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Italya Habeşista 'a Asker Gönderme
ğe aşladı 

... Habeşistan . ltalya mDnasebatı 

talya, Habeşistan hududu
na ask.er sevl{ine basladı 

' 
Floransa'da iki İtalyan fırkası seterber edildi. 

ltalya, Habeşistana oltinıatom verecek .. 
oma 11 (A.A)- Peloritan 
vinana (Floransa ) daki 
İtalyan fırkası 5 Şubattan 
Şubat tarihine kadar ih-

ati tedbir olmak üzere •e-
ber edilmiştir. 1911 sını
ın silah altına davet ha
eti tam bir intizam altın
cereyan etmiştir. 

Londra, 11 (A.A) - Ro
' dan Royter ajansına bil
'liyor: 
Bir takım zabitleri, dok
lara ve askerleri hamil 
n bir tren dün akşam 
ubi ltalya'ya mütevecci

Roma' dan hareket et
tir. Bu zabit ve aıkerle
Eritreye ltalyan Somali-

e gidecekleri tahmin 
maktadır. Resmi mabafil 
abn Habeıistan'a karşı 

rhangi bir hareket icrası 
ksadile gönderilmiş ol
ları haberini tekzip et

•• __ te ve ıon zamanlarda as
i kıtaabn nakli vesaire 
i harekitın muhtelif kı-
rı değiıtirmekten ve 

tre ve Somali ile istimal-
D sakit bir bale gelmiş 

ömhüs 
' etlen müzake-

releri 

ltaf yan ns~·erlerinden bir kıı'n 

:olan silahları tebdil etmek- resmi mahafil bu seferberlik 
ten ibaret olduğunu söyle- kararının alellde bir ihtiyat 
mektedirler. tedbiri olduğunu beyan et-

Roma 11 (A.A) - Royter mektedir. Şimdiye kadar 
ajansı bildiriyor: ltalyadan hiçbir kıt'a hare-

Dış itleri bakanhğı namı- ket etmemiıtir. Şimdiki hal
na söz: söylemeğe selibiyeti de askeri harekat icrası der
olan bir zat ltalya ile Habe- piı olunmaktadır . 
şistan arasındaki manaıebat Roma 11 (A.A) _ Son za
daha ziyade nezaket peyda manlarda Habeı kuvetlerinin 
ettiği takdirde ltalyanın Ha- mütemadiyen tahattüdü ne-

, beşistana bir altimatom ver- ticeıinde tezahür eden taz
mesi ihtimalinin mevcut ol- yik yeni bir hadiseye ıebeb 
doğunu beyan etmiştir. olmuıtur. İkinci kinunun 29 

Roma 11 (A.A) .::. Ula;İ~-;;~ unda bir Habeı kıt'aaı Af
cenubunda Afdilcde yeniden dusdaki Italyan karakoluna 
bir hadise çıkması üzerine hücum etmiıtir. Yapılan mü-
1911 ııoıfının 19 ve 29 uncu sademede ltalyanlardan bet 
fırkalarının seferber edilme- kişi ölmüş ve altı kiti yara
sine karar verilmiştir. Nim lanmıştır. 

----------------~--~ .... -......... ---------------------
Sırp · Bulgar 

ökonon1ik bir an

Sevğili konuğumuzun ziyaretleri 

Kurultay başkanımız yarın 
şehrimizden ayrılıyorlar 

Aziz konuğumuz, ziraat mektebini gezdiler ve akşam 
C. H. F .sınııı şereflerine veı .. diği ziyafette lıulundular 

Yüksek Konuğumuz bfiyOk 
olua kurultayı baı,ıkam General 
Kazım Özalp, yırın sabah şeb· 
rlmizdeo ayrılucıklırdu. Sayıo 
koouğurouz dün öğledc>n 
evvel Kar~ı yak11 'da buımııi 

huı ziyaretlerd~ bulunduktan 
sonra saat l t ,30 da be· 
ledly11 Haokanı Ur. Behçet Sa· 
lib Uz'la blrliktr: Çocuk ynnıııoı 

şeref lendlrmişlerdir. 
Yokeek Başkanımız burada 

roiol minilerle alikadar olmuş 

ve Bay Behçet Salih Uzdan 
izahat almıolardır. 

GeDeral Baokao, öğle yeme· 
giai Vali General KAzım, fırka 
vlldyet idare beye1t baekanı 

Yosgad ıaylnı bay Ant Doğan 
ve belediye relıl ile birlikte 
b111oıi bir çerçeve içinde Egtı 
palaeta ylmlşler •e bonu mft· 
tealub panayır yerine giderek 
955 yılı için yapılan baaırlıklar 

, 'fe geçen aeneain nrlmlerl etra· 
fında malumat almııt.rdır . 

Buradan da Bay Mebmed 
Rooen 'in babaeı bay M oııtda 

Dıinkü çay ziya/ etinden bir intiba 
Roeen'ın debagat fabrlkBBını mışlar, bilmukabele vatandoo· 
ziyaret eden ıayıa başkanımız, lan iltifat etmişlerdir. 
gerek Kuşıyaka, gerek İzmir· Akşam üzeri de Buroava 
de her geçtikleri yerde bara· belediyeel tanfıodan ziraat 
retle alkıolanmıo ve selimlan· -Devamı dördiirıcü salıifede -..... 

Tayyare Yugoslavya'da intihabat hazırlıkları 

Piyangosu dün Sırp, Hırvat muha-
çekildi lef eti etrafında 

İstanbul 12 ( Hususi ) -
On sekizinci tertib tayyare 
piyangosunun dördüncü ke-
şidesine dün baılandı. Bu 
gün de öğleden sonra de-
ram edilecektir. Dünkü çe
kilişte kazan numaralara bil
diriyorum: 

·-·--Zivko ve 'f oplaviç sosyalist fırka
sını canlandırabilecekler mi?. 

laşma yapacaklar 10,000 Lira 
.•• - . 15432 Numaraya 

Belgrad 11 (A.A) - Mayıs 
ayında yapılacak olan teşrii 
intihabat hazırlıkları yapıl
maktadır. Y evtiç kabineıinin 

teıekkülü karşısında milli 
Hırvat fırkasının hattı hare-

Gener• l Gömlıiiş 

Budapeıte 11 ( A.A ) 
eneral Gömbüş ile Bay 
etlen arasındaki müzake-
ler, bütnn gazetelerin mü
ea ve tefsirlerinde bir te
k kuf hasıl etmittir. Bu· 

anla bera her itilafın henüz 
ıbit edilmemiş olduğu zan
olunmaktadır.Bilbaaaa Peı-

Naplo gazetesi Kont liet
nin milli vahdet f ırkaaının 

ı.....111areıini eline alması imkl
ladau bahaeylımektedir. 

"Sl1>vo,, ve "Mır" gazetelerı ha- • 
ı·aretli makaleler yazıyorlar 4000 Lıra 

stanbul 12 ( Hususi ) - · 
Bulgaristan la Yugoslavya 
arasında akdedilecek olan 
ticaret mukavelesi için mü
zakerel=r başlamıştır. Bulgar 
başbakanı Bay Zlatef ile dış 
iıle;-bikanı Bay Batalof ve 
Yugoslavyanın Sofya sefiri 
Bay Markoviç, dün ilk ko
nuşmaları yaptılar. 

11SI .. M. ovo,, ve ır,, gazete-
leri, iki millet arasında öko
nomik bir anlaıma yapılması 

llizım olduğunu ve bu itin 
geçen yıl Bulgaristan ve Yu
goslavya kralları arasında 
yapılan temaslarda takarrür 
eylediği veçhile bitirilmesi 
iktııa ettiğini ileri sürmekte 
ve hararetli yazılar yazmak· 
tadarlar. 

Bulgar lla~bakmıı General Zlt!dej 

Sofya - Bulgariıtanın nü
fusu için yapılan yazım bit
miştir. Bu yazıma iÖre Bul
i&r nüfuıu, 6 milyon 81 bin 

5009 Numaraya 
3000 Lira 

898 Numaraya 

2000 Lira 
23933 Numaraya 

1000 Lira 
3604· 24909 

Numaralı biletlere leabet et· 
mlotlr. 
- Devamı 4 üncü sohifide-

49 kiıiden ibarettir. Bu 
mikdar, 1928 tarihinde beı 
milyon 478 bin 741 kiti 
ve 1920 de 4 milyon 846 
bin 971 kişi idi. Şu netice
ye nazaran Bulgar nllfuıu 

her Hne ha1li artmaktadır. 

ketinin ne olacai'ı meçhul ı 

bulunmaktadır. 

Sırbistan ile Hırvatistan 

arasındaki sıkı muhalefetin 
başında Bay Vlademir Mo
tchek olmak üzere müşterek 

bir liıte vücude i'etirilmeıin.i 
intaç edip etmiyeceği caı 

sual ıörülmektedir. 
Ayni zamanda yeni bir 

takım grublar meydana gel-
mesi ve bilhassa Zivko Top· 
laviç yeniden teıkile gayret 
etmekte olduğu Sosyalist 
fırkasının ortaya çıkması ih
timali de mevzuu bahiıtir. 

Zagreb'te çıkmakta olan 
Ozbor gazetesi, fırkaların 
anlatmalarına taraftar oldu
ğunu ilin etmekte ve dev
let otoritesinin tarsini . için 
yegine çare bu olduiunu 
iliYe eylemektedir. 

Bay Y evtiçio bu noktai 

Yugos/a1Jy a R1.1şbakanı Bay Yevtiç 

nazara bigane olmadıiı zan
nolunmaktadır. 

~~---------------------
Sar' da 

l(urtuluş bayramı 

kutlulandı 

Sarbruk 11 (A.A) - Vart· 
burg salonunda kurtuluı bay-

ramı kutıulanmıştar. Birçok 

söylevier ve ulusal ıarkılar 
-5ylenmiıtir • 
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ittihat ve Terakki Alman memurları fırka Bu Genç Kimdiı o. 

Ittih·;·t;~ ~r~;;kk.i ~~mi-gazete!eri ?kuyacaklar 
12 Şubat 1935 Tefrika No. ~ 

f AZAN: Orhan Rahtni rJ lil~ 
Epeyce kazanmıştık-~a 
sıkıntısını başka yoıl•uzuı 
çiştirmeği düşünd~~a.fı 
defa köye uzandıııı: !çın 

V Jk Planımı, ken-

ye ti mevkİİnı· g·· nden- ö ischer Beohachter Führer ve dimde iyi bu-

U · Reı· eh k l '· d · 1 · h · k · d · · 1 o . • s anz er ın 1 1 Ü mün eımış ~,,_.._.~ uyorum : 
Yardıma muhtaç Jhant 
k . k" en gUfi e kaybedıyo rd Ü Viyana'da ~ıkan ( Reichs 1 yüksek makıtm1arına ve eya- Bitkin; bir hastanın değil, 

post) gazetesınden tercüme Jetler hükumetlerine gönde- iyi olmağı şiddetle istiyen 
Hattl bu mes'elenin bal- Cemiyetin Jstanbulluların edilmiştir: rilen emirnamede ve ayııca bir hastanın iştihası var içim-

line Cavit bey memur edil- ruhunu kavramağa muvaffak "Yeni devlete sadakatın Führer'in 5 Temmuı 1933 de de .. ( · · · · ) köyünden çift-

ço ınsan var ı.. t' · 
t ID 

Evvela bana itinı• b 
diklerini anladım. 11 h:fi 
haf bakıyorlardı.. ~ Maı 
vehaneye girince, fiat 
derhal kilitleniyordO. J 
mızda büyük bir dı1' ha .. ı 
dı, anlaşamıyorduk .. - mu 
ki ben de onlar ' · lpa 

di. Biz H. beyin ~usurlarını olamadığı ittihat ve Terak- mihektaşı ,, ve " Völkischer Reich valilerine karşı söyle- çiler buldum. Onları kendi 
saydık. Kulüp te kendisini kinin 0 devirdeki faal aza- Beobacbter " "gazetesi me- diği hitabede fırkanın resmi nezaretim altında çalışdırma
kabul etmedi. Diğer kulüp· sından ve bu2ün de mevki morların gündelik gazetesi- gazete ve mecmualarının ğa başladım. Ara sıra durup 
ler de reddettiler. O Sırada sahibi olan bir zat umumi dir,, başlıkları altında Nas- okunması lüzumuna dair ileri yüzüme bakıyor]ar .. 
"Yeni g-azete,, H. beye dö- merkeze verdiii çok dikka- yonal - Sosyalistlerin en sürülen fikirlere işaret edil- - Gören göı·miyen seni 
şendikçe döşendi. Nihayet te şayan bir raporunda aşa- önde gelen matbuat orga· mektedir. kırk yıllık çiftçi sanır. 
H. bey bilsbütün düştfi. O- ğıdaki surette anlatıyordu. mnm son pazar nüsha sının Reich Dahiliye Nazırı Dr. Diyorlar. Ben içimden ko-
nun ku urlarından bahset- Meşrutiyetin ilanından aşağı ilk sahifesinde büyük punto Frick'in mezkur emirname-

ı . , d ., -J ar 
on arın ıçın en dog•P' sil 
dim ... 

memiz memleketin menfaat- yukarı bir sene sonra yazı- ile fırka erkanından ve Al- sinde şunlar yazılmıştı: 
lerı içindi. lan bu ranorda deniliyor- man memurlar birliği r eisi "Her Alman memurunun 

Bendeniz Refik beyin tav- du ki: • Neef'in bütün memurlar teş · fırka gazetelerinden birisini 
siyesi üzerine namzetliiimi "Cemiyetin bi'hassa İstan- kilatına hitaben yazdığı bir daimi olarak okuduğunu ve 
koymuıtum. Şimdi çekildiği- bulda günden güne tedenni tamimde, memurlara şunlar bunu yapmıyanların da ar-
mi Refik bey size telırrafla etmesi sebeplerinden başl~- anlatılmaktadır: tık bundan sonra yapacak-
bildirdi. Ertesi sabah Enver cası merkez heyetin ve "Herhangi vazifede olursa larını ve bunun için bir mec-
ve Talat beyler bizim Üıkü- kulüplerin fena tedbir alma- olsun devlet ve miJlet hiz· buriyet vaz'ına veya kontrol 
dar kulUbüne geldilflr. On- !arından ve idaresizliklerden metinde çalışan bütün Al- icrasına lüzum hissettirmi-
lar gelmeden evvel müntehibi başka İstanbul haJkının ek- man memurlarının daimi yeceklerini ümit ederim. 
sanilere İttihat ve Terakki serisi her manasile fesadı olarak resmi fırka gaıetele- Fırka matbuatı bizim mü-
namzetlerini kabul etmelerini ahlak ile perverde olma- rinden en aı; bir tanesini cabede arkadaşlarımızdı ve 
bildirdim. sıdır. alıp okumalarını tabii saya- daima da böyle kalacaklar-

Talat beye de namzetlik- Onunun için, meşrutiyetin rım. Bunun için Nasyonal dır. Nasyonal-Sosyalis dev· 
ten çekildiğimi ve keyfiyeti başlangıcında umumi cere- Sosyalist hareketinin en mü- Jetinin memurları bu rejime 
müntehibi sanilere bildirece· yana ve galeyana kapılarak bim ve büyük gündelik ga· nasıl mukaddes bir yemio 
ğimi söyledim. işte o gün ve daha doğrusu cemiyete, zetesi olan Völkischer Beo· ile ve ne lrndar kuvvetli bir 
H. beyin muvaffak olamadıjı pek büyük kuvvet ve iktidar baehter gazetesi en önde kuvvetli bir bağ ile bağlı ise 
anlaşılınca . heyeti merkezi- tevehhüm ederek adeti kor- gelir. Bu gazete inkılab ha- Naslyonal - Sosyalist matbu
yedeki H. bey taraftarları ku ile rica arasında muhib rekctinin başlangıcmdanberi atına da ayni sadakat ile 
bu muvnffakiyetsizliğini sırf ve sadık g~rünen bu halk, bu güne kadar Führer ve bağlı kalmalıdırlar .. , 

nuşuyorum: 

- Çiftçi 
maçım .. 

değilim, sığırt-

İşlenen, iyi işlenen hiç bir 
toprak nankörlük yapmaz, 
mutlaka verimini getirir, sa
hibinin ayaklarının altına 

serper .. Toprak ve suda fay
dasız, verimsiz hiç bir un
sur yoktur. Tepeye doğru 

çift sürdürürken ümitsiz Ü· 

mitsiz; 
- Burası -dediler- mah· 

sul vermez. 
Ben gülüyorum: 
- Zarar yok; toprağın 

sırtını kaşımış oluruz. Bö
ceklere yiyecek çıkar .. 

rın 

Bir gün çolak bit ael 
maç ... zavallı bir ine~J hu 
yordu. Hayvancı k, dit İ 
günlerine yaklaşmı~~~ye 
yetişemiyordu.. ~ita 
çıktım. Övendiresioİ me 
kaptım ve kırdım b•,tı;yo 
kinli bakıyordu: İ ~~ 

- Gebe hayvan .-iç 
mü herif?.. ter 

Yelunu bir 
yaptı: &z 

- Sen ne anlarıı 
Diye homurdandı. 
- Ben ne mi ani 

ha, ben hal.. 
SöyJiyemedim, alatl 

lı güldü. Bunu köyde y 
tı 

muşlar da, ihtiyarları 
ğı sevinmişler. Hayf. 
mına acımak ğerokoal g 
zı yok, dili yok. d bana isnat ederek o gün o vehmin ortadan kalkmasile Reichskanzlerin dili bük- Şimdiki tamimde ise : 

merkezin kararını Refik beye hiçbir İcab ve sebeb olmadan mündedir. Bu gazeteden " Bu tamimin matbuatta ilan 
bildirdiler. cemiyete düşman kesildiler. sonra ikinci derece de fır- ve intişarına bakılmaksızın 

Gözü aç bir çiftçi gibi 
değiJ, eserinden zevk alan 
bir adam gibi bu yeşillikle
rin, çiçeklerin, yeni filizlerin 
karşısına geçdiğim gün far
kına vardımki, hepsi boş, 
hepsi nafile .. Ben kendi ken
dimi aldatıyorum. Fakat i
çimde öyle bir şey varki, ya
ramaz, söz dinlemez, haşarı 
bir çocuğu andırıyor. Güne
şi tutup avuçlarına verseniz, 
yine susmıyacak .. 

Bunları sonra işitti 
mektep çatısı kuru 

Halbuki heyeti merkeziye Bu fesad ve tezvir erbabı, kanın diğer resmi gazeteleri her memura tebliğ edilmesi 
kendilerine tevzi edilen ni- cahil ve gafil olan avam mevzuubabs olabilir.,, ve emir ahkamının en geç 
zamnameyi bir kere okumuş halkı kendi tezvirlerine bağ- Bu tamimde, Reich Dahi- olarak 15 Şubat 1935 tari-
olsalardı, azadan, hususile layıverdiler. Melanet ve mef- liye nazırı Dr. Frich tarafın- hine kadar bildiri1mesi,, ya-
benim gibi müessis azadan sedet için iki mühim emel dan Temmuz 1933 de Reich zıhdır . 
birine bir kabahat isnat noktası bulunduki bunların .-.~ ... ·---------
etmeden evvel tutulması birisi taassub fikirleri ve di- Roma antlaşması 
lazım a-elen yolu öğrenmit ğeri de İslam olmıyan unsur
olurlardı. Halbuki ıözlerine ların milli ve cinsi ihtrrasla
nizamnameyi bile göstermi- rıdır. 
yerek tarafınıza ağızlarına Meb'usan meclisi intiha-
gelen isnadatı yazmışlardır. batından evvel ve hususiİe 

Onun için adalet namı- intihap zamanlarında alay 
na, cemiyetin kongre ile alay merkez heyetini ziya
katiyet kesbeden nizamna- rete koşan halk, nereye ve 
mesi namına, evveli latan- niçin geldiğini bi1miyordu. 
bul heyeti merkeziyesine ni- Onları idare eden kuvvet, 
zamnameye harfi harfine ri- üç beş zatın şahsında ve 
ayet etmelerini, nizamname- bunlarda cemiyetin manevi 
ye muğayir biç bir teşeb- nüfuzu altında idiler. 
büste bulunmamalarını ka- Cemiyet İstanbul halkının 
ti yen bildiriniz. Sonra da, aç ve sefil kısmını def aten 
nizamnameye riayet etmeden itma ve ihya edemez, eski 
sırf iaraz üzerine hayatını devirde mukbil ve muhte
malını, canını iıtipdat dev- rem iken sonradan kat'i 
rinde Sultan Hamidin binler- mahrumiyete düşmüş o]an 
ce hafiyeleri arasında, ce- diğ~r bir kısmı da eskisi 
miyete vakfeden bir emek- gibi mes'ut ve memnun ey-. 
dar hakkında dolandırıcılık· liyemezdi. Onun için, cemi· 
la müştehir,, tabirlerinden yetin aldığı tedbirler yanlış 
dolayı lstanbul hey' eti . olmasa idi bile netice gene 
merkeziyesi aleyhine ait ol- ayni olacakta. 
duiu mahkemede dava ika- Çünkü şurasını unutma
me etmekliğime müsaade malı ki İstanbul ne hürri
buyurulmasını ısrar ile talep yet fikrine göre Rumcli-
ederim. ye ve ne tevekknl ve kana-

Avukat Baba beyin bu atce Anadoluya benzemeyip 
istidası da Selinikteki mer- eski devirden memnun ola
kezi umumi umumi tarafın- 01 çok, memuru çok, sefili 
dan "ıu sırada münasebet- ve serserisi çok, o halde 
siz ahval budusuna meydan ahlakı en ziyade ifsad edil-
verilmemek ve metalibine miş halkın merkezidir. 

, karşı münasip bir surette Böyle bir halkı ıslah et-
idarei kelim olunmttk üze- mek ve 0 sayede cemiyeti 
re ,, derkenarile Istanbul yükselterek umumi menfa
hey' eti merkeziyesine rgöa- atler temin eylemek, mane
derilmişti. Bu y.arım karar- vı kuvvetlerle yapılması ka
lardan da Selinik hey'eti bil olmayan bir iştir. lstan-
merkeıiyesinin istanbuldaki bulda mektep açmak, gece 
vaziyeti liyıkile takdir ede- dersleri vermek veyahut 
medi v i aQJaııh ortlu. - Devam edecek -

Bay Heryonun 
bir mak.alesi --ltalya hükumeti, Fransanın sulh için 

sarf ettiği mesaiyi ıınutmamaJıdır 
Pariı - Radikal Sosyalist nın sarfettiği mesaiyi unut-

fırkası lideri Bay Heryot, mamalıdır. 
Roma itilafnamesi Jıakkında -~A-r_n_a_v_u_t_l_u_l_:r __ 
uzun bir makale yazmıştır. ı 
Bay Heryo, bu makalesinde 

Roma itilifnamesinin genel 
harpten sonra yapılan en 
mühim ve evrensel değeri 
haiz bir andlaşma olduğunu 
ve bununla acun sulhunün 
kuvvetleneceğini ileri sürduk
ten sonra lngilterenin de bu 
andlaşmayı kabul etmesinden 
büyük faydalar temin edildi
ğini, son zamanlarda uluslar 
derneğini terkeden Alman-
yanın, silahlanmak hususun
da gösterdiği faaliyete kar
şı Fransanın tedbir almak 
lüzumunu hissettiğini ilave 
ettikten sonra, Yugoslavya· 
nın itilafına taraftar olması 
lazım geleceğini zikretmek-
tedi~ · 

Bay Heriyo, makalesinin 
sonlarında tunları yazmak
tadır: 

" Yugoslavyanın istediği 
teminatı Roma itilafnamesin
de bulacağından eminim. Ro
ma itilifnamesi, Avrupa için 
yeni bir yol, sulh için kuv
vetli bir teminattır. İtalya 
hükumeti, sulh için Fransa-

Hu yıl mühim hadise
lere sahne olacakmış 

Londra - İngiliz gazete
leri; son günlerde Arnavut-
lukta baş gösteren hadise
lere büyük ehemmiyet ve
rerek Tirana hususi muha
birler göndermeğe karar ver
mişlerdir. ( Deyli Telgraf ) 
gazetesinin yola çıkardığı 

hususi muhabir, Tirana var
madan evvel yolda çektiği 
güçlükleri gazetesine gön
derdiği aşağıdaki mektubun
da şöyle anlatıyor: 

" Arnavutluk, Balkan mem
leketleri arasında şose ve 
şümendüfer yollarından• en 
çok mahrum olan bir ülke· 
dir. Bundan 6 sene evvel de 
Tiranı bir kere daha gör
müştüm. O vakit Fiyumadan 
bir Sırp vapuruyla Arnavut
luk iskelelerinden birine çık-
mış ve bin müşkilitla Zo
gonun Payıtahtına varabil
miştim. Bu sefer, Viyana yo· 
lunu tercih ettim. Yugoslav
ya topraklarına girdiğimiz 

dakıkadan beri mütemadiyen 
Sırp jandarmaları tarafından 

Köylüler geliyorlar. Aşağı 
yola kadar uzanan işlenmiş, 
çiçekli, verimli, yeşil, kırmızı 
ve sarı renkli manzaraya 
bakıyorlar: 

- Allah Allah -diyorlar· 
bizim elimizde iken bir avuç 
şey verirdi. 

Gözlerinde tatlı bir im
renme parlıyor. Ben de on
ların bu kanaat dolu bahti
yarlıklarına bakarak imreni· 
yorum. Ne olurdu, ben de 
onlar gibi düşünebilseydim. 

arandık. 

Papasaportlarımızın tetkiki 
kifi gelmediğinden Yugos
lavya zabıta memurlarına 
seyahatımız hakkında uzun 
uzadıya izahat vermek mec
buriyetile karşılaştık. Üzeri
mizde bomba bulunması ih
tihaline binaen bavullarımız 

her ve tarafımız ayrıca arandı. 
Güç haHe Tiryesteye gel
dik. Oradan bjr deniz tay
yaresile Draça gelmek iste
dim. Maalesef bunda da ta
liim yoktu. Havanın çok fır
tınalı olmasından tayyare 
nakliyatı muvakkaten dur
muştu. Bunun için seyaha
tıma şimendiferle devam et
mek mecburiyeti hası] oldu. 
Bari· Ven edik ve Berendizi
den sonra kısmen sandaUa 
seyahat etmek zaruretinde 
kalacağımızı söylüyorlar. ,, 

lngiliz gazeteleri, Arna
vutluğun, bu yıl çok mühim 
hadiselere sahne olacağı ka
naatını ileri sürmekte ve bu 
vesile Tiranda şimdiden mu
habir bulundurmak niyetini 
beslemektedirler. 

Eyice yükselmiş, p·'All-11111 
kenmiş. Bir akşaOI 
kahvesinde toplanmt 
nuşuyorlardı. Çare 
bulamıyorlardı. Eski~ 
tiyat zabiti hararetli 
retli söylüyor, anlatı 

Muhtar dinledi, di~ 
- Anladık - dedi ~ 

met efendi, biz bull 
rendik gayri.. Bize 
yol göster bakalım, o• 
Hm? J 

Muhtar, materyalist(}. 
urla konuıuyorau . i 
oturdum. Bir müddet 
lar. Gene muhtar 
zeledi: 

- Söylesene 
efendi ! .. 

Muhtara işaret etti 
daşını çözdü, yanıdl• 
koluna girdim, dışarı 
dık. Biraz sonra içi 
sevinç çağlıyordu. N' 
ise yapacaktık iıte .. 
gün, kulemin ötesind 
dan geçenler, kendile 
lıyor, kasketlerini çı 
bana uzaktan sel 
yorlardı. Mektebi 
zamanda ortaya çık 

Kışı eğlenceli ge 
Birkaç çift evlendirdi. 
ma duyulmamu.ı if'' 
sıkıştırdım .. 

Bir gün ihtiyar bir k 
di. Denize bakan bit 

· oturduk, konuşmağa 
dık. Dilinin altında 
yuvarlanıyor, çıkaroı 

münasebet arayordU· 
ralarını sık sık taze~ 
düşünüyordu. Bir ar 

- Bey - dedi • 
aşkına kimin, kimseO 
mu senin?. Bu kış o• 
şehire inmedin?. Dil" 
kahvesinde konuşuY 

Akşam da konu " 
bizim evde lifını e 

- Arkası 



SaWf• 3 __________________________ (.._Ul~=Bi~rl=lk~)-------------::-:::::::=:=:::=:-----------------~12:...-.~Şu~b~a~t-9_55-:--
....._~.;;..;;.D_;;,,__ı_s __ _..___S_a_tl-}J-k Motör Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka 

Kitaplarınıza GO.zel Bir L• • 
12 beygir kuvvetinde (Di- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI .. k Si ımıtet Vapur 

' Cilt, Hatıralarımza Şı ülkelerde huğ- zel) markalı az kullanılmış " HERMES " vapuru llşubattan 14 şubata kadar doğru Bir Albnm, Ve sair acentaSl 
bir motör satılıktır. Taliple- Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için Cilt işleri Yaphr· Cendeli Han. Birinci kor-

day piyasası rin idarehanemize müraca- yük alacaktır. k 1 don. Tel. 2 ... 1~ 
ma sterseniz : Buğday piyasasının dış atları ilan olunur. u GANYMEDES 

11 
vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar The Ellerman Lines Ltd. 

lkelerdeki durumu hakkın- k * YEN! KA. VAFLA.R * "TRENTINO ,, vapuru 2, 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yü ·ıkı"ncı· ka-nunda Londra, Hull a alakadar müesseselere Ulusal Çarşısında 34 Nıınıarada 

zun tafsilat gelmiştir. Bu alacaktır. ve Anversten gelip tahliyede 
fsilita göre, geçen 15 gün Bı· rıı· k SVENSKA ORİENT LiNIEN • - Ali Rıza - - bulunacak ve ayni zamanda 
inde merkezi Avrupa, Ar- d H b Londra ve Hull için yük 

antin buğdaylarına çok e- " FROST " vapuru 17 şubatta Rotter am, am urg, Mücellithanesine uğrayınız. alacaktır. 
Gündelik siyasal gazete C h D Gd G t b O lo ve lskan-hemmiyet vermiş ve Ar1·an- Ö open agen, antzig, ynia, o e urg, 8 • " ALGERIAN " vapuru 6 Sahibi: Haydar Rüşdiı kıcm 

İn borsasından külliyetli mü- dinavya limanları için yük alacaktır. şubatta Liverpool ve Svven-
t t G Neşriyat müdürü: d H b N. V. 'd ı· t hl" d b ayaa yapmış ır. eçen u HEDRUN 

11 
vapuru 28 şubatta Roter am, am. urg, sea an ge ıp a ıye e u-

afta da, Avusturalya ve Ilamdi Nüzhet 
1 

k lunacaktır. 
anikoya malları çok iyi Telefon: 2776 Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve s an- v. F. h. van u MARONIAN " vapuru 

iatlarla satılmıştır. Adres: lzmir ikinci dınavya limanları için yük alacaktır. şubat sonunda Londra, Hull 
Japonyada pirinç fikdanı Beyler sokağı NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE Der Zee ve Anversten gelip tahliyede 

aş gösterdiğinden Japon Abone cartları .. d b. t f bulunacak ve ayni zamanda " lzmir Nevyork arasında ay a ır mun azam se er 
üesseseleri de büyük si- 700 kuruş senelı'k 1 . d d - N k & Co Londra ve Hull içiu yük • • 1 11 RINOS ,, vapuru 10 lllUbatta zmır en ogru evyor • parış er vermeğe başlamış- :r alacaktır. 

~ardır. Bu sebeple, müstah-
4
00 " altı aylık için yük alacaktır. DEUTSCHE LEVANTE LINIE The General Steam Navi· 

ıil ülkelerde buğday fıatla- ilan şartları " TAMESIS " vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork "ULM,, vapuru 15 şubatta iation Co. Ltd. 
nın bir mikdar daha yük- Resmi ilanlar için: için yük alacaktır. 20 b k d " ADJUTANT " vapuru eleceği kanaati vardır ve bekleniyor, şu ata a ar 
u kanaat kuvvetlidir. Maarif cemiyeti ilanat SERVıCE MARıTıM ROUMAİN Anvers, Rotterdam, Ham- S şubatta beklenmekte olup 
İtalyadan gelen haberJer, bürosuna müracaat edil- Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer burg ve Bremen için yük Londra için yük alacaktır. 

erJi buğday stoklarının, melidir. " PELES ,, vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, alacaktır. Deutsche Levante Linie 
talyanın her tarafında bit- Hususi ilanlar: idare- k . u ANGORA " vapuru 30 

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edece tır. 
ek üzre olduğunu bildiri- hanede kararlaştirilir 11Aquila,, vapuru 23 şubatta ikinci kanunda Hamburg, 

or. ltalya hükümeti, bunu Basıldığı yer: ANADUL U " ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta bekleniyor, Hamburğ ve An- Bremen ve Anversten relip 
azarı dikkate alarak fiat- matbaası Malta, Cenova, Marsilya, Bauelon ve Cezaire hareket tahliyede bulunacaktır. 

- ------- versten yük çıkaracaktır. arın yükselmemesi ve ha- edecektir. Not: Vurut tarihleri ve 
içten getirilecek buğday ___ D_O_K-'f•Oı•R•. --11 Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden ARMEMENT H. SCHULDT vapurların isimleri üıerine 
ertibat alınması için hususi Acente mes'uliyet kabul etmez. HAMBURG degv işikliklerden mes'uliyet ir komisyon teşkil etmek Al" Ag"h 

lzredir. 1 a Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye " HANSBURG ,, vapuru kabul edilmez. 
__________ , Çocuk Hastahkları şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 25 şubatta bekleniyor, An- THE EXPORT STEAMSH1P 

Satılık Pivano 1 1 Mütehassısı ;>dilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 ver.s ve Hamburg yük çıka- CORPQRATION J kinci Beyler Sokağı N. 68 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

-

-•Telllihf•on•3'_45•2-_.
1
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll• rıp Rotterdam ve Hamburg "EXMINSTER" vapuru 14 ,_ _ 1 • İ = için yük alacaktır. şubatta bekleniyor, Nevyork 

Kiı1alık ev - Zfillr yün mensuca l= JOHNSTON LINE LTD için yülcliyocektir. =r k A . . k t. = "KENMORE,, vapuru 29 M~~~:~~~~i;or~~~::;or~ Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka- Göztepede Halit Ziya bey = Üf . fiQll}fil Şif e 1- şubatta bekleniyor, Liver- için yiikliyecektir. 

sokağında 16 numaralı hane - - pul ve Anversten yllk çıka- Geliş tarihleri ve vapur-dar ULÜSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

= Bu m"'csse e, ı·kı· yn~ bin lira sermaye ile V K- J • • l · ü · ' 1 " '' rıp Burg· aı, arna ve oı- ann ııım erı ıerıne nıes u· kiralıktır. stiyenler iskele - K M - b d 1 
_ teşckknl etmiş ve Di Ory en tal arpet anu- tence, Galaç Ye BraiJa için lizet ka ul e i mez. 

~--............ ~ başında bakkal Hasan ağa- - • - Birinci Kordon, 
fakçörers Limited (Sark halı) şirketine aıt _ yük alacaktır. No. 2007 - 2008 telefon 

Jzmirde Halkapınardaki kum&fl fabrikasını satın ~ j 

almıştır. Fabrika bOtiin teşkilat ve tesisat ve mOs- = Izmı· r Gazı .. nosu 
tahdimini ile eskisi aibi 1 kanunusani 1935 ta- § 

- ribinden itibaren y:ni şirket tarafından işletil- § 

• lstanbul ve Trakya 
- mektedir Her nevi yO.n iplikleri, kumaş, batta· = 

Sermayesi 3,000,000Tork lirası ;:; niye ve ~orap imaı c.ıitece1cıir. Mamutab~ e~"."· ~ 
İstanbul Bahçe kapı d.ördüncü Vakıf han 30-40 1 :::: line faikiyeti her tarafta takdir ve kab~I edilm~ştır. = 
Şeker fi.,ahrikaları Türk Anoniın Şirketi 

ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan Mahmure Handan 

- Ba mamulat Peştemalcılar başında eekı Orozdıbak ;;;;; 

ırlncllara • 1 .. • d =: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. = 
yenı1,mu1 e - rika içinde yapılmaktadır. = 

-- - Posta kutusu: 127 350 Lira 

Büyük fedakirlıkla bu defa lstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 

Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyeıi 

H M h H d kıymetli ayan a mure an 8010 se I i D j 

kin esi 
Gayet imtizaç

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 
yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek-

trik yakan makinelerimi menfaatınız namına tercih ediniz 

paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma
kinelerden birer tane edininiz. 

lzmir Kestane pazarı Hnsnn makine evi 

hat halık yağı 
Norveç balık yağlarıııın · 

en halisidi r 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

= Telgraf adreai: İzmir - Alsancak _ 
Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 

•111111111111111111111111111111 ı ı• 111111111111111111111111111ırıı1111111111111111111111111111111 u• 
--Sümer Bank---.1 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallarııı en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde h11lursunuz J 

PORJEN 

dinletmeğe azmetmiştir.İımirin en iyisaz heyetine iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan Fahide Yıldız-
mugannıyelerınden 

la Bayan Nefise, Bayan il.ah na 
Adalet güz~I sesleril~ iştirak ve mü§teriyi ve aşı etmektedır. 

Hamza Rüstem fotoğrafhaııe ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ucım:a Rüstem beyin f otograjhanesı, lzmirde erı 

fotograf çekmekle şöhret bulan bir scm'aı · ocagıdır. 

mü.şkıilpesenı olanlar dahi, burada çe!.ıirdikleri foıokraJ· 

larcları memnun kalmışlardır. 
Humza Rmıem beyin, foıograJ nıulremeıi ıaıan mc-

gmmı da muhterem mü~ıerilerini~ in~e. :etıkler:ine giJre 
her çeşit malları, f oıograf makınelennı bulundurmakta· 
J.ır, Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. 

(lzmir . Başturak caddesi, Refik 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları ytıksek:nş kimselere doktorlar yalnız 
( Pnrjen Şahap) mOshil pastillerini tav~e ederler. 



12 Şubat - 935 (Uluıal Birlik) --------

Bu yıl, havalar her taraf ta fena gidiyor 

Viyana ve Prağ şehirleri kar altında 
hulıınuyor. Tuna ııehri kaya kesildi 
Prağ'da saatte 120 kitometı·e esen şiddetli bir rüz~aı·daıı sonra 

şehir karanlık içinde ~aldı ve müteakiben kar başladı 

Marsilya 
Suikastı tahkikatı işlerinde de 

Marsilya 11 (A.A) - Yu
goslavya tethişçilerinin avu
katları Marsilya suikastı 
hakkındaki tetkikatı icraya 
memur istintak hakiminden 
kralın arabasında bulunmuş 
olan merminin mütehassıslar 
tarafından muayene edilme· 
sini ve suikast filminin avu-

katlara gösterilmesini taleb 
etmişlerdir. 

~----.---------

Tayyare piyangosu 

likler ola 

yapılacaktır. 

işlerini üç güne ka 
edeceklerdir. 

Sevgili konuğu 
• zi yaret)etl 

Baştarafı birirıl·i s 
mektebiode fere{ lerio• 

Istanbul 12 (Hususi) -Viyanadan haber veriliyor: 
Hayalar çok fenadır. Tuna nehri, baştan başa don
muştur. Viyana şehri kar altında bulunuyor. MOnaka· 
lat tamamen kesilmiştir. HnkO.met, yolları açmak için 
10 bin amele istihdam etmeğe haşlamıı;ıllr. Buzların 

Prağdan gelen haberlere göre orada <lu kar fırtı-

500 lh·a Kazananlar nası ve iaauu l 20 kilometre c•l!ien ~iddetli bir rnzgur 
,lllk. bir çay ziyafeti ' 
Çayda Geoetal hıok• 

kalan He bış yaz~ıo• 
nizll nylavı bay Hı 

~905 7256 9910 12835 
vardır. Pazar aks,amı, Pral! ""ehri ansızın karanlık 

16
:
183 v y 13884 14750 14950 

içinde kaime~ ve hunu mOteakip kar fırtınası başla- 19828 19942 20072 dü'oün refikaları Valf 
nzcrinde ynrnycmiyerck düşen ' 'e sakatlanan kimsele- mı,tır. Çekoslovak askerlerinden bir milfreze ile mnf- 150 Lira Kazananlar Kazım Dhik, Hyla•l 

yan Sabiha, bay Rı• 
Rd ik ~ev ket, bay 8• 

ı·cze kumandammn kaybolduğu silyleniyor · 
319

;
1 3447 4454 

ü:lOS 

..... .......... • 6778 6802 Sll4 9i:~3 
rio yekunu yilzlere varmıştır . 

Dil Encümeni çalışma-Fas'da meydana <;•-~!fü !H~~ :!fü m~: 
larına devam ediyor karılan casusluk ~~!!~ ;~~~! 2~044 22065 

Kemal Üoeal, bay 1' 
Uoktor bay Şükrd Oı 
yazgenımız hay Haydır 
fnka lmmaodauı gent 

uıan Nuri, lı.mir beledi 

~~-------~~- ~~~---~~·~-~---~~~-
Encümen; (1) harfine kadar bütün Lejiyon efradının ka<~nıalarını ko-
kelimeleri tetkik ve intaç etmiştiı· laylaştıran Rus dansözO tevkif edildi 

İstanbul 11 ( A.A ) - Dil Encümeni Dolmababçede 
mesaisine devam etmektedir. Geç vakitlere kadar çalııan 
Encümen ( 1 ) harfine kadar bütün kelimeleri tetkik •e 
intaç etmiştir. 

Fas 11 ( A.A ) - Fas'da meydana çıkarılan bir casus· 
luk işi dolayısile Rusyalı dansöz İrene Desirvers; Lejiyon 
Etranjer efradının kaçmalarını kolaylattırmış olmak cürmü 
ile te• kif edilmiştir. 

icra Eten uunnıe .. i 1 Ralkan. 
Badema Alınanya ökonomik Vekilleri Hey'eti 

Toplan<h 
Ankara 11 (A.A) - İcra 

vekilleri heyeti bugün baş

bakan İsmet İnönü'nün reis
liği altında toplanarak muh
telif işler üzerinde görüşme-
lerde bulunmuş ve bu işlere 
aid kararlar vermiştir. 

l(ar 
2 1"ren 5 Otokar 

ya girmiyecek mi? 
Alıııan tüccarlarının, Yunanistandan 

12 milyon mark alacakları var 
lstanbul 12 ( Hususi ) -

Berlinden haber veriliyor: 

Almanya ticaret bakanh
ğı, Elen tütünlerinin Alman
yaya girmemesi için bazı 
tedbirler almak üzeredir. 

Bunun sebebi, Alman tüc-

carlarının Yunanistandan 12 

milyon Mark alacaklı bulun-,, 
malan ve paraların, Elen 
ulusal bankasında bloke c-
dilmiş olmalarıdır. 

---------·~-------kar altında kaldı 
Oran 11 (A.A) - Yüksek Jngİ)İz -

yaylalara pekçok kar düş-

müştür. İki yolcu treniyle S } • • h h b 
Fransa 

otokar karlar altında mahsur ŞÇISI ava ar I· 
kalmıştır. nın 

.Bakanlar 
kaldırılması-

Ankara'ya 
dılar 

.var-

Ankara, 11 (A.A) - Baş
bakan İsmet lnönü beraber
lerinde dış ve iç işleri ba
kanları Tevfik Rüşdü Aras 
ve Şükrü Kaya, C. H. F. 
genel katibi Receb Peker 
olduğu halde bu sabah İs
tanbul' dan şehrimize dön
müşler ve durakta bakanlar, 
saylavlar ve bakanhklar ileri 
gelenleri tarafından karşılan
mışlardır. 

Seçim işleri do1ayısile fs
tanbul' a gitmiş olan C. H. F. 
genel katiplik bürosu da 
şehrimize dönmüştür. 

1-Aondra'da 
Kış hatif geçiyor, kö

mür satışı azaldı 
Londra 11 (A.A) - Kış 

hafiftir. Antrasit kömürü 
satışı azalmıştır. Svansi va
disinde 10 kömür madenin-
de bir hafta için itler tatil 
edilmiştir. 

na tarafdardır 
Londra 11 (A.A) - Lon

dra andlaşmasını tedkik için 
işçi fırkasının yaptığı top· 

lantı da söz söyliyen Bay 
Lansburi demiştir ki: 
"- Sivil tayyarecilik, ulus

lar arası murakabeye tabi 
tutulmalıdır. Hava misakının 

manasını layıkile anlıyamı
yorum. Fakat şunu kat'iyet-

le söylemeliyim ki, İogiliz 
işçisi hava barbının tama
mile kaldırılmasma taraf
dardır.11 

Müzakereler 
Yarıda kaldı 

İstanbul 11 (A.A) - Ati-
nadan Rumca gazetelere 
bildiriliyor: 

İngiliz alacaklılarla Yu
nanlılar arasındaki müzake
reler yarıda kalmııtır. Yu
nan murahhaslarına verilen 
talimat üzerine müzakereler 
yeniden başlıyacaktır. 

Bay Çaldariı ıazetecilere 
bu sefer bir netice aJına,a-. 
j'ını ıöylemiftir. 

Bathakaoıuı tahkir 
eden mahkftm oldu 

Paris, 11 ( A.A ) - Ceza 
mahkemesi 6 Şubat tarihinde 
Notrdam kilisesinde iyin ya
pıldığı sırada Başvekil Bay 
Flinden hakkında hakaret 
amiz sözler söylemiş olan 
Bay De Laroşoriclieri bir 

sene hapıe mahkum etmiş 
ve bu cezayı tecil etme
miştir. 

Alman yada 
işsizlik artıyor 
Londra, 11 (A.A) - Ber

tin' den bildirildiğine göre, 
Almanya' da işsizlerin sayısı 

ikinci kinun ayında 369,000 
kişi artmış ve 2,973,000 ol
muıtur. 

Bahrimuhitte 
Amerika · lngiliz 

aulaşma&ı 
Nevyork 11 (A.A) - Nev

york Times ıazetesine göre 
general Smuts tarafından 
CumartHi günü yapılan Bab· 
rimubitte İngiliz - Amerika 
anlaımaaı teklifi hükumeti 
•••Daa etmittir·. 

konseyi 
İstanbul 11 (A.A)- Mart

ta Ankarada toplanacak olan 

Balkan konseyi için hazırhk

lara devam edilmektedir. 

Konseyde Balkan birliğine 
zemin hazırhyacak olan ik-

tısadi mesail, müşterek güm

rük tarifeleri, Poıta ve tel

graf itleri, nakliye tarifeleri 

konuıulacaktır. ------
Mussolini 

Tetkikat Enstitü
sü müdürünü ka

bul etdi 
Roma 11 ( A.A ) - Bay 

Mussolini eski Roma Ensti
tüsünün müdürünü kabul 
ederek Enstitünün 1934 yılı 
hakkındaki faaliyetini dinle· 

mittir. Bu enstitü 16 ltal
yan ve 19 ecnebi müessese
sinin ittirikile geniş teşriki 
mesaide bulunmuıtur. 

Bay Mussolini bu faaliyet
ten çok memnun olmuş ve 
eski Roma tetkikatının ge· 
rek İtalyad" gerekse dııar· 
da tevsii için talimatlar ver· 
miştir. 

Çığ 
Marsko gölü üze
rine yuvarlandı 

Krakovi, 11 (A.A) - Za
kapaneden bildirildiğine gö
re, müthiş bir çığ Marsko 
gölü üzerine yuvarlanmış ve 
gölü kaplayan yarım metre 
kalınlığındaki buz tabakas101 
parçalamıştır. Buzlar üze
rinde kaymakta olan pati
nörler kurtulmuılardır. 
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lzmiı-'de kim-
ler kazandı 

On bin liralık büyük ik
ramiyenin isabet ettiiil5432 
numarah biletin ıahibleri, 

Müddeiumumilik kalepıinde 
kitib Bay Şecai ve arkada
şı Bay Hilmidir. 

Çekoslovak ya 
Askerlik mOddetiui 

ytıkseltti 
lstanbul 12 (Husuıi )- Çe

koslovakya hükumeti, mec-

buri askerlik hizmetinin müd-

kanı Ray l:Jebçf't Salih 

birçok zevat hazır bu 
lardır. Çayın devamı 

tioce askeri caz da 
çalmıştır. 

Duman belediy" re 
Fehmi, Geoeral 8aok 
Burnava'yı şereflf'odir 

den mütevellit hılkıa 

kürlerini arzetruf~, 8•1 
kaoımu da mukabele b 

bu meyanda İzmir ve 
Burnıva'oın menim 
yeoillik n tabii güıel 

den zevk duyduklarını u 
mlolerdlr. Sa 

General KAzım ÖıılP Val 
fak.tindeki znat 1111 

on kale Bornna'lılarıD • 
ar1&ında lzmlr'e döo 
Cümburlyet Halk Fı 

ııayın baokan oeref ine 
lasta ~kararlaştırılan ıl 

teşrif etmlolerdlr. 

Ziyafet 
Sayın konuğumuz .K 

alp ıeref ine dtın akt1llll 
borlyıt Halk fırkası 

Bay A vnl Doğan ta 
İzmlrpalaı'ta bir zlyafel 
miştlr. Ziyafette V ıll 
Kizım Dirlk ile Maı 

delini 14 aydan iki seneye mevki kumandanı ve 
çıkarmııtır. Bu husustaki ka· saylnı Bay Raılh, Baye 
nun, bu ayın 24 ünden itiba- lavı Bay Halid, lıparta 

ren mer'iyet mevkiine kona- bay Kemal Turan, Deni 
caktır . lavı bay Haydar RüodO. 

saylayı bayan Beoal 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgrafları 

Bahkeatr saylavı bay Hıy 
Manisa 111yla vları bay 
ince, bay M. Turgud, 

Ankara - Maliye bakan- eaylavı bıyJ Sadedcijo, 
lığı vergi işleri üzerinde tetki eaylavı bay Topçuoğlu 
kata devam etmektedir. Denizli sayluı bay 

Şimdiye kadar yapılan tet- Mof ld, halıkeılr eayl• 
kikat neticesinde Buhran, Hacim Muhiddin, lzaılr 
Muvazene ve bina ver2ileri- bay Halil, Kastamool 
nin indirilmesine imkan var- doktor bay ŞGkrü Oe111 

tıhya eaylnı doktor bıf 
dı~ ~, 

Ankara _ Yeni saylav- Ksrdar ile ref lkaları, ' 
lar arasında bulunan ıark avlat Sedad, Cdmhurtyel 

delumamiet bay Aeam, 
vilayetleri genel müfettiti 

dar bay Kenan, baro r bay Hikmetin yerine, küJtür 
. Ma11tafa MOolr, sıhhat 

bakanı bay Abidin'in tayin bay Cevdet, memleket b 
edileceği söyleniyor. baoheklml doktor b•1 

Ankara - Cilmhuriyet H. Yusuf ile daha birçok 
Fırkası umumi kongresi 24 hazır bulunmuolardır. 
Nisanda Ankarada toplana- Ziyafet Hat 23 e kı 
caktır. Büyük UJus kurulta- •am etmiştir. General 
yı (1) Mart Cuma a-ünü açı- Özalp ziyafetten 
lacaktır. bllle Burnava'ya 

İzmir milli emlik müdürlüğünden: 
Dört yüz lira muhammen kıymetli Turanda 

sanesinde muhafaza altında bulunan Seyfi derya te 
yeddi emin olarak Halimağa çarşısında Eyyüp Ceoı•l 
yasındaki mevcut motörü 28-2-935 perşembe gilnil ı 
te lzmirde 'lilli emlik artırma ve ekıiltme komiıy 
satılacaktır. Taliplerin o saatte milli emlak müdtırl l 
müracaatları. 4 


