. 

Günahkirlar1n kurtanc1S1 
bir Y ahudi Haham1!!! •• 

1 

l~lbbbtc 
•.oo++---------

TARIHT TEFRIKA 
- 27- ~" 

m1 var-

italya - Habe§ ihtiläfmm 
normal bir §ekilde halledile
cegi hakkmda resmi ag1zlar
dan duyulan sözler bile bir
denbire degi§ti. Arhk bu 
nikqin hava mevcud dcgil
dir. 

isläm 
AHah a§kma ellcrini 

yüzüne tutma. Düuyay1 topu 
bir gün gördiim. <;ünkü bana 
dünyadan murat sensin. Bir 
daha görecek miyim? Oara
sm1 Allah bilir. 

italyamn Habe§istana ü~ • 
tabur asker göndermege ka
rar vcrmesi, bunlarm Roma
dan hareketlerinden evvel 
Mussolini tarafmdan tefti§ 
edilmeleri her~eyden evvel 
italya hükfimetinin Habe§is
tana kar§I mevcudiyetini ih
das ettirmek arzusundan mül
hem osa gerektir. italyanm 
böyle fevkalädc tedbirler al
masma müdafaa maksadmm 
sebeb oldugunu yoksa Roma 
ilc Adisababa arasmdaki ih
tiläfm bir mücadeleye mün
cer olmasmm istenmedigi bu
rada da israrla söyleniyor. 
Fakat bugünkü vaziyet bu 
sözlere pek te hak verdire
cek §Ckilde degildir. 

Demindenberi casuslar gibi 
pen~erenin albndan sözlerini , 
dinledim. 
(Zek!ye 1zhan infial eder) 
- Kabahabmm ne kadar 

büyük oldugunu biliyorum. 
Onu biri bana yapsa indim
de kiyamete kadar al~akhk
tan kurtulamazd1. 

(Zekiyenin infiali tezayüt 
eder) 

- Haydut gibi pen~ere
den bir eve girdim. 

(Z~kiyenin infiali daha te
zayüt eder) 

- Benim buraya girdigim 
gibi biri bizim eve girse ka
mm heläl sayar öldürürdüm. 

Ne yapay1m ki ihtiyarim 
elimde degil. 

Seni seviyorum. Senden 
ayrdacag1m. Bugün agzmdan 
beni sevdigini i§ittim. Bugün 
sana veda edeccgim. Edece
gim. 

i~te gönlün benden ka~
mak istedik~e ayaklarm ba
na dogru geliyor. Ben de 
kendime malik olmad1m el-
bette kendimi zaptederdim. 
Elbette sinin yamnde olsun 
kabahath olmam1ya ~ah~ir

d1m. 
Merhamet! Merhamet ki 

böyle nurdan dökülmü§ vü
cuda ta~dan yap1lmt§ gönül 
yak1§maz. 

ihtiläfm halli i~in italyan 
maslahatgüzsn ile Habe§ im
paratoru arasmda Adisaba-

, bada cereyan ctmektc bulu
nan miizakcrclerin imparato
run italyan tekliflerini kabnl 
etmemekte göstcrdigi 1srar 
üzcrine kcsilmek ihtimali bu
lundugunun italya tarafmdan 
resmi tebliglc bildirilmesi 
mevcuf kanaati takviye et· 
mektedir. 

Bu teb!igde Habe§istan hü
kfimetinin Roma el~iligi ta
rafmdan hudud hädiselerini 
reddedcr §Ckilde ~1kar1lan 
teblige hi~bir ccvab verilmi
yecegi de bildirilmi§tir. ~u 
hale göre vaziyet daha ziya
de ciddile§iyor, demektir. 

ihtiläf1 Fransa ile ingiltere 
[ Arkas1 var ] . büyük bir dikkatla takib edi

1.;1 
ll1ud 

P~ll 
lih tl 

iran 
·:.•1 
""' 

Kendi dilini 
lslah cdiyor 

iran edibleri ve üniversitc 
talebeleri, bir ka~ aydauberi 
Iran eski dilini canland1r
maktad1rlar. 

yorlar. Bu iki hükfimetin Af
rikadaki menfaatleri italya 
ile mü§terektir. Hattä buuun 
i~in Ü\: Avrupa hükftmefnin ' 
Habe§istam aralarmda niifus 
mmtakalarma taksim ettikle
ri de söylenmektedir. Bu yüz
den ingiltere ile Fransamn 
müdahaleye haz1r olduklari 
söyleniyor. F akat bu müdc
hale Habe§istana kar~1 mu

Tahranda yüksek muallim , harebe ctmek i~in dega, an-
mektebinde, bu hususta bir cak sulhu ternin i~in olacak-
tetkik cemiyeti kurulmu§tur. hr. 

Bu cemiyet iran dilinde Ancak Jakonya Habe§ista · 
mevcud olan yabanci ve . na yard1m edersc bu iki dev
hassaten Arab kelimelerini letin de i~e kar1§acaklar1 mu-

1 hakkak görülmektedir. Bu 
kaldiracak ve bunlarm yeri- nokta iizeriude henüz tebel-
ne eski iran kelimelerini kul 
lanacaktir. 

iran dil cemiyeti, bu hu
susta, bir program tanzim 
etmi§ ve her hafta bir top
lanb yapmay1 kararla§hr
mi§hr. 
Bu cemiyet, eski iran keli

melerin ihtiva eden bir ka 
mus haz1rhyacakbr. Bu ka
mus maarif nczaretine tak
dim olunacak ve tasdiki is
tenilecekt ir, 

iranm en yüksek edibleri 
ve iranm eski lügatma vak1f 
olan, älimler bu cemiyette 
bulunmaktadir. 

EI Belag 

, liir etmiyen baz1 fikirJer or-
1 taya atmaktad1r. Japonyanm 

malik oldugu pek ~ok imti
yazlari kaybetmemek 1~m 
Habe§istam yalmz b1raktm
yacak, ona yard1m etmekle 
kendi menfaatlarm1 koruya
cag1 kanaati ileri sürülüyor. 

Japonya ile Habe§istan 
' arasmda s1k1 bir tcsriki mc

sai bulundugvnun en büyük 
deiili Habe§istamn harb si
Iahlanm Japonyanm tedarik 
etmcsidir. Habc§istan ordu
sunun taiim ve terbiyesi ger-

1 ~i bir Bel!rika heyetine tev-
di edilmiftir. Yirmi zabitten 
ibaret olan birinci heyete 
1933 te ikinci bir heyet da-

' 1 Henüz gürecek vatani vazif cleritniz vc ahna-

Fakat acaba Jakonyanm 
Asya meseleleri haricinde 
Afrikada bir maceraya ka
r1§acakm1d1r? Bu meselede 
japon el~isinin itulya Harici
ve müstc~arma yaphg1 son 
ziyaretini nazari dikkate al
mak hiz1mchr. ;;ayialara inan
mak läz1mgelirse cl~i bu mü
läkatta italya Habe§istan 
hakkmda istilä cmelleri bes
lcyors:i japouyay1 da hesaba 
katmasi läz1m geldigini, ~ün
kii Japan süngülerile kar§I
la§mak ihtimali bulundugunu 
ihtas etmi§tir. 

Hautman 
Elektrik sandalvcsi 

.; 

bas1nda 
" 

.. F!emington, ( Roytcr) 
Olüme nrnhkiirn olan Haut
rnan hapishaneden elcktrik 
idam sandalyesinin yamndaki 
hücreye nakledilmi§dir. 

Almanya 
Avusturyadanj 
Ne istiyor? 

Paris - Ekselsyor gaze-
1 

tesi Almanyanm cevabmdan 
bahsedcrl.en diyorki: Alman
ya Avusturyada Almanlarla 
meskün yerlerin dahi Alman
yaya terkedimesini §at1lari 
arasma komu~tur. 

Zayi nüfus 
istanbul Sülcymaniye nü

fus memurlugundan Hocapa
§a nahiyesinden ahm§ oldu
gum nüfus tezkeremi zayi 
ettir.t yenisini pkaracag1m
dan cskisinin hümi.i kalma
mi§hr. 

~ehitler Daraga~ Altm 
sokak 26 No. hanede 
P AL HA YRiDDiN 

Bir F1rsat 
Kar~1yakada sahilde Salih 

pa~a caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 
satihkbr. isteyenler gümrük 
kar§ismda Meyveter gümrük 

sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba§ vursunlar. (1-10) 

cak intikan1lann11z var. ()nlan yapahn1 !. .. 
Biz gelelim hahama: Ha

ham arbk daglarda gezmege 
son vermi§ti. Deniz kenarm
daki Frans1z askerlerinin ka
rargähmdan getirdigi bir 
masay1 barakasma kurmu§, 
her gün oraya kapamyor, bu 
masamn üstünde cep defte
rine kaydettigi günahlarm 
künyelerini kaydediyor ve 
aerlerinin haritas1m yapmak
la me§giil oluyordu. 

Haham Filstine giderken 
Muammeri de, Esmay1 da hat 
tä Esma isterse Salihi de 
beraber götürecekti. 

Ak§amlari kon§urken on-
lara bunlari söyliyor ve Filis
tinin güzellerinden bahedi
yor. Oradan da hem Muam
meri ve hem Esma ile kölc- ' 
sini Mekke ve Medineye gön 
dermegi vadediyordu. 

Günün birinde Salih ~1ka 
geldi. Bir arahk Esmamn 
eline bir tezkere s1k1§brd1. 
Sadullah bu tezkede on ath 
ile tepenin arkasmda haz1r 
bnlundugunu bildiriyordu. 

Esma bu tezkerey cevab 
olark ~unu yazd1: 

" Gecc yarismdan sonra 
q!zim baraka yakmlarma ge 
Iiuiz l „ 
Ak~am ortahk uyuduktan 

sonra Esma yava§ yava§ ku
liibesindcn ~1kh. Kulübenin 
arkasmda bekliyen Saliha 
sordu: 

- Seyid Sadullah nercd? 
Salih cevab verdi: 
- Biraz yukaride 
- Beni oraya götür. 

Ba§ üstüne, arkama dil 
§Ünüz. 

iki ü~ dakika cebele br
mand1ktan sonra bir gölgeye 
tesadüf ettiler. Salih gölgeyi 
görünce dudaklar1 arasmdan 
evicach bir 1shk ~1kard1. Kar 
§Idan da aym suretle bir ce 
vab ald1. 

Bu parola taabsmdan son 
ra iki ni§anh birbirine iritti· 
Esma Sadullahm eline sar1ld1. 
0 da Esmay1 kucakbyarak 
karanhktan almndan öpmege 
~ah§trken dudaklarmm üstii· 
ne hararetli bir puse kon· 
durdu. ikisin de vücudunu 
b!ri titreme kaplad1. Bir ba• 
raret bürüdü. Bk ÖpÜf o k• 
dar rath idi ki iki nitanh bir 
dakika kadar bu durum üzC 
re kald1lar, kendilerinden g• 
~er gibi oldular. 

Nihayet Sadullah kendin 
gelerek sordu : 

- Ka~1yor muyuz? 
Esma cevab verdi: 
- - Hay1r, henüz görcce• f 

cek vatani vazifelerimiz "e 
aJmacak intikamlar1m1z vtr· 
Onlar1 yapahm. 

- Be senin her emrine 
hazmm. 

-- öyle ise evv:la §Uradl 
bir knyanm kenarma otur•„ 
hm, sana gördüklerimi " 
ögrendikJerimi anlatay1m, b 
reket program1m1z1 tanz" 
edelim. 

iki i§tk oturdular. Es111~ 
tekrar söze ba§hyarah decli 
ki: 

[ Arkas1 var J 
~ ~ ~ E 

Hapisanede 
Niküh ~1crasin1i 

Utro Gazetesinden : 

: Kü~ük itilifJJJ 

1925 Senesinde lsliyona 
hapisanesinde bir katil mad
desinden dolay1 idama mah
küm olan istovikonun cezas1 
930 senesinde müebbet kü
rege verilmi§ti. Hapisanedeki 
hareketile ahläkm1 düzelttigi 
an!a~1lan istovikofun cezas1 
müddeti 932 senesinde 15 
seneye indirildi ve cezasm
dan ancak birka~ sene kal
d1g1 i~in lstovikof amele ile 
beraber i§ i~in d1§ar1 da ~·
kar1hyordu. Bu ~1kmalarda 
bir k1zla görü§mÜ§, sevi§mi§ 
ceza müddeti bitince evlen
mege karar verilmi§, k1z da 
bu müddeti bekliyecegini 
Aadetmi~. Fakat müddetten 
evvel iki taraf nikahm yap1l
masma a·zu göstermege ve 
gc~en gün lsliyona hapisa
nesinde nikählar1 yapilmitbr. 

Otomobilli 
I-hrs1zlar idarna 
n1ahkün1 okln 

Budape1te, - Bura San
cak mahkcmesi dün ü~ ki§i· 
yi idama !mahkum etti. Bun
larm lagb1 (Budape§te ilk 
otomobilli h1rs1zlar) dir. Bu 
adamlar ge~en sene Buda
peftede bir bankay1 basttlar, 
ü~ ki§i rüververle öldürdüler 
ve para ka~1rdilar. 

casuslar1 imif 
Budape1te - Sancak mab' 

kemesi Kü~ük itilifa casu•' 
luk ile su~lu sekiz kitiyi mab' 
kiim etti. Macar olan müe'r 
bet kürege diger yedi ecnebl' 
de iki sene ile bet sene ar1: 
smda muhtelif hapis cezall 
rma ~arp1ld1lar. 

1 Kad1n polislet 
1 

Paris - Parisdeki ka~ 
polisine ,ehir belediyesi d• 
ha bir~ok tahsil görmüt 1''' 
dm polisi ilave etmittir. E~ 
bunlarm ehliyeti görültlrr 
bu miktar arblnlaeakbr. 

Buda üyle: 
Budape§te - Burada ~~ 

dm polisi te,kilatile met~ 
olunuyor. Bir~ok kadm po (1 
tayin olunacakbr. Bunl• 
vazifesi §ehir i~indeki s~~ll.' 
larda halkm asayitine DY 

mak olacakbr. 

ikinci icra memurlugu11d 
Bir borctan dolay1 haci I 

len karyola, konsol ve ~" 
hane e~yas1 28-2-935 ~ 
~embe günü saat 16 da 
meli sokakta sablaca~~ 
Mahcuz yüzde 75 buld;;t 
surette ikinci arbrmas1 !;,t 
935 pazar günü ayni 
ve ayni mabalde sablaC 
br. istekli olanlar o gilJI 
saatta icra münadisile 
muruna müracaalan iläJI ) 
nur. ( 54 



lzmirin en lüks ve en ucuz hasta nesi 
Birinci S1n1f i\lutahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BA Y TAHS~ININ • 

Hastanesidir 

11 ß.i resim hastanenin ( LÜKS) ~J_?~f has~a ~~as1. o!ub b~ 
lttflara on gün yatmak, yemek, 1la~, hel im ucreb mcsela 

:P•~disit, f1tik, basur, fistül, kanser, . urlar, kann, bcyin 
ta&ir her türlü bu gibi bjyük amehyatlar da yap1lmak 

"'tile toptan yekiin (50) lira ahmr. 

c; 

bünyada ~1kan tra~ b1~aklann1n krah say1]an 

Poker markal1 tra§ b1~ag1 
Her )·erde satihr, bundan ~a~111ay1n1z 

Bu Pillerin En Tazesini 

~ --0.. --. -::l ..... 

""O -· --(t 
""': .... 

lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

1 

Yüz tuvaletinizc ehen1n1iyet veriyor, gcnc;lik 
taravetini muhafaza etn1ek istiyorsan1z 

~I u t 1 a k a 

ECZ_ACIBA~I 

F erit yags1z kremini kullan1n1z 

YÜKSEL .RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

• 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

Sebebi Ne imi§? 

- Yabu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, 

izmir ve civar1 bilirler ki 
I ... üzu111Ian olan verli 111allarin1 

Ucuz, solmaz ve saglamlarmdan . alabildikleri bir tele magaza: 

ZEKiYAVA~ 
'Yerli i\laJJar ~1agazas](hr 

<;e~itJerden baz1lar1 : 
<;ay ve sofra tak1mlar1, fantazi bortuzlar ve yüz havlulari, 

hamam tak1m ve :e~temallar, yerli paliskalar, yatak, yorgan 
ve karyola <; :ir~aflar1, kanape ve yatak yüzleri, <;ocuk fa~ka
Iari, ~ama~1rhk yerli bezlcri, titorlar. 

Lokantalara, pastahanelerc, peynircilere ve süt{:ülere ve 
hesin a~ evine süngerden daha iyi ve s1hhi ( A~~1 ( astar
Iara ) kaputlar, 192 renk has boyah ipek masurlar ve 8 
numaradan 50 numaraya kadar makaralar ve hepsini say
mak mü~küJ olan daha bir~ok ~e~itler mü~teriJerimizin na
zarlarma arzolunmaktadir. 

Adres: 
Eski Bitpazar1 arkasmda me~hur [ Suluhan ] da Zeki 

Yava~ Y erli Mailar magazas1. 

~---

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba,, di§ agr1larim keskin bir k1hcm bir ot par~esini 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastal~gma kar§l da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRIPIN ) i herkese 
tavsiycyi bir bor~ say1yoruz. 

Art1k 
Eski, 
Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak 

])cn1cktir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma111 her robu yeni
le~tirmek, en solmu1 renk
lere taze bir can, canh bir 
parlakhk vermek istermisiniz, 
( H 0 L i S T 1 N A ) boya to-

Cocuk Bak1c1S1 
Aran1yor 

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

• 
Istanbullu 
Ali Fuad 

Teminatb, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde itleri yeni ya
p1hr ve tamir olunur . 

Kantarc1lar No: 17 

zunu kullammz. <;ok ucuz si Hakikat Ucuzluk sergisini 
yap1lmas1 ~ok kolaydir. geziniz. Yeni pek ~ok ~etit-

Umumi deposu : Suluban ler geldigi gibi fiatlardaki 
civannda ( Hüseyin Hüsnü ucuzluk ak1llara hayret verir. 

sana ne oldu? Sana bu kabaday1bk lnereden geldi -

1 
? Ödemi~ ) ticarethanesi. _ T uhafiyeye aid her arad1-

- Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman u· ) k gmiz mab bulur, yorulmadank 
• k b d J k d 1· J CUZ U pazarhks1z muayyer olara ~•§llER~·~·Ee•H:!I •!l~:~~~~~"~~a:!I · a a ay1 1 nere en ge 1yor, an arsm... . • 

~ .~~~~'Vj~~~ X 1 Hükümet caddesmde ~em- abrsm1z. 

TAYY ~RE SJNEMASJ Tj~eJ;n :1 11 r.!.fü1Jl\l'9@~~~@~f~~-... ~:;41~~fjU@ 1 „_.._.a..+++*~++++1c:·~;·~~~~~~:Jt 
Iki büyük filim birden 1•~ 1~ E L ff A M R A ldaresmde Milh 11111 I ~~- ----~5 • T lf 

1 - M U L E N RU J : ,% Kütnpbane Sinemas• !: ikii;e~melikte: Tao Sinemas1 3e34J" 
• .x Jtl Pertembe gününden itibaren gene iki filim birden llJ 20 ~ubat 935 <;arfambadan itibaren ~ 

COST ANCE BENNET'm temsil ettigi ve yüzlercc • 111 . ß 0 L E R O \ M 
1
. L T 0 N (Zenciler Krali) 

k1Z tarafmdan yap1lan büyük varyete numaralar1 lf' ,I II, 1 • 
ile süslenmit bir sanat äbidesi • Musiki, dans, tuvalet, lüks, eglence ve hayat filmi i 

1 

2 • Bir Gönül Böyle A vland1 ~ 0 8C'!EgR~eEs RAFT _ cAROLE LOMBARD . %: 2 - "Tanenberg Harbi" :,.:: 
~y ~rancis - Georg Brent ile Glenda Farre} tarafmdan 1 ·1111111 2 - M 1 k e· K al1 • a - En y cni ])ünya Havadisleri „ 
teinad edilen büyük afk ve ihtiras filmi.. A YRICA : ""'• j , 8 e lra r ' S E A N S L A R ~ 
3 - F 0 K S Dünya Havadisleri (Türk~e izahatJ1) '1: ili Batrollerde: BUSTER KEATON ( Malek) Cuma, Cumartesi: 9, 13, 17, 21 Milton, 11, 15 ve 19 ! 
~ ~ark1c1 Kovboylar (renkli fantazi komedi ""'• I! PARAMONT JURNAL No. 5 ' Tanenberg Harb1 ~ 
DI ~.g;: ••1 - * 1, Bu haftaya maheus seans saatlar1 : 11ltlt Per,embe, Pazartesi: 13, 17, 21 Milton. 15, 19 Ta- ~ 
b KKAT: Hergün 21,15 seansi ucuz HALK seans1d1r • , BALERO: 15 -18 - 19 - 21,30 MALEK: 17 - 20,15 • Milton. 

19 
Ta::~:g ~::: ~ 11 

leans i~in fiatlar 1 ci 25, balkon 35, bususi 50 Kr. • )dlli Cuma glinü 11,30 da Pel'§embe günü 13,30 da ba1lar • ~:ac~Sial~1,~<;~ar:i'~a~m~b~a:~t 7~,~2~1~m~Pl~~~R~~~~'* 
~~~ ~~""' ........ ~~~~·~· ..... „.._.~i ES • ee94iltf8' 



Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 

Bl~~:~~~lll l~~llml1ll~l~\nr.:1~-r:l~lll~~:;~~~,l~\11l~:l;;~~~~~l.lti I~ l~H:J am i!J ~ 
NASIL CENGEÖiRDi 111011~1 ~lu1D11BC::.11!J.unnui Ul.~.„.~!.Ll~.~ ulBLt!Jl.;.1.:iliLl.:ni!J m ~ 8~ 

"tt~z~~ Nas1l Ya~ard1 TNeo~ r-~~-a 'w:~~~~~~~~~l!l~~~l~i;U~J~.· 1-l~t· Sak1zdan 
~ Y 1 1 1 D ß k M t t d Koyun getirmek 

Salaheddin Evübi gü:len giine ülkesini ge- s· ug:~ ~~ya Dgt IZ l§ a .ant :ir. lp l a istiyenler 
ni~letivordu."' Casu~ s1fatilc Hasan Sahah1n ~ lillCil l er ert s1nda Berline G1d1yor Sak1zdan ~ok süt veren •' 

kale~ine gönderdiö-i Bahaeddin sevhin Ucuzluyor " ~ Londra, 23 (A.A) - Sir Daily Tel~raf ga~~te~i, Sir ~ok yavrulayan eisten koytJO 
'- ~ • ' J Belgrad, - Munakalat Na- Con Saymenun mart aymm Con Saymenm Berhm z1yare- getirmek i~in baz1 hay\".ii 

adan1lar1ndan lhralnn1le bulu~tu zm gazetecilere beyanatta ilk günlerinde Berlini ziya- te karar vermesi ak1lh adam- yeti§tiriciler baytar müdürl~' 
Saläheddin Eyübi M1sll'a dü, arkasmdan bag1rd1: bulunarap Yugoslavya yolcu retine §imdi muhakkak na- 1

1 

larmm agzmdan Almanyanm güne müracaat etmi§lerdi' 
yakm nekadar derebeylikleri - Karda§tm ibrahim. katarlar1 tarifelerinde yüde zarile bak1lmaktad1r. ingiliz görü§ tarz1m ögrenebilece- bunlarm getirtecekleri ba) 
ve kü~ük hükumetler varsa ibrahim bu daglar arasm- yirmi sekiz tenzilät i~in bir D1§ i§leri Bakam gelecek 1 gini yazmaktad1r. van miktan tesbit eciilere 
hepisini birer birer ortadan da ve ku§ u~m1yan yerlerde proje haz1rlad1gm1 söylemi§- per~embe Pariste ingiliz te§· 1 Berlin, 23 (A.A) _ Gaze- Ökonomi bakanhgma bilditi' 
kaldirmi§ ve Misir ülkesini kendisini ~ag1ramn kim oldu- tir. Sürat katarlarmda da ol- kiläh esasiyesinin safhalan l teler ingiltere ve Fransa ta- lecek ve kontenjan d1§1n°' 
büyütmege ba§lamt§h. Hasan gunu anlamak i~in gözlerile duk~a mühim bir tenzilät hakkmda bir konferans ve- } rafmdan yapilan teklifler hak- olarak girmesi i~in müsaad' 
Sabah muttas1I bu i§leri gü- ara~d1rd1, kendisine seslenen yapilacakbr. Yolcu katarla- recek ve ertesi günü Londra- kmda 'siyasal müzakerelere istenecektir. 
düyor ve gunden güne bu adamm Seläheddin Eyubinin rmdaki birinci sm1flar lägve- ya avdet edecektir. mufassal yaztlar tahsisinde Kalp Para 
Türk kahramanmm büyü- zabitlerinden Behaetdinin ol- diliyor. Yalmz Avrupa tren- Sir Con Saymenin Bay devam ~tmektedirler. d• 
mesi kendisi i~in bir tehlike dugunu göründce heman ya- lerile münasebeti olan katar- Flanden ve Lava] ile k1sa c;orakkCJp1 mmtakasan 

nma geldi. Atmdan inerek bir müläkatta bulunmak Uze- Berlin 23 (A.A) - Alman Kamerler sokagw mda oturs0 
olarak görüyordu.Bir ka~ de lar birinci sm1f vagon ge"e- · 'hb b d 1 tn 

Behaetdine sar1ld1 ve §Unlan T re bu f1rsattan istifade etme- isti arat ürosun an : Ala§ehirli Ahdurrahman og ~ 
falar Saläheddin Eyübiyi cektir. · Al t L d 1· ·1· (1 

söyledi: si "Ok 1muhtemeldir. lngiliz manya arann an ngi lZ Mehmed, Alsancak pazar1ll' {) 
vurdurmak i~in te§ebbüs et- T 

11 k 13 
Karda§Im Behaetdin, bura- Die:. ic:.leri Bakanmm Berlinde Fran§IZ ~tebligine ar§I da kalp yi'rmi· beo;: kuruqlu:f11 s 

ti, muvaffak olamad1„ Ken- p d T T -r Y !i-
disine korkutUCU mektubfar larda ne ar1yc;>rsun? rova an1n yapacag1 müka}emeJ.er gene} §Ubat tarihinde verilen Ce• sürdügü görüldügünden tab' 

d 
Behaetdin lbrahimin yüzü- siyasa vaziyetini tcukik mak- vaptan tsonra Almanya Di§ kikata c.

11
baqlanmic:.br. 

yaz1yor u. Saläheddin Eyübi M b b• • · B F N y "!/ nü, gözünü öperek §U cevab1 u a 1r1 sadile basit münakac:.a bao;:- I~leri Bakam aron on ö-
Cehel §eyhinin tehdid mek- T T y . L. an verdi: lang1~lar1 olacak ve hi<;bir rah ziyaret etmesile vuku- en1 1m 
tublarma yumu~ak hir ifade Aziz kardac:.1m ibrahim, Hapsed1•Jd1• k l kt d.! · l · b l t ·1 b ~ mu ave e a e 1 m1yece dir. u mU§ ur. Tar1·fes1· 
l e ceva veriyor ve o taraf maliimya biz emir kuluyuz, , .• 1 l'!;:,ll 11.:c!'' ''!'(!'' 1•!,;;11 1~1 11~1 -;n 
lara gitmek niyeti olmadigi Sofya - Belgradda ~1kan 11.„i1 11.„,:1 11.„,11 11„,,11 11„„11 ' •• 11 11„ •• 11 1:1o.1d 

ald1g1m1z emri ifa ederiz. Bu- en büyük gazetelerden biri F A t b k 
m ileri sürüyordu. Okuyucu rada benim vazifem senin rana Ve VUS urya 8 an· 
lar1m1zm hahrmda olsa ge- afendin Hasan Sabah hak- olan Proveda gazetesinin 
rektir. Kendi zabitlerinden kmda malumat edinmek ve Sofya muhabiri Ustiyan Bu- Jarl f emasa ba§lad1Jar 
ve adamlarmdan Bahaeddi kalaya girerek ona mürüd yovicin ikametgähmda tahar· Paris 23 (A.A) - Avus- eden Avusturya bakanlarm1 
ni Hasan Sabah üzerine me olmakbr. ihrahim durdu, Be- riyat yapildi ve kendisi hap- turya ve Fransa dt§ i§leri selamlamt§ ve bay ~u~nig 
mur etmi§ti. Bahaeddin dört haetdinin isdedigi ve üzerine sedildi. Taharri esnasmda bakanlari siyasi §ube müdür- cevab vererek Pariste göste-
be§ gün sonra ~ok yakm- ald1g1 yüküm kalay degildi. polisin huldugu kitab, mek- leri bu sabah toplanarak rilen güzel kabulden dolay1 
dan tamd1g1 ve Finikelilerin Kaleye girmek ~ok zordu. tub ve . para müsadere olun- muhtelif ~e.~elelerin ve bil- pek ziyade mütehasis oldu-
hapisanesinde .karde§ oldugu Behaetdin ihrahimin cevub du. Habsmm sebebi hedüz bassa kultur meselelerile gunu ve Avrupada ikinci 
ibrahim isminde Hasan vermedigini görünce tekrar belli degildir. me§gul olmu~lardir. Bu me- Alman devletinin mümessiJi 
Sabahm adamlarmdan birinin sordu: mlBW!lt'l&z:ltM'MllllllE!W---•-• seleler bugün saat 17 de ba- s1fatile Fransanm da kendi-
kaleye dogru ilerledigini gör- [ Arkas1 Var ] Kudurmu~Jar kanlar arasmda yapllacak leri tarafindan takib edilen 

~ son görü§meden sonra kati 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • §ekil alacakhr. barili ülkülerini takib ettigine 

lstatistiki •• Paris 23 (A.A) Kri}'on kani oldugunu söylemi§. Bu-Her Cocuk 
Mektebe 
Gidecek 

Fransa 
Bulgaristan 
Aras1nda 

l'ahsil n1echuriyeti da- ' idhalät ve ihtacatta kon
solosluk vizesinin aranmama

ha stln tatbik edilecek s1 hakkmda Fransa ile ara-
Ankara (Hususi) - Önü- m1zda kar~1hkh anla§ma ha-

müzdeki sene i~inde mecburi s1l olmu~tur. Bundan sonra 
tahsil devresinde bulunan F ransadan memleketimize ve 
~ocuklarm mekteblere de- memleketimizden Fransaya 
vam1 i)in daha cezri bir gönderilecek mallarm men§e 
~ekilde hareket edilecektir. §ahadetnamelerinin konso-
Bu i~te polisde maarifc yar- losluklardan tasdik edilme-
d1mda bulunacakbr. Salä- sine ihtiyac; yoktur. 
hiyettar bir zat diyor ki: Novi Dni 

- „ Ders saatlarmda, so- ••---

Bulgari§nanda 934 senesi otelinde yapilan kabul mera- rada Fransay1 ve Frans1z 
zarfmda deliren insanlar ve siminde bay Boduen Dolfu- ulusunun selämbyoruz, de-
hayvanlar hakkmda "Utru„ sun ulusal siyasas1m takip mi§tir. 

gazetesi §U maliimat veriyor: ~ ~ ~ ~ ~ 
Bulgaristanda 934 senesi Kastamonuda grip salg1n1 

zarfmda 2236 hayvan kudur Ir ( \ A ) G · } b \.astan1onu ~;; I . n1> ~a g1n1 ura-
mu§tur. Bunlardan 1968 zi -
köpek, 32 kedi, 96 s1gir, 20 da da ha~ göstern1i~tir. ~terkcz ve rr a~köprü 
beygir, 3 manda,~20 e§ek, 67 ile okullan tatil edihni~tir. 
~~r~uz, 22 

koyun ve 
1 ke~i- Zehirli gazlar hakk1nda 

Bu sene zarfmea 25 ki~;i- k f 
den fazla insan kudurmU§tur. Oß erans 

l(asta111onu ~;~ ( J\.A ) Dün Halkcvinde 
ga·r. kursundan dahiliyeci doktor SeyJi Fryil
n1az taraf1ndan zehirli gazlar hakk1nda bir 
konf erans veriln1i~tir. 

,,~, 

ltt„ul 
11;:11 
lhutil 

11''"11 
l ;~I 

11~1 
lhutll 

fl!'"Q 
1~1 

izmir liman i~leri umllfll 
müdürlügü 15 gün i~indt 
Tabmil ve Tahliye i§leri ha~' 
kmda yeni bir tarife hai1f' 
hyarak ökonomi bakanhgll11 

gönderecektir. 
Bu tarifenin 

sonra tatbikine 
tasdikindeJI t 

ba§lanaca~· d 
br. t 

Y eoi tarifenin tüccarun1i' 
bir~ok kolayhklar temin ede' d 
cek mahiyette oldugu söf b 
leniyor. d 

Mübadilleri11 k 

istihkak1 ~ 
T efviz suretile mal a1•0 

t 

mübadillerin istihkaklarmd•~ 
fazla kalan ve meskend1, 
maadas1 bor~land1rilan Jllll 
lardan ädi iskän hadd1 bll; 
lunan k1s1mlarm temhki icll, 
edip etmiyecegi tereddiid

0 

mucib olmu§tur. 
Dün ic;eri i§leri hakanl~' 

gmdan velilige geien b!: 
buyrultuda kanunun buna ll~. 
k1smmm tefsirine lüzüm i

1
°t \t 

rüldügü, büyük Ulus Kurtl 1 

ymdan bu hususta karar ~: 11 
kmcaya kadar bu gibi mll~. s 
melelerin inta~ edilmeJlle" 
bildirilmi§tir. 

11'"'11 
11'i!.d ''!:'' lhulll Rusya Rjim 

Sistemini 

kaklarda, kahvelerde, sine
malarda görülen ilk tahsil 
~agmdaki c;ocuklarm ni~in 
mektebe gitmediklerini polis 
terafmdan tahkik edilecektir. J)egi~tiriyor l\1u? 

Varna 
Liman1nda 
Esrarengiz Kay1k 
Sofya - Dün ak~am Var

na limanmda f enersiz bir · Gündüz külahl1 
Band1n11ada so:'t1 bir 

lurs1z yakaland1 

11'"'11 
l!~ll • Izmirin babas1-

1 Bir belediye ha§kan•' i 
1\dh l\tilli ron1a nu111zdan parc;alar: 

ilk tahsil devresindeki ~o
cuklan, ticarethanelerde ~a
h~branlar ve ~ah§maga sev
keden ebveyinleri hakkmda 
da §iddetli takibat yap1la

Sofya - "Zara„ gazetesi 
yazd1g1 bir ba§makalede di
yor ki: 

Rusya hükumeti yava§ ya
va~, fakat emin bir surette 
demokratik bir idareyi be
nimsiyor. Bay Molotofun ta
lebi üzerine Rusyadaki inti
haplara papas sm1file evvelki 
rejimin adamlar1 i§tirak ede
miyeceklerdir. 

kay1k Burgaz vapuruna so
kulurken gl.mrük muhaf1z1 
tarafmdan birkac; el siläh 
ahlmt§, kay1k geri dönerek 
denize a~dmi§ ve kaybolmu~, 
sabahleyin bu kay1k Vama 
limanmda deniz kenarmda 
karaya ~1karilm1§ ve bo~ 
olarak bulunmu§tur. Bunun 
bir ka~akc1 kay1g1 oldugu 
tahmin ediliyor. 

Band1rma ~ (Hususi) - Ban 
d1rmada iki senedenberi muh 
telif sirkat vukuah olmakta 
idi. Son on günlük vukuat 
zab1tay1 ~ok üzüyordu; 

Nlusun sevgi ve inam sa- • bir§ey daha yoktur. 
yesinde burada birlikte ~a- 1 *** , t 
h!?mak mutlulugunu elde ilk i§imiz bizi se~en ulll~ t 

cakbr. 
ilk tahsi!ini bitirmi~ ve 

toplu bir halde fabrikalarda, 
rnüesseselerde c;ah~an genc;
ler i~in de maliimatlanm ar
hrmak maksadile kurslar 
ac;1lmas1 ihtimali vard1r.„ 

Maarif bütc;esi hakkmda 
aläkadarlar, i hütc;enin ge~en 
senekinden daha geni§ ola
cag1m söylemektedirler. 

Romanyada 
Sougtan ()Icnler 

Bükre§ - Cenup tarafla
rmda soguk kaydulunam1ya
cak kadardu. Bugüne kadar 
höyle bir soguk görülmemi§
tir. Soguk §iddeti s1f1rdan 
35 derece dü§mü~tür. Soguk 
tan donmak, yollarda kalmak, 
u~urumlara dü~mek suretile 
ölenler pek ~oktur. 

___ „_ 

Bulgaristanda 
20bin 
konferans 

Sofya - Y eni hükumet 
iki bu~uk ay zarfmda köyle
rede ~amil olmak üzre aha
liyi tenvir i~in yirmi bin 
yerde konferans yaphracak
br. Bu konferanslarm zemini 
haz1rlanml§d1r. iki bu~uk ay
da konferanslara nihayet 
verilecekdir. Bunun i~in bir 
~ok münevverler konferansc1 
olarak tayin edilmi§dir. 

Kü~ük itilaf 
Rorna ittifalnna giriyor 

Bükre§ - ( Azest ) ga
zetesi Bay Benesin beyana
bm ne§rediyor ve diyorki: 
Kü~ük itiläf yakmda mü

him bir toplanb akdetmcge 
mecburdur. Kü~ük itiläf Ro 
ma ittifakma karar vermi§
tir. 

Bunun üzerine yap1lacak 
müzakerelere Rusya ve Al
manya dahil olacakhr. Al
manya ile <;ekoslovakyanm 
kendi aralarmda anla§malari 
dü§ünülmektedir. 

Neye mal olursa olsun sir 
katlarm önünii almak ve sa
riki yakalamak i~in Band1r
ma zab1tas1 s1k1 bir tertibat 
alm1~b. 

Devriye polis memuru bay 
ibrahim bu sirada hlrs1z1 be 
linde ve elinde ~aldigi e~y-a 
larla cürmü me§hud halinde 
yakalam1§br. 

H1rs1z yakm günlerde ya-
pdan soygunlarm hepsini 
kendi yaphm ve arkada~1 
olmad1gn11 söylemektedir. 

H1rs1z üc; senedenberi Ban 
dirmada oturan Durmu§ Ali 
olgu 316 dogum!u Mehmed 
Alidir. c;aid1g1 e~yalar evin
de bulunmu§tur. 

Garibi bu adamm ~imdiye 
kadar hi~bir vakit camiden 
eksik olmamas1d1r. 

Eski darb1 mesellerde ol-

ettigimiz arkad~larimdan sun sevgi ve itimadma läY1 d 
yalvanyorum: Y apacag1m i§- oldugumuzu göstermektir. k 
lerde belediyenin c1hzla§mI§ 00 

• • • 

bütc;esinden ya kendim i~in, , Ege Ref1k1D1li 
ya c;ocuklanmm veya akraba S b hl · t' t""e~ a 2 ar1 m I§ar e i.v 

ve arkada§lanmm menfaat, - b .. k E re6' . . . uzre ugun ~1 an ge 
keyf ve hahn u;m tek bir k. . . k I I b .. „ k p1ll' 
meteligi, yanm ak~ay1 haks1z affimizki utl u ard~le . uyu 

k f k · · d v a 1yet er 1 er1z. olara sar etme cmayetm e 
00 
__ _ 

bulunursam beni kulag1mdan 
tutar ve bu Ulus binasmm 
merdivenlerinden d1§ari f1r-
latll'SinlZ. 

*** 
c;ok yalvarmm size, beni 

sözlerima bakarak alk1§la
makta acele etmeyiniz. B1ra 
km1z biraz i§ göreyim. 

Y erinde olmiyan alk1§ ka
dar insam ~1gmndan ~1karan --- .... __ ..___ 

dugu gibi tam manasile gün 
düz gülähb, gece .silähh ne
vinden ..• 

Fa§istler 
Harba o-idcrken ncf 

o tc 
lerini n1uhaf aza c' 

1niyorlarm1~! 
lt' 

Istanbul, - Atinadan ll ~ 
nan haberlere göre ~eye~, 
ver1c1 mar§larla ltalY' f 
yürüyü~ler yapan Fa~istle~ 
harb sahasma giderler((e ~ 
ne§e ve keyflerini eyi~e, 
eyiye kaybetmege ba11Ja1111f 
lard1r, 


