
--Sahib ve Batmuharriri 

SIRRI SANLI 
t D AlR E H A N E S 1 

lzmir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

a 
HAKKIN SESIDIR 

BE~INCi SENE No: 2421 14 MART 1935 PER~EMBE 
~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ne§riyat Ämiri SIRRl SANLI 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb Ayhga 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi!i 
Nüsbalarm Beheri 

1 5 Kuru§tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Basilm1§br 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

USA ~· ' " ABA EVR GE 
„„„!B!mlli„llmlm„mlllf.IF.Hi„l:lallllliM:llllS„„„ •• !E:i.•Ulllll!lml„„„1111„lm„„mllml!ll!:lm!tiE'IJlllmBl„E191W„„„ ... „llllll!liil!"ttl~illl„ ... ISl„l•„llilli„lm„llllil„IH„„„„„„„„„ 

Caniler, vatan hainleri merhamets·zce tepeleneceklerdir. ~imdiye kadar gösterdigimiz 
müsamaha ve merhameti za1f ve aczimize atfettiler. Müsaade ve müsamahakärl1~1m1z 
haydutlar1n cesaretini art1rm1§t1r. Bugün onlar, onlar1n anl1yacaklar1 surette muamele 
görecekler ve müstahak olduklar1 §ekilde ag1r cezalar göreceklerdir. i-fNAEL~~~~~~X~~:1~~1~~E 

Atina 13 (A.A) - Havas 
Ajansmdan: 

Ortadan kaybolan äyan 
reisi bay Gomatas tevkif edil 
llli§tir. 

Londra 13 (A.A) - Röy
ter c:jansmdan: 

Deyli Telgraf gazelesi ya
z1yor: Venizelos gibi mümtaz 
\'e vatanperver bir adam1a 
bu kadar küstah~e ve cinai 
bir tesadüf i~ine girmi~ ol
ntas1 bütün Avrupay1 hayret 
i~inde b1rakm1§hr. 

Bu defa Venizelosun dcv
rilmesi kat'i olacag1 anla~1I~ 
dr. Ve ibtimal bu modren 
Temistoklu ebctdi menfa bek 
liyor. Taki hükümet zaferini 
fena kullanarak hissiyah tah 
rila etmesin. 

Roma 13 (A.A) - Asi 
Yunan tahtelbahiri hala Pat 
hlostda bulunmaktadir. Bu 
lahtelbabirin Averof gibi Pi 
rcye gifmemesinin sebebi ka 
raya ~1km1§ olan zabitlerle 
tayfa arasmdaki anla§ama
hlazhk oldugu ve tayfanm 
gemiyi bizzat kullanarap Pi
reye götürmek kabiliyetinde 
0Jniad1klar1 zannedilmektedir. 

Atina 13 (A.A) - Atina 
•jansmdan: 

·------
ba~lam1§lardir. 

Roma 13 (A.A) - Kata
zanis tahte!bahiri kumandam 1 

· Patamas kendisini öldürmek 
1 te~ebbüsünde bulunmu~tur. 

Bir tayyarc kumandam Ra- , 
dos hastahauclerindcn birine 
götii.rmü~tür. S1hhi vaziyeti 
tehlikeJi isede ~ümitsiz degil
dir. 

Atina 13 (A.A) - Averof 
ile hareketine i§tirak ctmi§ 
olan gemilc1· Selänik tersa
nesine gelmi§lerdi. Y alniz 
Katsomis tahtelbkhiri müs
te!:nad1r. K1sm1 surette as
kerlik terhisine ba§lanmi§tir. 
Hayat normal vaziyetini tek- 1 

rar alm1~br. 
CALINAN MILYONLAR 
~ 

istanbul 13 ( Hususi ) -
Sofyadan bildiriliyor: Bulgar 
hükümeti Yunan hükümeti 
tarafmdan vukubulan iltimas1 
hüsnü kabul ederek Drama
Serez ve Kavala ile diger 
§ehirlerdeki mal sand1k!ar1-
nm mevduahm birlikte ka
~1ran äsiler üzerinde ara§br
malar yapm1~br. Asi kuman
dan general Kamenos üze
rinde 250000 drahmi bulun· 
mu~tur. 

i 
I 

mctincc hi~ bir karar ittihaz 
edilmi§ degildir. . 

Atina 13 (A.A) - Italya 

götürmek üzere bahriye za- • larma tatbik edilecek ceza, 
bitleri göndermcsini istemi~ • onlarm Yunanhhk camiasm-

Atina 13 (A.A) - Gene- müebbeden uzakla~tmlcnas1 

mctsiz satm ba~lhrma indi~ 
rilccektir. Venizelosu temih 
ile ba§bakan söz.üne §Öyle 

hiikumeti Yunan hükumctin- rnl Kondilisin Makedonya olacak ve kanunun merha- dcvam etmi§tir: 
ßütün ömrünü yurduntt ccphesindcn dönü§ istikba!i J • _, • 

hirpalamakla gc~irmi§ olan 
bu fitne vc fesat timsali dai
ma kanunsuzluga kar§1hklara 
ve cinayctc istinad etmi§tir. 
Yunan milletinin iradesine 
uygun olarak Yunanistam 

Galip General 
KONDiLIS 

den zabitleri dün Patmosta 
karaya ~1km1~ o!an Katsomis 
tahtelmahirini Yunnnistana 

• 

csnasmc1a ba~bakan bay <;al-
d :uis b:r nutuk söylemi~ ve 
dcmi~cir ki: 

Yunan milletinin dü!lman-

Okurlar1m1za 
Hediyelerimiz 

Yakmda hedide olarak da
g1tacag1m1z kü~ük kitablar
dan baz1lari: 

1 - Altm devrinin bitimi. 
2 - $eyhin k1z1. 
3 - Kar1m beni aldabyor, 

ne yapay1m? 
4 - Titrcmiyen el. 
~kisperin ölmez eserinden 

almm1~tir. 

5 - Salon eglenccleri. ---· 
lngiliz Bakanlar1 24 Martta 

Berline Gidecekler 
Londra 13 (A.A) - Resmen bildiriliyor: Sir Con Saymen 

beraberinde Eden oldugu halde hava tarikile 24 Martta 
Berline gidecektir. iki ingi)iz devlet adam1 Londraya 27 
Martta dö11cccklerdir. 

.... 

Muzaff er Ba§bakan 
<;ALDARIS 

p~ 
l!iudl 

yeni esaslara göre ~ah§mak
ta devam edecegiz. 

Istanbul, 13 ( Hususi ) -
Garbi Trakyadan ka~an äsi 
kuvvetlere mensup Yunan 
zabit ve askerleri onbe§ va
gon i~inde hududumuza ge~ 
mi§ler, topraklar1m1za s1gm· 
mak i~in müsade istiyorlar. 
Ka~ak asileri getiren onbef 
vagon agzma kadar bk1hm 
bk1hm dolmu~ bulunuyor. 
Firariler arasmda her rütbe· 
den zabitler vard1r. 

p••111 
~ 
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H. hanedan1n1n ihyas1 lngiliz 
parlamentosunda teklif edildi 

L{'ndra (Radyo) - Bazi muhafczakär meb'uslar, Avustur
yada Habsburg hancdanmm ihyas1 i~in parlamentoya bir 
teklif yapm1§lard1r. 

Bu teklifte deniliyor ki Avusturya dahili i~lerinnde serbes 
olduguna göre, handamn ihyasma hi~bir rnani yoktur. 

Örfi idare, icab1 ittihaz 
tdilmi§ olan tedbirler kald1-
tthn1§br. Gemi ve tayyareler 
&cferJerine muntazam olftrak 

Bulgar zab1tas1 Yunan ha
zinesine ait 60 milyon drah
miyi bulmak i~in tahkikatta 
bulunuyor. Äsilerin iadesi ta 
lebi hakkmda Bulgar hükt1-

IPöti Pariziyen bogazlar1 silah
lamam1z1 hakl1 görüyor 

lstanbul 14 {Hususi)- Son posta ile geien Pöti Pariziyen 
gazetesi, yazd1g1 bir ba§makalede, Yunan isyanmdan bahs
etmekte vc netice olarak ta §Unlari yazmaktadu: 

Teklifi yapanlar, Sent Jermen muahedesinde Habsburg 
hanedanmm avdetini menneden hi~~bir madde olmad1g.m 
hatirlatmaktadirlar. Aläkadar mahafile göre teklifin müza
keresi muhtemel görülmiyor. 

Cl 

Altay Alt1nordu kar§1la§1yor 
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8unak Politikac1n1n 
Gelenler 
- - -· .... ··-

Beyni sulan1n1~ politikac1n1n güz ya~lari yur-
duna yakttg1 götülük atc~ini söadürn1cgc 

yctcr dcgildir 
Dünkü telgraf duyumlarm1 8 ginsizdi. 

0kuyanlar Venizelosun son Yunan hükumeti, Venize-
bunakhgma §8§1p kalm1~lar- lis gazetelerin kustuklan 
dir. Giritteki politikac1 s1ras1 yalan ve iftiralara kandi ga-
dti1sün, dü~mesin Yunanis- zetelerinin inand1ric1 ve sus-
tanda rejimin tehlike gc~ir- durucu kar~1hklari ilc ceveb 
diiini, keyf ve birtaraf güt- vermekten ba§ka hi~ bir 
lllenin kötülüklerini ortaya davranmada bulunmag1 ge-
döker ve her §eyden önce rekli bunlmad1. 
k~nunun ve hürriyetin önde ~imdi Venizelosun gerek 
~trnesini ögütler dururdu. taraftari ve gerek d1~manlar1 

anunun ~er~ivesi i~inde soruyor: 
l'ctpdan serbest se~mide Bu maskarace oynanan 
:akndalyesini kaybedince ar- oyunun sonu bu kadar kepa-
k 1 dilinden dü~ürmedigi zece olacak olduktan sonra 
f anunu, yurdun yiiksek men- ihtiyar politikac1 daba dog-
kaatlerini ~iynemckten zerre rusu komitac1 11eye, kimlere 
h Cl.dar ~ekinmiyerek kaunun güvenerek bu maskarahg1 
d atici kalm1§ e§kiyalar gibi yaph? 
/

1
\rranmag-a, i§ görmege ko- Bu ~ok yerinde olan sur-

ll a:nu1tu, guya gene bu ~ok yerinde 
lt' Saylav se~im ~agmda Ve- kar~1hk verilebilir: Bu i~ 
~•tclosun türküsünü ~ag1ran beyni sulanm1~ bir bunagm 
h lltctccilerin kulland1g1 ser- älemi güldürecek bir hezya-
t c

1
at dii bi~ bir Türk gaze- nidir. Bunda manbk ~uur 

Ce• 
tele t•ne nasip olmam1~ dene- aranmaz. 

dcrccede ~özük ve diz- SIRRI SANLI 

- Bu son vaziyct göstermi§tir ki, Türkler bogazlar1 ka
patmak i§inde hakhd1rlar. 
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Salaheddini 
simlerinden: 

Eyyübinin re-

Saläheddini Eyyübi Avrupah ressamlar taraf1edan yap1lan 
ve müzelerde saklanan bir gen~lik resmi. 

[Bu A5lan Türk kahramanmdan sulh dilenmege mecbur 
kalan lngiltere krah aslan yürekli Ri§arm resmi ü~üncü 
sahifemizdeki tarihi tefrikamn ba§mdad1r.] 

~~~~~~~~~~-00~~~~~~~~~~-

1\nkara ~a111piyonu ~ankaya tak11n1 bayran1-
da ~ehrin1izdc iki n1av yapacak 

izmir öksüz ve fakir ~o
cuklar menfaatma Altay 
Altmordu birinci ve ikinci 
tak1mlari bayramm ikinci cu
martesi günü kar§1la~acak

lard1r. Haien izmirin en kuv
vetli iki tak1m1 bu tarihi ku
lüplerimizin yapacaklari bu 
ma~a, beyet (tarafmdan mu
azzam bir de kupa konmu~tur 

Lik ma~larmm birinci dev
resinde 1-3 gibi mühim bir 
farkla Altay1 maglup eden 
Altmordu tak1m1 bu sefer 
daha kuvvetli bir katro ile 

~1kacakbr. Ge~en sene kat
rosunda bulundurdugu ve bu 
scne istanbula tahsile gitmi§ 
olan Aslan ve Salih Murad 
gibi iki k1ymetli oyuncus da 
oymyor. 

Bu mühim ma~m bakem
lig; lzmirspordan bay Sabri
ye verilmi§tir. Bu ma~tan 
evvel ayni kulüplerin ikinci 
tak1mlar1 arasmda da bir ma~ 
yap1lacakbr. Bu kar§1la§ma 
da birinciler kadar gijzeldir. 
lkincilerin hakemligini de Göz 
tepeden bay F erid kabul et-

mi§tir. 
Altan ve Abnordu salähi

yettarlarmdan ögrendigimize 
göre, her iki tak1m a~ag1da
ki ~ekilde sahaya ~1kacakbr. 

Altay: Cemil, Ali Hilmi, 
Mehmet, Enver ~ükrü, Do
gan, ismail Hakk11 Vabap, 
Basri, Hakk1. 

Albnordu: Sabaheddin, 
Cemil, Ziya, Osman, Ädil, 
Aslan Hamdi, Mazhar, Tev· 

fik, Sait, Salih Murat. 
Bundan ba§ka bayramm 

birinci ve ü~üncü günlerinde 
iki mac; yapmak üzere An
kara §ampiyonu <;ankaya ta-
k1m1 da bu ak§am saat 7,30 
da izmirde bulunacakbr. 
<;ankaya tak1mmm henüz iz
mirde hangi tak1mlarla kar
§Ila§acag1 mahim degildir. 
Y almz tak1m1 K. S. K ge· 
tirdigine göre, ma~m birin
cisi K. S. K tak1mile ola
cakht. 

Ankarah misafirlere par
lak bir isrikbal merasimi ha
z1rlanmaktadir. 

<;ankaya gen~lerine ho§· 
geldin deriz. 



~~-~---~~~~~iHI~~~~ 1 Milli tak1m1m1z haz1rlan1yor 

'~AJ~~l.'~ ljl Federasyon milli ta!;una girecek oyuncu-
'll: Jan <;ag1n.h 

tNam1k Kem ... ~„ö!!Dez eseri 1 ! istanbtil (Hususi) - Önü-
... ~ rl • müzdeki aylar i~inde milli 
iD~~ - 18 - ~~~!)~;l j' futbol tak1m1m1zm kom~u 

l~te Bay Ahmedin halini Sen Bay S1tkmm muhabbe- ! memleket tak1mlarile kar§l-
anladmiz. ~imdi onunda se- tini nivaz ediyo~um. Agz1~- la§masm esas itibarile teker 
nin gibi belki senden büyük dan Bay ahmedm adm1 k1m rür etmi§tir. Bu meyanda 
bir rütpesi var. Allah rizas1 i~idirse Bay S1tk1y1 getirsin.„ Yugoslavya federasyonu ile 
i~in bir yerde rasgelirsen ta- Yüzüme ~arpsm. Ba!11m1 be- yapdan temas müsbet neti-
nima ! latersen ssläm bile nimi pa-alasm. reler vermi§tir. 
verme. Adm1 i§idirlerse bei- Be~inci n1eclis Yugoslavya milli tak1m1 §eh 

rimizde 23 ve 26 Nisan gün ki yine "Ke~eküläh„ ederler. (Evvelkiler. Bir gönüllü. Ab-
Haremioin, oglunun, k1zmm dullah.) leri iki müsabaka yapmak 

üzere davet edilmi~tir. Bü 
mezanm göremedi. Belki ken Gönüllü tarihlerin, Yugoslavya fede-
di mezarm1 da vatanda b1- (Tela~la yanlarma geJerek) rasyonu tarafmdan kabul edi 
rakmaz. Bi~reyi vatam i~in Bayl Bay! Hücum var„. lecegi muhakkak addedilmek 
ölmekten de meneder„. Dü~man ge1iyor.„ tedir. 

Rüstern Abdulah Futbol F ederasyonu, milli 
Bay1ml Bay Ahmet benim Sanki biz onu bilmiyor- tak1m1 haz1rlamak i~in bir 

arkada11m, karde!limdi. ÖJ- muyuz? Dü~man gelirse k1- faaliyet program1 ~izmi§tir. 
dü.„ 0 kadar öldü ki hattä yamet mi kopar? ir.giltereden celbedilen yeni 
göo)ümde, zihnimde arasan S1tk1 antrenörün nezareti altrnda 
hayalini bulamazsm? Fakat (Kendikendine) 30 ki§ilik bir milli tak1m 
bana yioe bir karde~ läz1m ~u ~ocuk ta bir türlü zih- kadrosu haftanm muayycn 
sen yerini tutarm1sm? Yeri- nimden c1km1yor„. Ne aca- günlerinde antremanlar ya-
ne seni koysam kabul eder yip hayal..: Oglum öleli ü~ pacakhr. Futbol Fcd\!rasyonu 
misin? Edersin degil mi? Ben seneyi ge~ti... tarafmdan tesbit edilen bu 
Bay Ahmedi ö)dü biliyorum. (Kavga havas1-ba§lar.Tram otuz oyuncu iki tak1m halin-

Cocuk Bak1c1s1 
Aran1yor 

pete ~ahmr. Herkes siläh ba de 1i;ah§tmlaacak ve netice-
~ma kofar.) de as1I miUi tak1m kadrosu 

(Perde kapamr) meydana ~1km1§ olacakbr. 
Üvüncü Perde lngiliz antrenör, §ehrimize 

(Perde a~ihn~a bir munta geleli henüz pek az bir za-

man oldugu halde futbolü
müzü ve futbolcular1m1zm bir 
k1sm1m tetkika f1rsat pul
mu~, a~agi yukar1 bu husta 
bir fikir edinmi~tir. '\ntre
nör bu intibalarm1 ~u ~ekil
de anlatmaktad1r : 

"- Buraya geldigim ilci 
hafta i~indc iki lik ma~1 sey 
rettim. Gördügüm dört ta
k1m i~inde lsve~ futbolcu)a
ri ayarmda k1ymetler vard1r. 
Ben vaktile isve~te antre
nörlük ettigim it;in o mem
leketin oyuncularma yakmdan 
tnmram, 

Oyuncularm1zm arasmda 
fercli oyunlarma kusur bulu
nam1yacak kadar iyileri var
d1r, fakat muayyen 5istem 
ve tak1m oyunu olarak he
nüz bir §ey görmedim. Tak1-
m1m1za muayyen sistcm ve 
leknikler, sonra da bir ki~i 
degil on bir ki~i oynamak 
bilgisi sokulursa, futbolumuz 
~imdi gördiigümden ~ok faz
la b:r kuvvet arzedecektir. 
Bumm i~in burada ~ah~1rken 
en ehemmiyet vereceg1m 
nokta ferdi oyun kabiliyetine 
cem 'i oyun bilgisini a~1lamak 
olacakbr. Bir ya§mda bir ~ocuga ba 

kabilecek bir Bayana ihtiya~ 
vard1r. Kendisine iyi bak1-
lacak ve iyi bir maa!I veri
lecektir. Talipler matbaam1-
za müracaat edebilirler. 

zam oda görüuür. Bay fsläm ~ ~ ~ ~ ~ 
yatakta) 

13irinci n1eclis 
Zekiye, Bay fsläm 

Zekiye 

Bu sene Fransada büyük ma
nevralar yap1lacakt1r 

(Kendikendine) 
Nancy, - Bu seneki as

Merakl1lara ! 
~1kl1k, zarafet ve Jetafet 

sabibi olabilmek i~in her 
halde lzmirde Halimaga ~r
t•smda 

keri mesai progranu baz1 
Uyuyor. Hälä uyuyor. Va- manevralar yap1lmasm1 der-

dini ne de güze) tutmu§! Bak .... u ___ u " -~~~~"" 

gögsünde kanh yaralardan Sahte elmaslar 
ka~ iftihar ni§an1 var! He-

(RübenKatan) 
kütüphanesine geien bin bir 
türlii 1935 ayl1k ve yazlik 
~ama,1r, roh, tuvalet, manto, 
tayyor, fapka, kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ikide bir bulundugunuz aile 
tplaoblarda, ziyaretJde, kon-
serlerde, balolarda ve saire
muyaffakiyet ve umumi tak
dir •e liayrete mucib olaca
gm1z muhakkakbr. 

Bundan mada her türlü 
gazete, mecmua ve kitab 
mezkur kütü,Phanede bulu
nur. Her taraftan her türlü 

kim ne diyordu. Bu gcceyi 
de ge~irse yarm muhatara 
yokmu§. Öyle degil mi? Ab! 
Ümit hekim sözünün dogru
luguna kahrsa.„ Ben de de-
limiyim? Hi~ - Allah gös
termesin - bir muhatara ol 
sa gönlüm bu kadar rahat-
m1 olur! Nekadar da tath 
uyuyor! Tek uykusu bir da
kika uzasm! Ömrümden bir 
yil aza1sa kailim. 

(T ebessüm edel'ek) 
lnsamn akhndan ne deli 

deli hulydlar ge~iyor! Aca
ba„. Bir kerecik olsun.„ Ah! 
Ayr1ld1g1 vakit hayalimi k1s
kan1yordu! Deli, §imdi bir 

' 

gece rüyasmda seni gördü
günü söyleseler müjdesine ca 

~!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!~~'9!~!!!~~ mm vermez misin? Uyuyor, 

K • J k .., I ne güzel uyuyor. Melekte lra 1 magaza uyusa böyle uyur. Sa1tlar1 

siparit kabul ve ebemmiyetle 
nazar1 dikkate ahmr. 

rPe1temalcdaroa Esnaf A- f yapbgma ne tuhaf dag1lm1~ 
hali baokas1 s1rasmda dir- Ke§ki yasbg1 gögsüm olay-
sekte büyük manifatura ! d1„. Ke§ki yorgam sai;lartm 
qiagazas1 tahtani fevkani 1 olsayd1. Böyle §eyleri insan 
~irlikte ve ayn ayr1 kirahk- söyliyor da sonra tahammül 
br. Varidab gayr1 safiyesi edemiyor. 
inuiiftir. Kiras1 ehvendil" te- Kucagima ald1m; akhm 
tekküläb mükemmeldir. Ya-

1 
gönlüm, cigerim hep gogsu-

z1hane, depo, atelye, matbaa me. kollar1ma geldi zannet-
gibi itlere müsaittir. tim. 

Adres: Odun pazar1 Sa- (Uzaktan uzaga top sesi i~i 
ra~lar caddesi No. 2 Mehmet dilmege ha,Iar.) 

d: 10 Salih (Arkas1 var) 
r. 'i!P''~'Pf1W"••n1•·~11a••"'11''"!1111''~'~ 111! ''l";llP'"'ll' • „1n;1111;Q1r;.1111•~mr;in•;.11u~111!9'.111~q11~~1r;rt1~1~ 
1.•Ati:;i~tl~dU::-JU~dl~~dlr !ll +dllo.il> '°":'tl!~1ui!l~lhu1llk1Urtl!J1 1 1 dh11dd 111tll~ulllliu1!1lhodtlb1Udl~ 

:

1
~ Tayyare Sinemas1 i!~ 

1 ((BA YRAM» an BIRINCI GÜNÜNDEN ITIBAREN i:~ 
: Seoenin en büyük filmi olup GABY MARLA Y f•, 
t] tarafmdan oynanan [•] 

•l D • h M .. d.. .. f•"i •l em1r ane u uru ,.j 
1 ile beraber tamamen renkli N U H U N G E M 1 S 1 t!~ 
: DIKKA T: Bayramda hergün saat 11 de ba§hyacaktar. [•] 
1 2115 Seans1 eskisi gibi ucuz l H A L K ) seans1d1r. [•1 

' IP:!'lllJl"'llP"!!lllP'''lllP"lqJl'"•qJJl"IQP''"IUI• IJlll'"'ll0 1l"'lllJ~~t1t•q111 "'11~1~ Jl:..lfll~ll~U!;ql~ltli;'ll';'lf•"j 
• :.' b:dlr~1l11:i11~f.ljt-:dh~11b:'li~~ti.'!d!1t~oi:,~llll+ ~lbU!ll!IW!l!b1U1!l!budlb1idll11wlllr1u1dh1u1ll!'!. ~ 

1-lakikiden ayr1ln11yor 
ingiliz alimlerinden biti 

sun'i elmas vücude getirmege 
muvaffak oldu. Bu sun'i el-
maslari, elmastan anhyan en 
mütehass1s elmasplar hakiki 
elmastan ay1rt edemediler. 
Bunun üzerine, herkes bu 
sun 'i elmaslan kimin yaph
g1m merak etti isc de hi~bir 
kimse onu ke§fe muvaf fok 
Ölamad1. <;ünkü bu ilim ada
m1 meydana pkttg1 taktirde 
elmas ticareti vapanlarln 
kendisini sün'i elmas yap
maktan vazgei;ireceklerini 
biliyor. 

Buna mani olmak i~in ken
disini gizlemekten ba§ka. ~are 
yoktu. Bu fen adammm hü
viyetini anlamak i~in yapilan 
her te~ebbiis neticesiz kald1. 
Yalmz onun yaphg1 elmaslar, 
Viktor T orden nammda bir 
Londrah tacir tarafmdan pi
yasaya ~1karilm1~hr. 

Muhteriin kim oldugunu 
ondan ba§ka bilcn yoktur. 
Londra tacirinin piyasaya 
sürdügü elmas pa1·iraiari, tet
kik edilmi§se de bunlarm ha
kiki eJmastan hemen hi~bir 
fnk1 olmad1g1 anla§tlmt§br. 
Londra gazeteleri tarafmdan 
verilen malumata göre, tabii 
elmastan be§ yüz ingiliz li
ras1 degerinde olan bir par
~amn tarn muadiJi olan sun'i 
elmas par~as1 35 ingiliz lira
sma tedarik olunmaktad1r. 

Bu yeni ihtira, ilerledigi 
taktirde elmas piyasasm1 al
tüst ettikten mada elmas is
tihläk ederek ge~inenlere de 
ag1r ve altmdan kalk1lrnaz 
bir darbe indirecegi de söy
lenmektedir. 

pi§ etrnektedir. Bu manevra
lardan hir9oklan harp metot
larmm sefcrber haline geti
rilmesi ve diger tarafta11 da 
seferberlik halinde cüzütam
lar te§kiläh bak1mmdan fcv
kalide §nyam dikkat ola
caklarcl1r. 

EyJül aymm ilk haftalan zar 
fmda Mailly ve civarmdn mü
him hareketler olacakttr. Buna 
3 firka i~tirak edecektir. Bu 
f1rkalardan biri Reirns'de 
general Villemont'un kuman
das1 albnda bulunan ve mo-
torize edilmi~ olan 4 üncü 
hafif f1rka (eski 4 üncü sü
vari livas1) ikincisi Chalon
Sur Marne'da general issal
y'nin kumandas1 altmda bu
lunan 12 inci piyade f1rkas1, 
Ü\'.Üncüsü de general F aury
y'nin kumandas1 altmda bu
lunan 3 üncü Amiens piyade 
firkas1d1r. 

Bn suretlc birinci defa ol
mak üzere motorize edilmi~ 
ü~ f1rka harekc t e getirilmi~ 
olacakbr. 

Bu rnanevralarda Yüksek 
harb meclisi ikinci reisi ge· 
neral Gamelin, Major gene
ra! Georges, yükscn harb 
.mecHsi äzasmdan ve piyade 
mnum müfetti~i general Du~
)eu süvari umum müfelti§i 
generai Altmayer vc daha 
bir ~ok yüksck erkäü haz1r 
bulunacaklard1r. Bu rnanev
rada Moumelouda ge~cn se
ne yap1lm1§ olan tecrübeler 
tekrarlanacak ve bu manev-
ralar i~in ihtiyat ikinci ban 
efrad1 siläh altma almacak
Iard1r. Aym zamanda yaz es
nasmda Pariste bulunan 3 
üncü, piyade f1rkas1 Pariste 
bulunan 10 uncu Metzde bu
lunan 42 inci piyade f1rka
lar1 ve daha bir ~ok hrkalar 
moumelonda toplanacaklar-
d1r. Le Matio 
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1 Otsiikarc1, T'in1o<;in taraf1a!!lan <:ehel ~yh 

Hasan Sahaha el<;i olarak gön<lerilmi§ti 
Saym ok~riar1m1zm . hab.~- 1 kuvvetle ~~~ti, herif bu ,,r 

lannda d1rk1, Türklerm bu-
1 

smbdan yuzukoyun yere ~ 
yük hakam Temu~in büyük pand1, . knflrler vurm•~ 

, ve umumi kurultaydan sonra ba~lad1. ArlraSUMI dört kif 
<;in ülkesinin timal yöoüne daha ~1ktJ, ab a eßc 
dogru akm etmi§ ve bu s1ra- rinde palal~~ vard1 : . i' 
da ad Karlok Türklerinden - Tez soyle, sen k1111 
Utsukarci diye amlan yigit dediler ? 
alp isminde hie; hir §eyden - Arkas1 Var ;1 

y1lmaz bugaturu ba~ almak 
üzere Hasan Sabahm Almut 
kalesine el~i olarak gönder
mi~ti. 
Yigit Alp Ütsükarc1 büyük 

Semerkand §ehrine vard1. 
Oradald i~Jerini gördükten 
sonra yola c;1kb. Y olda bun
dan evvelki yaz1lar1m1zda 
söyledigimiz obadan aynld1k 
tan sonra Almut kalesinin 
yolunu tuttu; daglar arasmda 
bir müddct gitti. Kalenin 
~ark yönüne rasthyan yol 
üze1 inden giderken önilne 
~ok süslü bir gcyik ~1kt:. 

Ütsllkarc1 geyigi arluk sc
verdi, bir gün hemeo bemen 
sabahtan ak§ama kadar hi~ 
durmadan bu güzel geyigi 
kovalad1. Altmdaki ah c;ok 
yorulmu~ ve terlerni§ti, geyik 
bir magaraya dald1. Ütsü
karc1 arkasmdan i<;eriye gir
di. Gcyigi kuyrugundan ya
kalad1. Sonra boynuzlanm 
tuttu, bu sevimJi hayvamn 
yüzünden, güzlerinden öptü. 
boynuna bir ip takh, yedgi
ne ald1. Ak§am olmaga, or
tahk kararmaga ba§lamt§h. 
Kendisine s1gtnacak bir yer 
arayordu. Ozakta ormanlarm 
arasmda bir c;adtr gördü, o 
tarafa dogru ilerlemege ba§ 
lad1. 

<;admn öniinc geldigi za
man hava iyice kararm1~ 
göz gözü görmiyordu. <;ad1-
rm ic;inden bir adam i;1kb, 
clinde bir kargt tutuyordu, 
kar~1,;mda dikilen süvariye 
bag1rd1 : 

- Kimsin heeey .... 
Ütsükarc1 cevap vermedi, 

atmdan indi, -;ad ran önünde 
karg1sm1 uzatm1~ olan ada
mm elindeki karg1y1 tuttu, 

• 

NESTLE 
Etiketlcri hüvük 

öl 

n1iisa hakas1 
25 Mart 1935 ten itibare~ 

bu müsabakamn k~i8elet' 
yalmz istanbul'da yap1lacJ' 
gm1 saym toplay1calarun1s' 
bildiriaiz. Bununla berabe~ 
Nestle eHketlerine kar§Ja 
olarak verilen kuponlar yille 
eskisi gibi, izmir Kardi~ab 
handaki depomuzda veril"' 
cektir. . 

Gelccek ke§idemiz 15 ba• 
' rinci te~rin 1935 günleine· 

cinde yap1lacakbr. -Oördüncü mmtaka tapO 
sicil memurlugundan: 

Bornova nahiyesinin bnyiil'. 
cami mahallesinde demitcl 
sokagmda sag1 All ve HasaJI 
vereseleri solu Arnavut Re• 
cep evleri arkas1 Muataft 
ham önii yol ile ~evrili ~ 
yeni kap1 numarah bir e„ 
~olak Hüseyin oglu Salib 
iJe Hüseyin k1z1 Hariye11i0 
evlätlar1 lsmail Haldu ojlO 
Mehmed Ziya Emine lsmet 
ve Ane Makbule sözti ge-
1ten evi murisleri ölü ~o)ak 
Hüseyin kar1s1 Ayte ve .kiJ1 
Huriyedeo intikalen naml•" 
rma yeniden tes~ilioi istc" 

1 
mektedirler. Bu evin teaar 
rufu tesbit edilmek üzere 
22/3/935 tarihine müsadof 
Cuma günü ögleden sonr• 
yerinde tahkikat yapalaca
gmdan ev üzerinde her hall· 
gi bir hak iddiasmda buhr 
nanlar ayni günde mahalinde 
tahkik memuruna veya dabl 
evvel izmirde m1ntaka lapil 
sicil muhaf1zhgma müracaat
lar1 ilän olunur. 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlügünden: . . . . . _ 

935 sencsindc kullamlmak üzere 1dare1 husus1ye1 vilayete 
läz1m olan evralu matbua ve defatir tap edileceginden bay-
tam günleri hari~ kalmak ilzere 20 gün müddetle münaka
saya konulmu§tur. isteklilerin 3-4-935 <;arfamba glinl 1aal 
9 dan 12 ye kadar Encümeni viläyete gelmeleri. (19) (76!,t 

,\r;~iiG.l(f1z~n1 iTu·IT, i~ yüksek hh11ayclerinde 

Büyük Pehlivan güre1leri 
VE 

Futbol ma~1 
Zafer mektebi öksüz ve fakir i;ocuklan i)e C.H.F. Dolapb

kuyu nahiyesi binasmm tamamlanmas1 menfaabna 

Alsancak Sta<lyon1unda 
Bayramm ikinci günü lzmirin ~kuvvetli tak1mlan olan 

AL TAY - AL TINORDU 
Spor kulüpleri birinci ve ikinci tak1mlan aras1oda 

KUPA MA<;I 
Bayramm dördilncü günü halk1m1zm ~ok se~digi ve ~ok

tanberi bekledizi Türkiye güre~ ~amp1yonlar1 
Band1rmah Kara Ali, Istanbullu Müläyim, Akhisarb R1fat, 
Adapazarh Cemal ve Afyonlu Süleyman ve diger pehliVall" 

larm i§tirakile büyük güre§ler 
Futbol ma~lar1: Saat 14 te 
Güre§ " " 13 te bafhyacakbr. -

UCUZLUK: Bayraml1k ihtiya~lar1n1z1 ve hediyeliklerinizi Hükiimet Caddesinde ~emsi Hakikat UCUZLUK SEK· 
GISINDEN ahmz fiatlar ~ok ucuz. 
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Son dereee hassas, saglan1, za1·if ve dan1gah 
oturak terazilerin1iz gel<li. Her tcrazinin 

f evkin~fedir 
&ATI.§ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEVIN HÜSNÜ 
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14 MART 

2 vc 20 kornprimcl1k ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj vc komprimelerin üzcrindc halis· 

ligin timsali olan EI) markasin1 arayin1z 

YUKSEL RAKISI 

l c Az zaman zarf1nda Kabaday1 

()i~, ba~ agnlarindan havatln1 tlain1i hir 
~~tan ibarctti. J~akat gripin heni hu tztlrap
~an kurtard1. 

En eyi Bayram hediye 

S, Ferit 
l<.OLONYA 

~sans 
Pudras1 

KREAI ve 

Sabundan 

Olur 
l'~lltlerini almamak i~in 
~lba F E R 1 T isim ve 

etiketine dikkat 
M. DEPO 

S. Ferit (~ifa) eczanesi 
~~t:i:~~t:k.~i.*i!lU~~~l":Jelt:l::l::JI=" 

ftayram günlerinizi T A N sinemasmda ge~iriniz 

T A N sinemas1n1n 
Bayram pragram1 filim rekorunu kmyor 

l - En Yeni J)ünva Havadislcri 

2 - Miki karikatür 
3 • Binlerce figiiran, milyonlarca dolar sarfile vücude 

relmi, ve bu sene dünya filim müsabakasmda 
birincilik kazanmu1 olan yegine filim 

klZIL CARiCA 
1111 Merak ve U C:.n. t 

'...-::.~araa~:_,,. ~'!.D .~!.!',!1~ 
SEANSLAR 

l\atd Bayram münasebetile hergün 
~ari~a : 9, 12, 15, 18, 21. 

U~an $eytanlar: 11, 14, 17, 20. 

Her verde satJhr. ~larkava ' dikkat 
w • 

0066Atlt~tltAlul1*6l:a.1ill:~lllllt„A~llHMnll100 
• E L ff A M R A idaresinde Milli 41 Kfitnpbane Sinemaa1 

411 Bu ak1am ~1 seansmdan itibaren BAYRAM i~in ba
z1rlad1g1 zengin program1 takdim ediyc;>r. 

Tamamile TÜRK<;E SÖZLÜ ve ~ARKILI 

Bosna Sevdalan 
IIAve Olarak : 

Paramount ..Jurnal 
en son dünya havadisleri 

DIKKAT: bugiin 18-15 ve 17 sean.1lar1nda son defa 
olatak MASKELI KADIN bu seanslarda fiatlar 25, 
35 ve 45, talebe 20 kuruftur. 

„„ •• ~n~z„mm•a•:cata11m:iLw.-c~--•1a„„za••~lllllli ... ._-. 
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iki gül goncesini gögsünün nzerinde iyi bir 
yere saklamitb. Ve„. <;ok memnundu! 

Bu harika ve hidiselerle dolu gece, gen~ 
Sövalyeye Lidi Editin kendisini sevdigini ög
renmi,ti! 

Lidi Edit lngiltere saray1n1n en yüksek 
ve k1ymetli kad1m idi. Bu kadar yüksek„ Ve 
güzel bir k1zm bir Sko~ya $avalyesini seve
miyecegi endi1esinden kurtulmUftu. 

Bu suretle, karanbklar i~inde, fakat en
ditesiz, üzüntüsüz bir saat daha ge~ti. 

Mabette duyulan keskin bir 1shk sesi, 
me~bul yar1klardan giren güniln bafif .,.g. 
~övalyeyi yeniden dikkate mecbur etti. Bu 
defa da mabedin döteme k1sm1ndan bir mah 
zen kapajimn a~dd1g1m hisaetti, ve elini bir 
defa daha ban~erine ath. 

Bu Cüceler de Kirn? 

A~1lan mahzen kapaj'lndan mabede bol 
,,.k girdi; mabedin karanhg1 yerine riizel 
bir ayd1nbk ge~ti. ~övalye, bu bol 111k saye
sinde, mahzenden bir gölgenin mabede a1~ra 
d1i1m gördü. Bu rölgeyi bir ikinci gölre ta
kip etti. 

Bu i~eri girenler, tabiabn iki galat yarad1b11 

Saliheddini Eyytlbi No. 8 

rak1s1 kadar yükselmittir 
• „ • „ • • • • • • i~~ -~~·"' • • • * * • • * ·'~~ - w ~ ~~~~~~~ 

• TA YY ARE SJNEMASJ T3~1in 

B d Hergün saat 11 de ba,Iar. 13, 15 ayram a 17, 19, 21,15 seanslan yapar. 
Fransa Akademisi azasmdan GEORGES OHNET'in 

bütün dünyaca tanmmit ölmez taheseri olup 
GABY MORLA Y ile HANRI ROLLAN'm 

temsil ettikleri 

Demirhane 
Müdürü 

lzmirde bu kadar kuvvetli bir filim daha gösterilmemittir • 

N U H U N G EM 1 S 1 
Tamamen renkli bir kahkaha filmi Avrica: 

ol 

Tilrk~e sözlü FOKS dünya havadisleri 

ca'i· - P!tll ~urnzs 

Bugün 
Son defa olarak herkesin begendigi ve istedigi 2 filim 

Kafcste A~k iki Güniil Bir Olunca 

-53-

Saliheddini Eyyübinin önünde e;ilmiye 

mecbur kalan lngiJterenin hatmetli Krab 
~ 

arslan yllrekli!Ritar„ 



CANAKK LE 
De Türklerle Kar§1 Kar§ya 

Yazan: ANRI FÖY Türk~-eye <;eviren: RE~AT SANLI Bulgaristan 
Asker Topla
m1yormu§ 

5-
Bu ordu 6 piyade k1t'as1 

ve süvari livasmdan mürek
kep olan 84,000 ki§iden mü-

metinde harbe girmi§ti. •i'~„•mmm~ 
Mücadelenin hemen ba§-

1 '1 <;ANAKKALEDEN n 
rekkepti. 

lang1cmda iki tabur kuman- 1 ~ HATIRALAR U 
dam Zimmerman-Bilolunr bu 1 ~~ ~ 

Liman pa§a 26 Mart tari-
hinde Geliboluya gelerek §U 
tekilde taksim edilen 5 inci 

~s.mi ta§iyaca~. o~~n bir crift- 1 +. • ~t 
gm yanmda oldu. General Liva Jenerah C. F. Asp?naJl 

Sof ya (Hususi) - Bulga
ristanm iki sin1f askeri siläh 
altina ~agird1g1 hakkmda 
yabanc1 gazetelerde görülen 
havadisler üzerine, matbuat 
erkäm ba~bakan bay Zlatefe 
müracaat ederek bu hususta 
malumat istemi~lerdir. 'Bulgar 
ba~bakam bu hususta gazc
tecilerc a§ag1daki beyanati:a 
bulunmu~tur: 

Damat ve e1 käm harbiyesi Oglander'in escrinden 
saat 8,30 da karaya ~1kti. ATATÜRK <;ANAKK ordunun kumandasm1 ald1. 

1 inci grup: 5 ve 7 inci 
kit'alar, Saros mmtakas1; 

SIRA BIZE GELIVOR VI NASIL KURTAR~~;-
Seylan vapuru icrinde bulu

nan piyade k1taalarm1 bo§al 
bktan sonra ihrac esnasmda 
yaralanan bircrok askcrleri 
duldurarak tekrar Mondrosa 
geldi ve bizim topcru batar-

2 incl gurub: 9 uncu k1ta 
yar1madanm cenub ki§ma; 
3 üncü gurnb: 3 ~üncü ve 
11 inci k1talar Anadolu sa
hili mmtakas1. Bir süvari li-
vas1 Saros körfezinin §imal 
sahilini nazarete tayin edil-
mitti. 19 uncu k1ta da May
dos ve Bigah taraflarm ihti-
yat olarak alakonulmutu. 

l~te ingilizler 25 Nisanda 
yar1m adanm öbür ucuna 
asker ihra~ ettikleri zaman 
bu kuvvetlerle kar§ila§hlar. 

FRANSIZLARIN SED
DÜLRAHIRE ASKER IH
RACI: 

26 Nisan gecesi Frans1z 
askeri kuvvetlerinin bir k1s-

1, bir gece evvel 29 uncu 
lngiliz k1t'asm1 karaya ~1kar
mak karaya oturtulan River 
Keayd vapurunun bulundu
gu yere gelmi§ti. 

l~inde general Masnu ve 
erkämharbiyesini ta§1yan Pro
vens vapuru kafilenin ha§ma 
ge~mi§ ve onun arkasmdan 
Sarlro, ~auya, Lören Arman 
Belik, Ostrulyen, Poltokat, 
Ganj gem:leri geliyordu. 

Bu gemilerin i~inde 175 
inci piyade k1t'as1 ile 3 üncü 
Zuav k1t'asmm ü~ taburu, 
bir lejiyoner taburu, 4 üncü 
mlistemleke k1t'as1 ve 75 
ki~ilik iki batarya bulunu
yordu. 

Tenedosdan saat 14 de 
aynlan kafile saat 17,30 da 
Seddulbah•r önüne muvasalet 
etmitti. Oraya gelir gelmez 
175 inci piyade k1tas1 Helles 
bumuna inmek üzere enmir 
eld1. lhra~ ameliyesi derhal 
ba1lad1 ve ayni ak§am 175 · 
inci k1ta orada bulunan in
gilizlerin yamnda cabhe ald1. 

Ertesi gün 175 inci k1ta
mn iki Kerevizdere istika-
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yasm1 yükletmege ba§lad1. 
28 Nisan crar§amba günü 

harcket etmemiz emri veril
di. Saylan vapuru Mondros
tan hareket ederek Limnosa 
ugrad1 ve Seddülbahire dog
ru yolland1. Seddülbahir önü
ne geldigimiz zaman bütün 
ingiliz ve Frans1z dönanmas1 
bütün toplarile Türk mevzi
lerine ate§ acrmi§lar, cehen
nemi bir gürültü kulaklan
m1z1 sag1r ediyordu. Vapu
rumuz karaya yakm bir yer
de demirledi. Etraf1m1zda 
ihra~ etmek üzere bekliyen 
bir crok gemiler daha bulu
nuyor. 

Vapurumuz dernir atar at
maz bircrok Türk obüsleri 
etraf1m1za dönmege ba~lad1. 
Bereket versinki bunlarm 
hier biri vapura isabet etmi
yor. 

Hepimiz ellerimizde dür
binler oldugu halde güver-
tedan sahilde olup bitenleri 
görmege crah§1yoruz. Bütün 
lngiliz ve Frans1z donanmas1 
bizim üzerimizden gecrircrek 
obüslerini kü~ük tepenin 
üzerinde görülen Kiritiya 
köyüne savuruyorlar. ingiliz
lerin ämiral gemisi olan Kuin 
Elizabetin müthi§ toplar1 her 
taraf1 sarsarak gürlüyor ve 
mermiler ba§1m1zm üstünden 
1shk ~alarak ge~iyorlar. Bi
raz sonra g~milerin bir k1sm1 
Kerevizdere ve A§ibaba te-
pelerini topa tutuyorlar. 

Bir insan boyunda olan 
bu muazzam mermilerin pat
lamas1 korkuncr bir manzara 
arzediyor. 

[Arkas1 Var] 

degildi. Bedii heyecam ve hayrcti en son 
haddini bulmu~tu: Y ak1c1 bir s1cak altmda 
uzun süren bir yolculug':ln yorgunlugu altmda 
derin bir uykuya dald1ktan sonra rüya gö
rüp görmedigini halä kestiremiyorclu. 

Gen~ adam böylece dü§ünürken gen~ 
k1zlar alay1 tam önünden gc~miye ba§lam1~b. 
Ve k1zlardan birisi, Sir K inetin önünde belli 
bir hareket göstermeden gögsünden k1rm1z1 
bir gül goncesi dü~fü dü. Bu gülün ~övalye
nin ayaklan dibine kasten dü~ürüJdügü a§i
kärd1. 

Gen~ ~övalye, bu hädise ile irade ve si-
nirine daba f azla häkim bir tav1r ald1 ve 
gül goncesini istiyerek dü§üren gen~ k1zm 
yüzüne bütün dikkatile bakb, bu k1z da ar
kada11lar1 gibi idi. Alb beyaz tüllünün bir
birinden hi~bir fark1 yoktu. Bunun i~in gon
ceyi atan k1z1 digerlerinden ay1rd cdemedi. 
yalmz gen~ k1z1 gözlerile takip etti. 

Ayin devam etmekte ve k1zlar alay1, ~ok 
ahenkli bir taganni ile rnabedi dört dönmek
te idi. 

Gen~ k1zlar alay1 ikinci dönli~ünü yapar
ken, ayni k1z $övalyenin önünde durur gibi 
oldu; kü~ük ve beyaz elini gögsüne götürdü, 
oradan ilcinci bir gül goncesi ald1 ve ~öval
yenin ayaklar1 yanma b1rak1verdi! 

~övaJyenin kalbi heyecan ile doldu ve 

<;iftligin bulundugu yaylay1 
ele ge~irmek i~in gögüs gö
güse birahmane bir bogu§ma 
vuku bulmu§tur. 

Bu korkun~ bogu~manm 
sahih tafsiläb elde cdileme
mi~tir Fakat ingilizlerin ver
digi azim zayiat yeni ordu 
k1t'aatmm §eciane etvanna 
§ahi(olmaktad1r. Varvikshire 
taburu müfrezesinden maktul 
olm1yan tck bir asker l al
mam1§hr. Aitmc1 Royal lr
landa taburu efraclmdan 
yansm1 ve zabit2.nmdan hcp
sini zayi etmi§tir. Jeneral 
Baldvin ile liva emini ccphe 
hattmda maktul ohnu~lardir. 
Jeneral Cooper agrr surette 
yaralanm1§br. 29 cu liva ka
rargäh1 zabitanindan cümlcsi 
ya maktül yahut mecruh 
olmu§lard1r. 

Kablezzeval saat onda Je
neral Baldvi'nin ~iftlikteki 
k1t'aahnm bakiyesi Agil de
renin sol cihetindeki Ches
hire s1rhna ricat etmege 
mecbur olmu§tur. Türklerde 
takip edemiyecek kadar yor
gun ve yerlerini muhafaza 
edemiyecek kadar zaif ol
auklarmdan esas s1rta ~ckil
mi~lerdir. 

Daha §imalde Jeneral God
ley ve Jeneral C:>ks'un 1iva
lar1 Mustafa Kemal pa§amn 
hücumundan müteessir olma
m1§b. Läkin iki t arafmdaki 
cüzütamlardan biraz ileride 
ileride mevki tutan 9 uncu 
Vorcest~rshir tabutu fecir 
vaktinde §iddetli bomhaya 
tutulmu§tur. Tabur kuman
dam miralay Nunn maktul 
olmu~ ve diger alta zabit ya 
maktul yahut mecruh olmu~-
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Bulgaristanm iki s1mf as-
keri siläh altmn ~ag1rd1g1 
hakkmda cr1kar1lan rivayetle1i 
ba~bakan ve harbiye bakam 
olmam münasebetiyle kat'i 
olarak tekzip ederim. 

Degil yalmz silah altma 
al:nad1k, ve aim1yacag17.. F -
kat almam1zada imkim yok
tur. <;ünkü siläh a!hnn aln
cak askerimi7. y.:>ktui'. 

Ta~z Layih.as 
Bavra~ndan Sonnt AL 
7\1eclisit den G "'<;e'"'ek 

Ankara (Hususi) - Tuz 
kanunu läyihasr bugünlerde 
Medise ve.tii cek bayramdan 
sonra müzalcere edilecektir. 

Saylavlar, tuzun köylüyc 
daha ucuz sahlmam bi1hassa 
hayvan sahiplerinc ucuz tuz 
vc1ilmcsi üzerinde läyihada 
tadilät yap1lacaklardir. 

izmir saylav1 bay Halil, köy 
lülere ucuz verilmesi mese~ 

lesi hakkmda uahkikat yap
maktad1r. Bu kannn läyihas1 
kcylül~re 1büyük kolayhklar 
verecektir. 

"""""'-'"" """'""""""""""" ~ '""""" ..... """'""" """ ~.....,,. ....,.""""" 
tur. Bunun üzerine mezkur 
tabur da Agil dere hattma 
gerilemi~tir. 

<;ift;ik yaylasmdaki harbi 
ingi!iz k1tciab ögleden cvvel 
saat onda buradan c;ekildik
ten sonra bunlarm tarn so-
lunda buluilan Jc.neral God
leyin cüzütnmlar1 " "'"" "" 
havada kald1gmda 
mege ba~lanu§br. 

(Ark 

. „. 

tn§b; bu giil goncelerinin istenerek ve ancak 
kendisi i~in attld1gma arbk ~iiphesi kalmac.h! 

i\1abed'te, ävin aras1nda il:::lnask1n1? - . 
ikinci k.rm1z1 gül goncesini de att1ktan 

sonra gene tüller arasma gizlencn bu güzd 
ve mini mini elin pannagmdaki ~ok klymetli 
ve güzel yüzük $övalye Leoparm g-özünde!1 
ka~mad1 .. Ve„ Bu gül atmak suretile, mabed 
de ve äyin arasmda ilänia§k eden gen-; ki
zm Ladi Edit oldugunu ~övalyc Leopar an
lad1! 

Fakat„. Burada bu 1ss1z ~öliin gizli ve 
esrarla dolu manastmnda Prensesin nc i§l 
vard1? 

~övalye bu suali kendi kendisine sorar
ken granit duvarlarm gizli kapilar1ndan birisi 
daha a~1ld1, siyah, beyaz tüllü on iki ktz, iki 
crocuk birden bire bu kap1dan ~1k1p gittiler; 
ayni zamanda avizelerin kandilleri esrarh bir 
eile birdenbire söndürü!düler! 

Gen~ silahh, koyu bir karanlik i~inde, 
kulaklarmda bir ogultu oldugu halde kaldr!. 

(Jünül Fern1an })in]cn1ez! 

Sir Kinet vaziyetin fevkaladc garipligine ve 
karanhga ragmen kendisine temamile hakim-
di ve müsterihti. Kaymetli birer hediye olan 

A vusturya Hükiimeti A1111 
yay1 Protesto Etti 

Paris (Radyo) - Viyanadan ahnan malimata göret 
turya hükümeti, bay HitJerin bir ecnebi gazeteeisine 
beyanatt, Avusturya i~ i§lerine müdahele teldinde 
ettigi i~in Alman hükümetine bir protesto yolluu~bt· 

Bu husüsta beyanatta bulunan Avustu.aya bq bak 
$u§nig, Almanyamn bu hareketi ile, wsturya ha 
emeller beslemege dcvam ettigini göstermekte old 
söylmi~tir. 

S b1k Avust 
Mahkemes· 

rya Baka d 
Devam Ediy 

Viyana, 13 (A.A) - Divamhark 1934 senesi Temtll 
daki Nazi ihtiläline i§tirak cttiklerinden dolay1 muh . 
edilen sab1k naz1rla~dan bay Rintelenin yeniden tibbl 
ayeneye sevkedilmesi icrin müdafaa vekilleri tarafmdaO 
rilcn istiday1 reddetmi~tir. Bugün maznunun Romad• 
hizmet~1ligini etmi§ olan Ripoldi dinlenmi~tir. 

ayT.Pa\rlofBu ga1·istan1n 
kiye el~· ig· e tayin edil 
Sofya 13 (A.A)- D1~ i~leri bakanlig1 siyasi i~ler 111 

vc Bulgaristamn esl...i Ankar3 sefiri bay Teodor P. 
Bulgaristamn münhal olan Ankara cJ~iligine tayin edil 
1 ~ is · n ve it!iay" § Kontenj 

Ankara 13 (A.A) - 2/2004 say1h ve 1912/935 gllnl 
li kararnamenin kontejan listcsile verilen tabsisattan 
ve Mayis 1935 aylarma ait olanlan gümrfik ve inbi 
bakanltgmca bugün aläkadar gümrük ve ba1merkez Pl 

Iülderine tevzi cdilmi§tir. 
fl 
ti'?.11 

I' H „ 
1' 

~eker de l~ilo ba§ina 10 
ru§ indirilecek 

Ankara (Hususi) - ~Be§- Kömürün ucuzlasbr• 
vekil gencral ismet inönü deniz nakliye ücretlerind' 
me~hsta ol,udugu beyanna- daha müsaid tarifelerio 
mede smai mamulähm1zm p1l nasma ämil olacakbr· 
ucuzla§hr1lacagmdan bahset- oo---, 

mi~tir. ispanyada 
fJk i~ olarak §eker, kömür, 

~imento fiatlm·i ucuz1a§tm1a- Bir Avukat' 
caktir. Bu fiat indirmesini 
temin ic;in ~eker fabrikalan
nm birle~r!rilmesi, yülcsek 
olan idare masraflanmn indi
dirilmesi bu sayede mühim 
bir tasarruf tcmin edilecegi 
hesap olunmaktadir. 

llk yap\hn „tetkikler ncti
ct;sinde, bu ~ekiJde bir ta
sarruf yap1hrsa, ~eker fiati 
kilo 11a~ma on km u~ ucuzla
blabi~ccehtir. Ögrendigim e 
göre, §ekcr fabrikalanm1zm 
cllerindeki stoklarm mühim 
bir k1sm1, sarfolunduktan 
sonra tenzilath yeni flatlcr 
tatbik ed1leccktir. 

Kömür fiatleri üzcrinde 
tdkiklcre devam edilmekte
dn·. Zonguldak kömür §irket 
leri, dahili piyssaya da bu 
günküle1 den daha ucuz bir 
fiatle komür ve1 ebilecegini 
tcmin etrni§lerdir. 

Esa ~en kömür ~id etleri, 
d1~ piyasalura tonu dört bu
~uk liradan komür ve1 dikleri 
halde büyük karlar temin 
ediyorlar. 

Kömür flatleriniu ucuzla§
br1lruas11 pek tabii olarak 
~imentonun maliyet fiahm in 
derecek, ötedenberi pahalh
ya sabld1gmclan §ikäyc edi
len ~irnentoyu, daha ucuza 
satmak irnkanlan elde edi
lccektir. 

• 

Yunan l(ralhg1na 
rralib \:1kti ! .... 

Mad!'itten Frans1z ga• 
lerine bildiriliyor: 

" Yunanistand~ki ~syao 
rekcti devant ededursuJlr 
radn saragos ~ebrinin 
rdsi bulunan Ojen Las1' 
admda bir adam, YunaD " 
bgma talib ~1km1§br. 

Öjen La,skaris, orta ca 
ß:zans imparatorlugund• 
lunmu~ dört büyük hall 
nm varisidir. 

1 u defa bir beyanfl 
ne~rederck, Yunan ·kr, 
üzerindeki iddialarm1 
siirmü7t~r. Bu beyannant ~ 
"Prens Ojen,, diye imza ~d
avokat, kralhk haklawV ~ 
1922 de, Rum patriki d ~e 
düncü Mclctiyos ile 1927 t' t' 
Kudü"> patrigi tarafmdaJI 
nu m1~ oldugunu ileri ~ 
teu sonra, nesebinin ~ 
iniparatoru dördüncil J 

Laskarise kadar dayand• 
ve bu Laskaris hanedal11 

1204 senesindenberi, ta J 
dcvrine kadar devam et 
oldugunu söylemektedir· . 

Avukat Ö jen Lask tli 
büyük baba~1 ge~en as1~ . 
talarmda Jspanyaya rJ;t!_ 
yerlc§mistir. Prens(!) /, 
ecdadmm tahbna he!~ d 
bir gün kuud edeceg111 
emin bulunuyor. „ 

lzm·r vilayeti Naf1a 
hendisliginden : 

Nafra hizmet otomobil ve kamyonlan icrin 450 tene~e .J 
zip sahn ahmas1 i~in onbe§ giin müddetle a~1k eksilt 

:rnnuldu?undan i~tc~kliler.~n 20. Mart 935 ~a~§a.~~a gün~ 
11 de v1läyct da1m1 encumenme gelrneler1 bdd1nhr. ( 


