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:A.L AN NELER ISTIYOR 
.\Iman hükiimeti, kuvvetli bir donanma, muazzam bir hava'I Atatürk Fransan1n Sürye fev-

filosu ve istedigi gibi bir orduya malik olursa o zaman 
uluslar kurumuna 

: '1ARBA HAZIRLIK MI? 
if Londra 27 (A.A) - Röy

ter ajansmdan : 

anevi rola temas cJen Ber
liner Tageblat, Sir Con 
Saymenin Berline Fransa ve 
italyanm bir mutemedi ola
rak geldigini yaz1yor. 

. b·1· l . ' g1re 1 1r erm1§ .... 
görü~tügü s1rada Ahnanyaya : 5 - <;ek hududundaki 
Uluslar Kurumuna avdet et- 1 Alman sakinlerinden mürek-
mesini havai, bahri ve a1'zi kep k1s1m Almanyanm olacak. e 

• 

• 
• 

Almanlar tabii piyasa fi
lltlerinden fyüksek fiatlerle 
b&vük miktarda yün, pamuk 
\'e hatta kuma§ almaktad1r. 
Son günlerde Almanlara 
SOoo ton yün sablmt§br. 
ALMAN GAZETELERI 

bir met~batm isaf1 ile mc§- Berlin, 27 (A.A) - Al-
rut kilmt§ ve bilhassa Lehis- man - ingiliz mükälemeieri 

Germanya gazctesi Sir tan koridorunun ortadan kal- esnasmda fikir ayr1hklan 

NE YAZIYORLAR? 

Berlin, 27 (A.A) - Al
rnan istihbarat biirosundan : 

Almän - lngiliz görü~me
leri hakkmda Volki§er Beo
l>ahter gazetesi §unlan ya
Zlyor: 
. Matbuata y2p1lan tebligler 
tle Sir Con Saymenin beya
llab görü§melerin iki tarafa-

da faideli oldugunu ispat ALMANLARIN SON SISTEM TANKLARINDAN BIRI 
~trnektedir ki bu yakm bir ' 
tatikbal j~in mesut bir ba§- Con Saymenin ve bay Ede- : pmlmasm1, <;ekoslovak hu-
langi~ te~kil etmektedir. Bi- nin her hangi bir Avrupa dudunun tashihini ve Avus-
lltenaleyh mesul devlet adam- konbinezonunda Almanyanm turya ile isbsaden bir)e~meyi 
I faal bir uzuv olarak teläkki talep etmi§tir. 
•r1 arasmda dogrudan dog-
l'Uya görü§meleri Uluslar ara- edilmesinin sadece tedbirli Londra, [Radya) - Res-
•1 fu vaziyette hakiki bir bir hareket degil, fakat lü- mi mahafil, Berlin görü§me-
larakki yapabilecegine dair zumlu bir hareket olduguna leri hakkmda en ufak bir 
~Iman noktai nazari dogru kani olduklarim yazmaktad1r. if§aatta bile bulunmamakta-
td' SIR SAYMEN LONDRA dir. Ancak gayri resmi lisan-1. 

Yüksek bir lngiliz §ahsi- VA DÖNDÜ la elde edilen malumat ~ok 
Yetinin beyanatma istinat Londra. 27 (A.A) - Sir mühimdir. Almanyanm isdik-
tden Doy~e Algemayn <;ay- Con Saymeu hava yolu ile leri §Unlardir : 
t - 1 Almanyamn tayyare 
ung §Unlar1 yaz1yor : saat 15, 45 de buraya gel- miktari, Fransamnkine mü-

Hususi bir anla§mamn ta- mi~ ve söyliyecegi bir §ey savi olacak. 
hakkuku genel bir anla~ma olmad1gm1 bayan etmi§tir. 2 _ Almanyamn deniz 
tahakkuku i~in ~ok fena ALMANYA NELER kuvvetleri, Fransanm deniz 
olacakbr. Bu noktai nazar ISTIYORMU~ ? kuvvetlerinin iki misli olarak 
Pek tabii olarak müstakbel Londra, 27 (A.A) - Ha- 400,000 toniläto olacak. 
IÖrü1meler i~in bir direktif vas ajans1 bildiriyor : 3 - Askeri kuvvetler Fran-
olarak kalmahd1r. fngiltere- Deyli Telgraf gazetesine samn bir bu~uk misli olacak. 
tiin politikada oynad1g1 an- göre Bay Hitler Sir Con 4 - Lehistan koridoru 

----41• '1Lr--- Saymen ve Bay Eden ile Almanyaya iade edilecek. 

Okurlar1m1za 
Öz Türk~emiz istenilen 

düzgün ve kesimli yola giri
Yor. Okurlanm1z birka~ ay 
•onra öz dili mize yabanc1 
kalrnak isten iyorlarsa bu 
Yeni kar§thklan gözden ka
~11'1namahlar ve yakmdan 
•likadar olmahd1rlar. Bir 
hafta sonra onlarm ellerine 
\'erecegimiz bir sözlük ile 
tdi) ara1brma ha}kanhgmm) 
Utiin vatanda§larm istedigi 
~ika, yard1m, mukayese ve 
. aha uygun tabir bulma .„ . 
Q •n1 kolayla§hrm1§ olacag1z. 
d·u sözlügün sonunda §im
k •y~ kadar kabul edilen as-

eri, adli ve maarife ait bir 
~k tabirler, kelimeler bu
h•~•caktar. Büyük fedakir
" "larla ve ~ok nefis bir kä
t~a ne1redip on veya on 1 ~ bu~uk kuru§a verecegi
~l bu denemeler klavuzu 
h~ okurlar1m1za ~ok yararh 

11 it !!Örecegimizi samyo
l'Uz. 

japonya Uluslar kurumundan 
tamamen ~ekildi 

13a y 1\ venol Japonyan111 uluslar kurunu1ndan 
c;ekildiginc teessüf cdiyor 

Tokyo 27 (A.A)- 1932de 
Cenevredeki Japon murah
has1 Japonyamn uluslar der
neginden ~ekilmesi münase
betiyle verdigi beyanatta 

demi§tir ki: 
Japonya bugün yeni bir 

devreyc girmektedir. Ben bu 
devreye hususi bir manä 
atfediyorum. Her dünyada 

hi~bir kuvvetin Japonyanm 
ilerlemesine mani olam1yaca-
gm1 anhyacakbr. Bunu daha 
iyi anlarlarsa bu dünyanm 
menfaatine olacaktar. 

Cenevre 27 ( A.A ) - B. 
Avenolun Japon gazetelerine 
Japonyanm uluslar kurumun
dan kat'i surette ~ekilmesine 

müteessif oldugu ve japon
yanm arhk uluslar kurumuna 
kar§l hukuku kalmad1g1 gibi 
mükellefleride kalmam1§ bu
lundugu §eklinde vaki be
yanab üzerine <;inin kurum
daki daimi murahhasa B. 
Hoo gazetecilere beyanat 
vererek, B. Avenolun ulus
lar kurumunun konseyinin 
veya büyük meclisinin mü
saadesi olmadan bu kabil 
beyanatta bulunmaga hakk1 
olup olmad1g1 sualini sormu§ 
ve ~ünkü mumaileyhin ulus
lar kurumu misak1m ve hatta 
bizzat kurumun kendisini 
zay1f dü§ürecek §ekilde tef
sir etmi§ oldugunu iläve 
etmi§tir. 

a~1k~a görülmü~tür. Fakat 
dogrudan dogruya müzakc
relerin bu gibi '1yr1hklan 
"T"ak~a göstermesi noktai na
zarmdan §ayam arzu oldugu 
beyan edilmektedir. 

Bay Edenin Moskova, Var
~ova ve Perag seyahatlan 
ayni §ekilde yani istihbari 
birer ziyard mahiyetinde 
görülmektcdir. Avrupa vazi
) etine ait ahvalin Streza 
konferansmdan evvel tama-

BAY HITLER 
men tevazzüh edemiyecegi 
takdir edtlmektedir. Alman 
siyasi ricali ingiliz mahafili
nin memnuniyetine i§tirak 
etmektedir. 

---oo---
Mülakat 
Krali~esi 

Amerikanm en me,hur ga 
zetecilerinden ve dünyaca 
" Müläkat krali~esi „ namile 
tamnan Miss Betty Ros An
kara, istanbul ve Bursada 
tetkikat oaktiktan sonra dün 
Ankara vapurile §ehrimize 
gelmi§tir. 

Amerikah gazeteci bayan 
bugün Kemalpa§adaki nümu 
ne köylerini görmek üzere 
valimiz general Käz1m Dirikle 
Kemalpa§aya gitmi§tir. 

Miss Betty Ros memleke
timizde gördügü hüsnü kabul 
dan dolay1 f evkaläde müte
hassis oldugunu söylemekte
dir. 

Maden 
• 
Ihracat1m1z 

F ethiye (Hususi) - ~ubat 
ay1 i~inde yabanc1 memleket
lere Fethiyeden 11,244 krom, 

kalade komserini kabul etti 
~~-----------••oo„----~---~~~--

l(on1scrin 1\nkaray1 ziyareti n1ünasibetile bir 
resn1i teblig nc~redildi 

Ankara 27 (A.A) - Re- etmekte oldugu iye kom~u-
isicumhur Kamäl Atatürk bu luk münasibatleri dolay1sile 
gün Fransanm Süriye ve bu noktai nazar teatileri tam 
Lübnan fevkalade komiseri bir te§riki mesai ve büyük 
kont dö Marteli ve Fransa- bir dostluk havas1 i~inde 
nm büyük el~isi bay dö Kam- cereyan etmi§tir. 
meri kabu buyurmu~lard1r. D1~ar1 i~ler bakanhg1 Türk 

Di§ i§leri bakam bay Tev- irkmdan olan seknesi hususi 
fik Rü§tü Aras da haz1r bu- bir statuya tabi olmalar1 iti-
lundugu mülakat bir saatten bariyle iskenderun mmtaka-
fazla sürmü§tür. smm idari bak1mdan hususi 

Ankara 27 (A.A) -Fran- bir rejime sahip oldugunu 
sanm Süriye ve Lübnan fev- habrlamas1 üzerine B. Dö 
kaläde komiseri bay dö Ma- Martel, Fransamn iskenderun 
telin yarm 10,40 da Adana sancagmm muhtariyesini mu-
treniyle §ehrimizden hareket hafaza etmek ve bu husus 
edecegi haber ahnm1§br. hakkmda iki hükiimet ara-

Ankara 27 (A.A) - Res- smda mevcud olan itiläflara 
mi teblig: riayeti temin eylemek azmin-

Fransanm büyük el~i pa- de oldugu hakkmda teminat 
yesini haiz ve Fransa cum- vermi§tir. 
huriyetinin Suriye ve Lubnan Fevkaläde komiser ile d1-
fevkaläde komiseri Kont Dö §ar1 i§leri bakam iki memle-
Martel Türkiye Ba§bakam, ket arasmdaki hududun do-
D1§an i§leri, i~eri i§leri, Ad kunulamaz ve ihläl edilemez 
liye, Ökonomi, Gümrük ve olan rnahiyeteni yeniden t~-
inhisarlar bakanlari ile iki yit hususunda mutab1k kal-
memleketi aläkadar eden m1§lard1r. 
meseleler hakkmda görü§- Daimi hudut komisyonunu 
mü§tür. önümüzdeki i~tima devresini 

Fransanm Türkiyedeki bü 17 Haziran 1935 tarihinden 
yük el~isi de bu görü§melere itibaren ~amda akdedmesi 
i§tirak etmi§tir. A§agidaki tekerrür etmi§tir. 
meseleler tetkik tetkik mev- Hudut mmtakalarmm asa • 
zuunu te~kil eylemi§tir: yi§ ve huzurunu aläkadar 

1 - Hudutlar ve hudut eden diger kararlar arasm-
münasebetleri. da bu mmtakalarda i§lenen 

2 - Demiryolu münakalab cürümlerin failleri ile bu man 
3 - Ticari mübadeleler. takalann haricinde i§lenen 
4 - Tükiyede Süryelilere cürümlerin failleri olup bu 

ve Süryede Türklere ait ol- mmtakalara iltica etmit olan 
mak. kimselerin iadei mücrimin 

5 - Hakk1 hiyar sahibleri merasimi yazumaksazm mü-
meselesi. tekabilen iki hükiimet me-

6 - Mali meseleler. murlarma teslimi karar alb-
7 - Muhtelit istasyonlar. na ahnmi§br. 
F ransa ile Türkiye arasm- Bu görü§melerin mevzuu· 

da mevcud olan dostan mü- nu te§kil eden bütün mese-
nasebetler ve Türkiyenin lelerde tam bir noktai nazar 
§arta Frans1z mandasa albn- ayniyeti mevcud oldugu an-
da bulunan devletlerle idame la§1lm1§d1r. 

•• 
u~ köy halk1n1n kanl1 kavgas1 

-------------00 -------------
18 ki~i yaraland1, HO kh~i de tevkif edildi 

Konya (Hususi) - Hatip 1 vermi§tir. 
nahiyesinin Hatunsaray ve Ädeta bir meydan muha-
Kivrat köylerile Akviran rebesi halipi alan kavga ne-
nahiyesinin Eksile köyleri ticesinde 18 köylü ta1 ve 

d "t d b · „ - sopalarla muhtelif yerlerin-arasm a o e en eri surup . 
l b. 'ht'I f den yaralanm1§lard1r. Mahalb ge en 1r mera i a a 1 var-

d U d b 
. d vak'aya yeti§erek kavgamn 

ir. zun zaman an er1 e- .. .. .. l · d k 
. .. - h l onunu a an Jan arma uv-

vam eden ve b1r turlu a - tl . f d k' ve er1 tara 10 an • va anm 
ledilemiyen bu ihtiläf niha- failleri olarak 60 tan fazla 
yet bu ü~ köy halk1 arasmda 
kanh bir kavgaya sebebiyet 
-~""'-""'-""-""-""-~ 
Göndek medeninden 3,000 
ton manganez, Küllük iske
lesinden 500 ton z1mpara 
medeni ~1karilm1§br. 

köylü yakalananmt§br. 
Y arahlar tedavi edilmek 

üzere Memleket hastana#Jine 
yatmlmi§lardir. Bunlardan 
ü~ünün yarasa tehlikeli ve 
ag1rdtr. 
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isläm 
Siz bilirsiniz. Bence bir 

gün evvel ölmekle birgün 
sonra ölmenin hi~bir fark1 
yok. 

Abdullah 
i§ iki güo gecikecek olur

sa k1yamet mi kopar? 
(isiläh ba§ma trampetesi vu
ruluyor ) 

S1tk1 
Gene mi hücum! herifler 

ölmekten de b1km1yorlar? 
Abdullah 

Haydi! top ba§lad1. Gülle 
arasmdan ge~meli. Kavgada 
ondan selämet yol yoktur. 

isläm 
Haydi! ecel bizi bekliyor. 

Ya§asm Vatan! 
(lsläm, Zekiye, Abdullah ~1kar) 

S1tk1 
( Zekiyeye dikkatli dikkatli 
bakarak ) 

Oglum mezarda yabyor„ 
(Perde kapamr) 

S1tk1 
Sag m1? 

Abdullah 
Ben biraktigim zaman sag 

d1. lkisi de sagd1 ama §imdi 
bilmem. 

S1tk1 
Söyle bakahm ne yaph

mz? Ne oldu? 
Abdullah 

lsläm m1dir, nedir o? A
dam degil Allahm gazab1. 
<;ocuk ise adeta bir gölge. 
0 bir yere gitti mi, bu ya
n1na yap1t1r. Az kaldlm hem 
kendilerini telef edeceklerdi 
hem de beni. i§e gönder-

i1~i Aran1yor 
Adanada Milli mensucat 

fabrikasmm yeni tesis edi
len iplik makinalar1 ve do-
kuma tezhählarmda ~ah§mak 
üzere 600 kadar i§~iye ihti-
ya~ vardir. 

1 - lblik makineleri ve 
dokuma zezgählarmda ~ah§-
m1~ ve i§e vak1f olmahdir. 

2 - Eski iplik makinala-
r1nda ~ah§an bir i§~i on bir 
saat mesaisinde 150 - 200 
kuru§ kazamr: 

3 - - Dokumada iki tez 
gäh kullanan iyi bir i§~i ise 
yine on bir saat mesaisinde 
be§ top ~1karar ve beher 
top i~in 40 kuru§ ücret al
d1gma nazaran 200 kuru~ 
kazamr. 

Yeni tesis edilen makina
lar1m1z son sistem oldugu 
i~in bu makinalarda eyi bir 
surette 'rah~an amelenin da
ha fazla kazanabilecegi kuv
vetle muhtemetdir. 

4 - F abrikanm iH~ilerin 
i~in kendi aralarmda tesis 
edilen istihläk kooperatifin
bütün ihbya~lara piyasadan 
daha fok ucuz bir §ekilde 
temin ve tedarik edilir. Be
kär ameleler her zaman ko-
operatifin lokantasmda s1-
cak ve nefis yemekler bu
labilir. 

5 - Fabrikanm hususi 
hastanesi ve daimi doktoru 
9'dugundan her hasta ame
enin tedavisi fabrikada ta

rafmdan temin edilir. 
6 - F abrikam1zda ~ah§

mak arzusunu izhar eden 
amelenin Adanaya kadar 

miye amma adam aramt§Sl
mz! läkin ben ikisinden de 
ho§nudum. Allah ta ho§nut 
olsun. Aslan gibi delikanh
lar. 

S1tk1 
peki.. Peki.. Siz ne yap

bmz? Onu söyle! ne yapb
mz? 

Abdulah 
Buradan pkbk, ü~ gece 

bir köyde yatbk. Bir türlü 
ordunun yamna yana§ama
d1k, sonra bir gizli yol bul
duk. Sürüne sürüne ta §U 
tepenin altma gittik. Orada 
bir magara var. Ben avc1hk 
zamamndan bilirim, o maga
rada sakland1k. Dü~man ba§ 
lad1 gece yar1s1 ~ad1rlarm1 
y1km1ya. isläm bunu gördü
mü? hadcii11 varsa za ptet. 0 
der. " ben de elbette ~·-
kar1m. " Ben etmeyin de-
dim olmad1, läz1m degil de
dim olmad1. Ey aaydi ~1ka
hm, kiyamet mi kopar? de
dim. <;1khk, sürüne sürüne 
gizlene gizlene cephanenin 
yanma b1r hayli yakla§bk. 
yakla§bk amma ne fayda 
cephanenin etrafnu karakol
i~inde karakol sarm1~. Dü
!iÜndük, ~ah~bk bir 1ürlü 
istedigimiz yere sokulama
d1k. Ben haydi selämetle 
buradan ~1kahm derken is
läm cephaneye kar§1 bir ta
banca atmad1 m1? meger 
kapmm önüne bir barut san 
d1g1 indirmi~ler Kur~un da 
ta vard1, onu buldu. 

- Arkas1 Var -

Operet 
Trpumuz 
1\tina Belcdivesi 
1~~1raf1ndan (:ag1nld1 

Istanbul (Hususi) - Atina 
belediyesi, ~ehir operetimizi 
Atinaya davet etmi~ ve bu 
davet kabul edilmi~tir. Yal-
mz opernt Trkumuz iki ay 
kadar Anadoluda devam ede 
cek olan lrunesinden sonra 
Atinay1lziyaret edebilecektir. . 
tren veya vapur masraflari 
fabrikaca temin edilir. ~u 

kadar ki bir i~~inin en a§a· 
g1 bir sene fabrikada ~ah~
mag1 taahhüt eylemesi ~art
br. Bir seneden evvel i~ini 

terk eden i~in yap1lan mas
raf istihkakmdan tevkif edi
lir. 

7 - T oplu surette ame
le geldigi takdirde bunlarm 
yahp kalkmalari i~in fabri
kanm amele evlerinden al-
b ki§iye bir oda tahsis edi
lir. 

8 - Umumi hifz1ss1ha 
kanunu mucibince i~~inin on 
iki ya~mdan on olb ya~ma 
kadar olanlarm ise yalmz 
gündüz mesailerinde buluna-
bilecekleri cihetle fabrikam1z 
da 'rah~acak amelenin en zi
yade onaltt ya~mdan yukara 
olanlari kabul ve tercih e
dilir. 

Müracaat mahalli : 
Mezkur fabrika lzmir ve 

havalisi mümessili 
AHMET EHEM 

BULDANLOGLU 
Gazi Bulvar1 No. 23 Tel. 3991 

Telgraf : EHEM 

( Halkm Sesi t 

Yeni Sözlük 
Osn1anhcadan türkc;eye 

A 
Äb- su 
Äb1 hayat, äb1 hayvan -

bengisu 
Äb1ru- yüzak1, yüzsuyu-

yüz agartan 
Äbä - babalar 
Äbäd, äbädan - baymd1r 
Abd - kul, 
Äbid (bak: zabit) tapkan 
Abdesthane - ayakyolu 
Äbgfm - mavi 
Ablde - amt, 
Abes - bo§, sa~ma, 
Abus - somurtkan 
Abusülvecih- surab as1k, 

as1k surath 
Acaba - acaba 
Acayip (nida) - ~ok §ey! 
Acayip - ay1ksm, 
Acayip - tans1k 
Acayip - §a~1lacak 

Acele - <;abukluk, eve-
dilik 

Acele - ~abuk, evedi, 

Äcil - gecikmez. 
Äcilen, müstacelen - tez-

eJden, gecikmeden, 
Acul - evecen. 
Acemi - acam1 

Yugos~avyada llll[i~~'.l1 .• ;JIJ.ilE ;1 .• 
f{crestc Ihracat1nda '" .r_ „~~-.u:..r~„ ~ .... ;..,::.u=~~ 

J)ü~ütdük NASIL CENGEDERLERDi, 
Yuguslavya d1§ ticaret is

tatiklerine göre 1935 ikinci 
känun ay1 i~inde Yugoslav
yadan dt§ memleketlere 39 
milyon 800,000 dinar dege
rinde 44 77 vagon kereste 
~1karm1§tir. 

Halbuki ge~cn y1lm avni 
ay1 i~inde 'rtkanlan kereste 
mikdan 53 milyon 300,000 
dinar degerindc 5745 vagon 
idi. 

Odun ihraccatma gelince 
bu da 1935 y1h ikinci känun 
aymda 1055 vagona va.1m1~
br ki ge~en y1l ayni ay i~in 
deki odun ihracatmm vard1g1 
mikdar 2277 vagondu. __ „ _ _.UM ____ _ 

Yunan 
'fahars1 0Jn11van . 

'Yunanhlar 

YAZAN N 1 y J d Te f r i k a 
H. o. as1 a§ar ar 1 No. -73-

oo ------- ..-.wt:l'lliD 

l)chlizdc ~·erde bulunan n1enner kapagt kal 
dirdt, kar~tlarina ycrin dihine do,g-ru inen 

hir n1erdiven g-ördüler, inn1cf{c ba~lad1lar 
Alb yedi ki§i daha yeti§ti Sabiha Habibe ~1km1§ V 

solonun i~erisi alt üst olmu§, yegidi i~eriye ~ekmi§f. Ü 
her§ey devrili~ti. Yigitin sükarc1 Sabihay1 kar§1s10d 
elinde yalmz bir topuz vard1. görünce titremege ba§lad 
ßa§tna inen k1lm~lar1 bu to- <;atalm1§ olan ka§lari birde 
puzla defig ediyor, kendini bire a~tld1. Alnmdan s1z 
koruyordu. Sol elile kapmm kan yüzünü kaplam1§b S 
bir kanadm1 tuttu, zorlatarak biha abld1, elindeki mendill 
yariya kadar a'rmt§b. Sava~- yegidin kanlarm1 sildi, eli 
~1lardan bin Yigitin omuzu- den tutarak ba~ka bir od 
na ahld1. Bu sademedcn her ya, oradan bir korido 
ikisi de yere yuvarland1lar. pkard1, epeyce yürüdüle 
Yigit büyük bir ~evik1ikle Sabiha bir yerde durdu, ye 
hemen f1rlad1, üzerine ablan de bulunan bir 
herifi bacakJarmdan yakala- kapag1 kald1rd1, i~er1s10 
d1, olanca kuvvetile sava~- yerin altma dogru ineo b 
crlarm üzerine firlatti. merdivenle kar~1la§blar. 

Oudan sonra yerde duran Merdivandan indi, bir ~o 
hcrifin kihcmi aldi, bir vu- dar ve karanhk, rutube 
ru~ta iki adamm kafasmI yoJiardan ge~tiler„ Büy" 
u~urdu, bacaklarmdan yaka- bir kap1 onune geldile 
lay1p savurdugu adam da Sabiha elindeki anahtarl 
dige.r savascilarm kah~larma kap1y1 a~h. i~eriye taze " 

Acibei (ucubei) 
danak, 

hilkat - 1 

Atina, [Hususi] - fsyan 
hareketi esnasmda Y unan 
tabaasmdan bulunm1yan Rum
larm a1d1klan vaziyetin tes
biti Emniyeti Umumiye mü
dliriyetine emredilmi~tir. Bun 
lardan isyam tasvip ede,Ier 
hudut h ricine ~1kar1lacak-

saplandigmdan gayet aci bir temiz bir hava girdi. Ytld1 
feryad koprrmi~b. lar gözüküyordu. 

Äciz - eksin, 
Acz - eksinlik. 
Aeceze - kimsesizler. 
Acuze - kocakan. 
Adäb (bak: edeb) -edev-

ler 
Ädale - kas1, 
Adali - kas1l, 
Adävet - yag1hk, dü§-

manhk, 
Adl, adalet - tüze 
Adli - tüzel, 
Adliye V ekäleti - Türe 

bakanhg1, 
Ädil - Tüzemen, 
Adu - yag1, dü§man 
Addetmek - saymak, 
Adern - yoklllk, 
Ademi imkän: Olamazhk
Adese - gözgü (4), 
Adet - say1 
Ädet - görenek, 
Ädeta - bayag1, 
Ädeta - enikonu, 
Ädl - bayag1, 

( Arkas1 var) 

lard1r. 

Büyük Süley-
i man lokantas1 
Hükftn1ct caddesi No.:~() 

Geri kalanlar bu deh§etli [Arkas1 Var] 
manzaradan örktüler, gerisin 00 

geriye kap~maga ba!iladalar. Ankara 
Yigit bu f1rsattan istifade 
ederek kak1y1 a~b, i'reriye .Ata~cnavali a<;1ga 
dald1, önünne uzun bir koru c;1kanld1 
dor vard1, ko~arak ilerleme- Atina, lHususi] - Ank 

Son mü~terilerimizin arzu ba~lad1, önüne karanhk bir ra el~iligi Ata§enavali V 
su üzerene tabildot yemek- magara geldi, buraya girdigi garis a~1ga ~1kar1ld1g10d• 
leri vermege ba~lad1k. zamau korudorun i~erisi fe- Atinaya dönmesi bildirilmi~ 

Birinci yemekler Et, dayilerle dolwu~tu, küfürler isyan hareketile aläkasJ 
tavuk, beyin, bahk savuruyorlardi. görülmiyen General Otoneo 

ikinci yemekler - Pilav, Y egit dar bir yere k1s- <;imikalis ve Manetasm O 

börek, makama m1~h. Elinde de yalmz bir dudan aläkalar101n kati s 
Ü~üncü yemekler - _Umum k1hc vard1. 0 s1rada d1var- rette kesiJmesi kararlar§b 

tathlar ve kompostolar dan bir kap1 a~1ld1, i~erden m1§hr. 

Oln1ak üzere (-t .1) ku- ,:«>+-+<><·+c»+c>++c»i+<>++c)f.«>t+c»+c>++c».C>t 
;.;;;.r....;;u~~tt;.;.;;11·~· ~~...;.;;.....;.( 1....;;-1;;;,.;;.;-.;;;;.)_ ~ Beynelmilel Paris panay1nn1 

Satilik ~ ziyaret ediniz ev ~ 18 MAYISTAN 3 NISAN 1935 E KADAR 
Birinci Beyler sokagmda 1c Fazla n1alftn1at alnu1k irin izn1ir Frans1z 

k1lenik olmaga müsait 39-37 'Jf. Y 

numarah evler satihkbr. :lc Ceneral konsolosluguna veya lzn1ir 
idarehanemize müracaat- ~ Franstz "f'icaret Odastna n1üracaat 

lan. 1-10 i<>t+<>++OC•«>t+c)t. t 4i()f.<t()(•+()f.41()+41()f.-+()t.C.ot~ 
""" ~ • ._ „. 

VENIZELOSUN ACELESi 

VENiZELOSUN Venizelosun telä~~· ve en
di~eli ruhu fYOk ge~meden 
bitarafhgm sebeb oldugu ha-

13rar ettigi h;in 
istifasm1 verdi. 

Bu esnada, 1914 Agust 
ortalarmda, V enizelos kr 
ve kabinedeki arkada§lart Marif etleri ••• 

~~~-++oo++~~.;....-

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-4-

Venizclosun telc.i~<;t .\c cn<.fü5eli ruhu, <;ok ge~
n1edcn bitarafhg1n sehcb olduf;·u harcketsiz

liktcn rahats1z oln1aga ha~lan11~t1. 
Venizelosun bu kü~ük ve rinin elindeki hayvanah, za-

mütevaz1 karb, büyük har- hireyi ve ticaret e~yasm1 
bm en mühim vesikalarmdan tekälifi harbiye nsulile aldi. 
biridir. Alman ata~enavah, bogazm 

Venizelosun muazzam bir bitaraf sula: mda demirli 
hata olan bu karan, onun vapurlarm hamulelerine va-
omuzlarma dünyamn feläke
tini mucih olan öyle bir mes 
uliyet hissesi yüklemi§tir ki 
sab1k Kayzerinkinden ba§ka 
hi~bir mes'uliyet bunun ka
dar ag1r degildir. 

Türkiyede Alman!arm ilk 
yakbklan i§, Türkiye hüku
metini seferberlik ilänma 
mecbur etmek oldu. Türkiye, 
firarileri idam cezasile teh
did ederek 1,500,000 ki~iyi 
siläh altma toplad1, Türk 
zürramm ve ecnebi tacirle· 

rmcaya kadar vaz'1yet etti. 
Liman fon Sanders ile fon 

Der Goi~. sanki Istanbul Al
manlar tarafmdan zaptedil-

mi~ bir memleket imi~ gibi, 
orada musadere ettikleri 

hususi otomobillerle dola§t· 
yorlard1. 

(Sir Bazil Tomsonun bu 
yaz1larda 1914 • sencsi yaz 

aylar1 i~in birab mubaläga 
vardir. Bunlar oldu amma 
biz barbe girdikten sonra.„) 

reketsizlikten rahats1z olma
ga ba§lam1§br. 18 Agustos 

1914 te Yunan kabinesinin 
bir i~timamd1 harbin Mer
kezi devletlerin ezilmesi su

retiyle ü~ hafta i~inde bite
cegine dair naz1rlara temiuat 

verdikten sonra, Yunanista
nm müstacelen gelibler tara
fma iltihakm1 taleb ediyor: 

„- Yunanistanm kendile
rile beraber harbe i§tirak 
ve müdahalesini ingiltere ile 

Fransaya heman teklif ede
lim„ diyordu. 

Kabinedeki arkada§larm
dan ekserisi, onun bu tekli

finee itiraz ettiler. Hariciye 
Naz1ra M. Streit, meselenin 

tehirini ve ayni gün i~inde 
fevkaläde bir kabine i~tima1 

yap1larak, orada kati bir 
karar verilmesini istedi. Fa-

kat Venizelos duram1yor, 
birkac; saat bile bekliyemi
yordu. Almanyamn hezimeti 
pek yakm oldugunu ve me
selenin birka~ saat bile tehir 
edilemiyecegini söyliyerek 

haber bile vermeden YuP1 

nistandaki itiläf devletl 
el~ilerine ayr1 ayri mürac•' 
ederek Yunanistan S1rbi 
tana yard1m ettigi ve Bull' 

ristana hücum eyledigi t.1. 
dirde müttefiklerin 

heret ve muavenetine gii" 
nip güvenemiyecegini sor~ 
itiläf sefirleri, onun 

teklifini hükiimetlerine ~ 
dirdilerse de hi~bir ce" 
alamad1lar. Venizelosull ~ 
teklifine cevap verilmedlel 

nin pek bedihi olan sebe~ 
le: i ileride anla~1lacakt1r· S 
VENIZELOS KAvrrS1 

~ARTRSIZ HARS6 
GIRMEK ISTIYOft 

Venizelos, bir müddet so~ 
ingiliz sefiri Sir Francis 

l!ot ile Eransa sefiri M. ~ 
villee müracaat etti ve t 
nan ordusunun biläkay1d~e# 
§art hi~ bir§ey isteID~ . .J 
itiläf devletler!ne yardP"' 
hazir oldugunu bildirdi. ) 

( Arkas1 Vat 



Bakkallara Müjde 

· Son dercee hassas, saglan1. zarif ve 
0turak tcrazilerin1iz gcldi. Her 

dan1gah 
terazinin 

e f evlcindedir 
äATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
~DEMI~) Ticarethanesidir. 
~---- iJ --~~~'!!"!'"'~-"""""'"----""!!"'!~ 

Nihayet kurtuldum 

' 

Di~, ba~ a,~nlannckln hayat1n1 <lai1ni bir 
azaptan ili>aretti. Fakat gripin heni hu 1ztirap
~·dan kurtar<l1. 

HASTALIÖA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalanmz 

onun icin cebinizde mutlaka 

b Fcrit SELÄJ\'IET nezlc ilttc1ndan 
0 lllundur 

mamz 

Bi R 
llf ak tedbir 

s i z i 
lramvayda, 

Vapurda, 

Otobüste 

n1ikrop 

\r e 
hastahktan 

~~rur 
Üzerindeki 

isme 
blKKAT 

~1. Deposu: S. Ferit ( S i FA) cczanesidir 
~lt:lc:tdc:~,~*-:ldlt!:ldddc.'k'1dddc.**:k.>t 

lki~e~melikte : -( T AN )- Sinemasm~:I. 3143 ~ 
...._~ - En ye~i__P_ARAMOUNT dünya hädisah ~ 

2 - Rus tarihinin en mühim safhasm1 te~kil eden „ 
Büyük Katerina „ 

~----~-=------~~----~--~~--->+ 
3 - H•o;ij~~;~:~.K ___ ~ __ :c_ .m •••r 1 

SEANSLAR )f. 
Hergün: Daglarm K1z1 15, 19. Büyük Katerina 17, 21 >f. 
Cuma, Cumartesi: Büyük Katerina 9, 13, 17, 21. lt. 

Daglarm K1z1 11, 15, 19. )f: 
Pazartesi, Per~embe: Saat 13 te ba~lar. )+ 
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Bu Pillerin En Tazesini 
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3 -V ..... --(t 
"'1 

izmi1dc umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

„, „ . „ ,.., . . 
t .! 1 „ 

2 vc 20 komprimcl1k ambalajlarda IWl:il~~~~"'1 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan 1:) m3rkas1n1 arayin1z. 
..-..--. ,..,;_,,_,, 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
~~~~~~~~~~~=~~~~~~~·~ ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~ 

~ TA YY ARE SiNEMASI T3i~1n ~ 
. m Bugün E Mi L L E .$ Z 0 LA 'nm ölmez eserinden ~ 

Her ycrl~C satthr. ~larkaya d1kkat ~ muktebes büyük filim ~ 
®nlml1,t:1!mln11ii l l 111 l·lllt !·1i111WJnti;:runii1,!llll!1.!1:1lptlID!i~1itl·1li ~11ln1lui1111U!J1~ ~ ( N A N A ) ~ 
~ E L ff A M R A ldaresinde Milli ~ ~ --- ••• B-.:*!11 
@ Kütüphane Sinemasmda ~ ~ • 

~ Uzun ömürlü insanlarm bile görmeleri ihtimali pek g ~ NANA y1 görme~ istiye_nle_rin sayrs1 pok„ rok~ur. ':_Y: ~ 
~ az olan bir älemi ya§ayacaksimz & ~„} lardanben bu f1lm1 ne vak1t goster1lecegm1 ~ 
~ ~ tlt,'t. soranlar Üf bini ge~mi§tir. <;ünkü; ~ 
i E S K 1• M O t M N a n a Büyük a§k maceras1, derin bir hayat felsefesi ~ 
~ ~ ~ NANA da bugünün en yüksek arlistleri olan Anna ~ 
~ . . . . . . ~ ~ Sten ile Lionel Atvuil oynamaktad1rlar. ~ 
~ Bu f1hm, buzlu d1yarlarda ya§ayan msanlarm adetlenm ~ ~ N b · h k'kA b' h 'd' 1· = . . :-c;.. ~ a n a u senenm a 1 1 ir §a esen 1r. '1 
~ bsanlarm1, danslarm1, ~ark1lar101 ve §imal hayvanlarm1 ~ ~ A y R 1 C A : • 
~ nas1l avlad1klarm1 göstermekle beraber bir Eskimo- ~ ~ Yunani§tandaki son isyan hädiselerini ihtiva eden • 
~ nun a§k ve intkamm1 da hikäye etmektedir. Fi- ~ ~ „•'t. 
~ ~ ~ F 0 K S dünya havadisleri ~ 
.j_- lim Frans1zda, Eskimoca sözlü, Türk~e izahath ' ~ J M 
~ iläve Olarak : ~ ~ (Kral Gol) ta111arnen rcnkli ~li <.in1avz ~ 
~ Paran1ount Jurnal No. n : ~ Senans Saatlari: Hergün 15, 17, 19 ve 21,15 
~er~ • -~ ~". ~"'!ll'/.~ • ~ :, !II Per§embe: 13, 15, (talebe seans1d1r). 
~ Seanslar: Hergün 14, 16, 18,30 ve 20,45 te. Per§em- ~ 1:~ Cu~a: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15 .. 
~ be ~3,30 da talebe seans1. Cuma 11,30 da iläve seans1. ~ i.~ D 1 K K A T : 11• 
~ DIKKAT: Cuma günleri saat 13 e kadar ve her ~ ~. Hergün so 21,15 seans1 ucuz halk seans1d1r. gtil•8 

ii ak§am 20,45 seansmda Salon 25 kuru~tur. ~ =·= Fiatlar 25, 35, 50 kuru§tur. • 
r.11r,mlllllllll l'lt'J1~j'l'Qf ~'l""l'l"'!'i lf!!!ii •.illllllJll!l!ji.ltl\lllll!ji lll'll!llf1lllll1111'11!111,}11111111lil!IDllllll;11111!1jlß!lll'.llllllt'('jrmi ~-.:·H·H•~'-.8'.•!ll~r..!Or..!11-.:.l'llr..~-.:.!llr.0~=~~~~~~~1. 
~ ~ ~ V 9~V~~ ~~9V • ~··~ ~1~'1~---r.1~------~~~~~ 
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yasmdan ahp getirdigi tahrirab okudugu 
s1rada ingiliz krah aslan yürekli Ri§ar Sek 

Jandark - §imdiki ismile Akkä yakmlarmda 
ordugäbmdaki \:ad1rmda hasta yatmakta, bin 
bir eiern ve izbrap ifinde k1vranmakta idi. 

Ri~ar'm hastahg1, o zamanlar " ~ark hum 
mas1 „ denilen zehirli humma idi. <;ok mühlük 

ve y1prabc1 olan nöbetler gelip gittikfe kra
lm umumi vaziyeti ve batta sars1hyor, sinir
leri bozuluyor ve adeta deli gibi oluyordu! 

Kral, evvelcede söyledigimiz vefhile bü
tün ha\:h ordularm en se~me ve k1ymetli as-

keri idi. Bunun i\:in ag ,r hasta olmasma rag
men, aslan yürekli Ri§arm siläh ve z1rhlar1 

ile kalkam hemen yam ba§mda bulunmakta 
idi. 

Kralm hastahg1, ha~h ordular i~in en bü
yük bir feläketti. Bütün ~övalyeler, Kudüsü 

Saläheddini Eyyübinin elinden kurtaracak 
ancak aslan yürekli Ri§ar olacagma kati su
rette emin oldular. 

Aslan yürekli Ri§ar hasta olunca ha~h · 
ordular kumandas1z kalm1§d1. 

Ri§arda bunu biliyordu, Ve hastahg1m en 
ziyade yeisle kartihyan kendisi idi. 

Saläheddini Eyyübi No. 17 

-92 _ „ 
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fakat kral Saläheddini Eyyübinin esas kuv-
vetlerinin de tepeyi ihataya ba§lad1gm1 gö

rünce ~ok korktu ve evvelä kendisi firara 

Kudüs krah ve maiyetindeki alaylar rüca
ta ba§ladilar. Bu rücat, ilk anda belki de 
her harpta kabulü zaruri olan bir hareketti. 
bunun i~in oldukca muntazam ba§lad1. 

F akat Türk kuvvetlerinin \:Ok seri hare
ket kabiliyeti, Türk askerlerinin korkun~ 
y1lmazhg1 bu intizam1 ~abuk bozdu; ve .$ö
valyeler k1s1m, k1s1m teslim 0Jm1ya ba§lad1-
lar. 

Bununla ha~h askerler Kudüsün mudafaa
ya en ziyade elveri§li yeri olan aga~h tepe
lerin bulundugu k1smmda ikinci bir müdaffa 
hatb kurabildiler. 

F akat Aslan bey §arktan, T ugrul bey §i
malden, Mahmut bey cenuptan ve Seydiap
tal beyde garptan ihata hareketine memur 
edildiler ve bu hareket hem sürat'la, hemde 
istenildigi §ekilde inki§afa ba§]ad1. 

Kral i~in yapacak iki §ey kalmi§b. Y a son 
neferine ve kammn son damlasma kadar mü
dafaa ederek Kudüsü Saläheddine vermek, 
yada mümkün mertebe sürat'la rüc'at ederek 
Kudüsü Saläheddine birahmak fakat ordunun 
bir k1smm1 mabolmaktan kurtarmakl 



Sahife 4 
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-'3l!Elll 1 Türklerle K";r§I Kar§ya I' 
1 A~;t~öv T:~~~~ <;~~~~; i 
~~~~ - 15 - ~~~~~ 

Trun1p z1hhs1 70 n1ürettibatile beraber on 
dakika zarf1nda suya gön1iil<lü 

22 May1s <;umartesi- saat düz pek az miktarda mermi 
11 de Bayo f1rkas1 Kereviz- teati edildi. 
dereye bir taruz yaparak Gece Türkler taaruz ede-
Türklerden iki siper almaga rek Hind askerlerinin elinde 
muvaffak oldular. bulunan bir~ok siperleri i~gal 

Saat 16 da Türkler ~id- ettiler. biraz sonra Hindliler 
detli bir mukahil taruza ge~- de §iddetli bir hücumla i~gal 
tiler. ilerlemi~ bulunan efra- edilen siperleri terar istir-
da mühimmat yefo;tirmek dad ettiler. 
imkän olmad1g1 i~in Frans1z 
askerleri pek mü~kül vazi
yette kahyorlar ve Türklerin 
§iddetli hücumlar1 kar~1smda 
ald1klar1 siperlerden ba~ka 
kendi siperlerinden bir ikisi
ni terketmege mecbur kah
yorlar. 

Fakat yeninden taruza 
ge~en Frans1z kendilerine 
ait olan [siperleri teraristir
dat ederek bir gün evvelki 
vaziyete geliyorlar. Bu ~id
detli hücum esnasmda 600 
asker gay1p ediyoruz. 

General Guru gencral 
Bayy1rya hücum i~in karar
lqbnlan saat 12 de taaruz 
etmedigi i~in bir hayli söz 
söylüyorr. ayni zamanda pi
yadeyi käfi miktarda top 
ateti yap1lmadan sevkettigi 
i~in de hata ettigini de ha
brlabyor. 

Fakat yap1lao bu tenkitler 
ölümleri geri getirmiye yara
m1yacaä'1 i~in, hi~ olmazsa 
ileride yap1lacak hatalara 
bir ders edecek mi? 

Bugün civarda bir deniz
alb gemisi görüldügü i~in 
tehlike i~areti veriliyor. 

Y ar1mada civarmda bulu
nan Frans, Savva, Ostrolyen 
gemileri demir alarak Mon
drosa hareket ettiler. 

Aceba orada bulunan di
ger z1rhlilar gene onlan tak
lit etmediler. Yapbklan ih
tiyats1zhk daha ileride görü
lecegi gibi onlara ~ok paha
bya malolacak. 

20 May1s pazar .- Gün-
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Süngü süngüye devam eden 
kanh ~arpi§mada her iki ta
raf ta ~ok zayiat verdi. 

24 May1s Pazartesi - Hi~ 
durmadan Türk bataryalanna 
ate§ a~1yoruz. 

Diger taraftan erkäm har
biyemizin iteriye sevkedil
mesi i~in 1srar ediyor. Top 
ate§imiz,e mukabele etmek 
istiyen Türklerin mermileri 
Seddülbahirde fazla hasarat 
yap1yormu§. 

20 May1s- Aym 22 sinde 
Akdenize girdigi söylenilen 
denizalh gemisi büyük bir 
muva~kiyet elde ediyor. 

Alman kumandam Hersin
gin idaresinde bulunan 21 U 
numarah Alman denizalb 
gemisi saat 13 de Kabatepe 
apklarmda ingilizlerin Triumj 
z1hhsm1 batmyor. 

ingiliz donanmasmm <;a
nakkaledeki en büyük gemi
lerinden biri olan Triumf 
mürettibatmdan 70 ki§i ile 
beraber on dakika zarfmda 
denizin dibioi buluyor. 

Batmld1g1 esnada Triumf 
gemisi torpilden muhafaza 
aglanm indirmi~ ve iki tor
pito z1rhhsmm himayesinde 
bulunuyordu. 

Bu z1rhh torpilden muha
faza aglarma da güveniyordu 
O)ger öyle ise, bu tecrübe 
aglarm hi~bir ~eye yarama
d1g1 ve torpillerin ne kor
kun~ bir siläh oldugunu gös
terdi. 

(Arkas1 var) 

Esasen dü§ünmege durmagada vak1t kal
mam1§ idi. Saläheddini Eyyübi ormanlarede 
birka~ yerden ate§ verdirmi§til 

Ne müdafaa, ne de firar arhk mümkün 
degildi. 

Saläheddini Eyyübinin dört kumandam 
idarsinde dört koldan yürüyen kuvvetleri, 

yanan ormanm k1z1l alevleri ve siyab duman
lari arasmda beyaz bayrak ta§1yan bir ~öal-

yenin Saläheddini Eyyübi tarafma dogru gel
digi görüldü. 

Ha~h ordulara mensup Kudüs krah, haris 
ve ahl~ks1z .;,övalye Renonun .!jahsi h1rslar1 

namma idas ettigi bu sava§ta magliib oldu
gunu itiraf ediyor ve Saläheddinin sulh §art
lanm suruyordu ! .. 

* „ • 
Böyle bir vaziyette Saläheddini Eyyübinin 

sulh fartlan ne olabilirdi ? 

Kudüsün bilä kay1d ve §art teslimi ! 
Batka bir ordu olsa, "bilä kay1d ve §art„ 

~ok tehlikeli bir hal demek olurdu. Fkat 

Saläheddin, 'ecaat ve cesareti kadar, belki 

ondan fazla adaleti ile me~hurdur. Bunun 
i~in Kudüsde kalan silähs1z, !kadm, ~ocok ve 

ihtiyarlarla din adamlarma hi~bir fenahk gel
miyecegi muhakkb. 

Ünivarsiteye Ecnebi Rektör 1 Pangalos 
Getirilecegi Dogru Degildir 1 Diktatörlük 
Ankara 27 (A.A) - Üniversite rektörlügüne bir ecnebi T • t d• 

getirilecegi hakkmdaki haberin dogru olmad1gm1 soran bir II avs1ye,e 1yor 
muharririm1ze Kültür banam a~ag1kaki cevab1 verm1§tir: Atina (Hususi) - Gazete-

istanbul üniversitesi rektörürün bir ecnebi olacag1 hak- cilere beyanatta bulunan Ge 
kmdaki ~ay1alar dogru degildir. Hükfimet hi~bir suretle neral Pangalos isyan hare-
üniversite idaresinin bir ecnebiye tevdiine muvafakat ede- ketini takbih ederek bu gibi 
mez ve gerekJi de bulmaz. Bugün bir rektörlük meselcsi hareklerin ancak mecnunla-
yoktur. Bugünkü rektörün muvaffak1yeti mesaisini ehemmi- rm eseri olabilecegini söyle-
yetle takib ediyoruz. dikten sonra Yunanistam 

Bay MontagÜ Norman 1 tehlikcden kurtaracak ~are-
. nin diktatörlük oldugunu söy Londra 27 ( A.A) Bay Montagü Norman Terar lngil-

lemis ve <;aldarisle kondilise tere bankasma müdür tayin edilmi§tir. 
• diktatörlük ilän etmeleri ta v 

Bay Maksimos Yine Di§ l§leri siyesinde bumnmu~tur. 
-------oo~~~-ßakaDI Oluyor 

Atina, 27 (A.A) - Eski d1§ i§leri bc: kam Bay Maksimos 
yarm tekrar eski vazifesi ba§ma dönecektir. Bay Mavro
mihali de nezaretsiz haz1rhk deruhte edecektir. 

Bay Pavlof Atatürke itimad
namesini Verdi 

Ankara, 27 (A.A) - Bulgar el<;isi Bay Pnv!of bugtin 
Reisicumhur Kamäl Atatürk tarafmdan kabul edihni§ ve 
mutad meras:mle itimadnamesini takdim etmi~tir. 

Bay Titulesko Bay Bene§le 
GörÜ§ecek 

Prog, 27 (A.A) - Bay Titulesko Belgrad da Bay Y ev
ti~ ile görü~dükten sonra Bay Bene§ ile de görü!_?mek üze
re Bratislava gelmi§tir. 

Kral Piyerin Y eni Mürebbisi 
Belgrad, 27 (A.A) - Niyabet meclisi äyandan Bay Gi

novi~i gen~ k.ral Pierin mürebbi!iginc tayin ctmi~tir. Onun 
tahsil ve terbiyesine nezaret edecektir. „ ..... 

lllutil 

Mudanya 
Mütarekesi 

A 

Abidesi 
Bursa, (Hususi) - Bursa 

umumi meclisi Mudanya mü-

f11"'11 
11!'111 

Ankaraya 
Gelen Frans1z tay_:arcsi 

Ankara (Hususi) - Bir 
firmasma ait bir tayyarc <;ar
§amba günü Ankaraya gele-
rek te~riibe U'ru~lan yapa
cakbr. Tayyareyi tanmmt§ 
bir pilot idare etmektedir. 

Viyanada 
~1üthi~ bir yangin 
Viyana (Radyo) -Viyana 

civarindaki elektrik -Gaz 

kumpaninin depolar1ndad bir 
in filäk olmu~ büt iin civan 
ate~e vercn bir yatgm pk

nw~hr. Alev ve dumanfar 
· gaz, ~amur, toprakia birlikte 
iki yüz metreye ~1rmaktad1r. 
Zarnr millyonlan buluyor. 

Bulgaristanda _ ......,.,.., ___ _ 
I I~ir ko111ünist ida1n 

cdildi 
Sofya (Hususi) - Rus~uk 

divamharb1 komünistlerden 
maznun Y ordan Lutibrodski 

1 ye idam verdiler, ü~ ki§iyi 
mnhtelif hapis cezasma mah
etmi~lerdir. 

Bunler Rus~uk polisi ara
sinda komünistlik propagan
das1 yapmakla maznun idiler. 

--oo---
Kleringden 
• 
Istif ade edecek tarekesinin habrasm1 ya~at

mak üzere bir abide yap1l-
masma karar vermi§tir. Abi
de iskelede veya konferan-

Y 1rt1k paralar Memleketler 
Degi§ecek sm topland1g1 binamn önün

de yap1lacak ve Türk mi-
marlarma imal ettirilecektir. 
Bunun i~in bir musabaka 

Y1rhk paralann degi~tiri!
mesi i\in Merkez bankasmm 
baz1 tertibat almakta oldugu 

a~1lm1§br. heber verilmektedir. 
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Ve„. Büyük ve kanh sava§m ertcsi sa-
bah güne§ dogarken, Kudüsün teslimi ~art
lan imzalanm1~, maglfip ha~h ordu kmk dö 

kük bir vaziyette Kudüs civarmdan uzakla
§lyorken muzaffer Türk askcrleri de Kudüse 
ne~'e i~inde girdiler. 

i§te, Kudüsü bu suretle Saläheddinin cli
ne gk~mi~ idi; ha~h ordularm Kudüs de bir 
k1sm1 böylece feci surette yenilmi~til 

Fakat... Bu haber Avl·upaya, Papahk 
mahafiline vc papaslar arasma aksedince, 
derin bir teessür husule getirdi; bütün Avru
pada bir: 

- Siläh ba§m ! . . hereketi baslamasma 
sebep oldu. Ve en korkun~ Ha~h ordu, ikinci 
Ehli salip garpten §arka gönderildi. 

Bu 01·du arasmda bir~ok Krallar, büyük 
Doklar vard1. Fakat en ba§larmda ingiltere 

krah aslan yürekli Ri~ar vard1 ve ~övalye 
Leobar, yani Sir Kanet de i§te bu ha~h ordu 
nun ingiliz krah meiyctinde bir ~övalye idi ! 

-7-

Esrarengiz bir hekim! 

-- ~ - „..JJ--

Anka1 a, (Hususi) - Kon
tan jan kararnamesinin kle
ring listesinde, anla§malar1 

mer'I oldugu müddet~e isti
fade edecek memlekeilerin 
isimleri gümrüklere l ildiril
mi§tir. 

Bu memleketler, Amerika, 
Danimarka, M1s1r, Almanya, 
Avusturya, Bel~ika, Fransa, 
<;ekoslovkaya, lsP,anya, isve~, 
Holanda, Yugoslavya, Nor
vc~, Macaristan, italya, isvi~
re, Yunanistan, Estonya, Bul
garistan, Japonya, F eländiye 
Suriye ve Filistindir. 

~-----··---~-
Türkce 
Kar§1l1klar 

))linden itibaren ne~
redilrnegc ba~lad1 

Türk dili ara§hrma kuru
mu ba§kam ne§rettigi bir 
beyannamede vatanda§larm 
klavuz sözleri i\'.in bulacak
lar1 daha uygun kar~1hklan 
bir ay i~inde kuruma gön
dermelrini rica etmektedir 

Ne§rolunan „A" harfinde 
adliye yerine „ Tiire" kulla
mlm1~hr. Adliya bakanhg1 
yerine „ Türe bakanhg1" de
silecektir. Selam yerine 
„Esen" kullamlmu;hr. „Ahläk" , 
kelimesi öz türk~e oldugu 

Ankaral1 
Talebeler 
• 
lzmirde 
Ankara yüksek Ziraat en•' 

titü talebesinden 18 ki,ilik 
bir grub memleket i~inde 
turneye pkm1§br. Talebelef 
dün Profesörleriyle birliJ.<te 
§ebrimize gelerek Borno•• 
Ziraat mektebine misafir ol· 
mu§lard1r. 

Yüksek Ziraat talebesioe 
garbi Anadolu mahsulleri ff 
mahsul mmtakalar1 hakk1ndl 
izahat verilmi§ ve tatbikal 
yaptmlmi§hr. Talebeler b· 
mirde dört gün kalarak bll r 
ar<ida Nazilli ve Ayäma f' 
deceklerdir. 

YugoslavyadB 
mal b1rakanl 
· Yu5oslav}ada mal ve m~ 
b1rakanlar, viläyete müraca't 
ederek muamelelerinin telr 
mil ettirilmesini istemi,lerdit 
Keyfiyet i~ bakanhga biJdi' 
rilmi§tir. 

Tayyare 
Ccn1iyetinde Se~n1el 

Tayyare Cemiyeti id 
heyeti dün toplanmI§br. 
arasmda se~im yap1lm1f, b 
kanhga tüccardan Bay Hat 
k1 Balc1oglu, ikinci ba§kal' 
hga avukat Bay Nuri Fett 
umumi kongre murahha 
larma da Anadolu gazetJ 
idare müdürü Bay lbra · 
Tayyare Cemiyeti piya 
§Ubesi müdürü Bay De 
~evki se~ilmi§lerdir. 

Odalar 
Kongresi 

Ticaret Odalari kongre 
i§tiräk edecek iki azi. ) 
se~ilmesi valilige bildiril~ 
tir. Kazä Ticaret odalar1nd 
~elecek üyelerin i§tiraki~ 
lzmir Ticaretodasmda J 
toplanb yap1larak iki 
se~ilecektir. 

Cerh 
Ta,~1lari~inde, Ahmet „· 

Süleyman kundurac1 b1~a 
arkada11 ibrahimi sol bot~ 
rinden hafif~e yaralam•f 
Y arahyan yakalanmu1tir. 

At Yan1la~ 
Y ar1§ ve isläh encüDJ 

nin ilkbahar at yar11lar1 P 
ram1 dün gelmitdir. y 
evvelce yazd1gtm1z gibi 
samn onbetinci günü b 
yacakdir. 

Birinci haftamn yan' i 
miyesi 1390, ikinci haft 
ikramiyesi 1720, ü~üncil b 
tamn 1425, dördüncü b• 
nm 2913, be§inci haft 
ikramiyeside 3000 lirad1t· , 

Müsamere~ ~ 
Parkspor kulübü gell~ 

tarafmdan nisanm be . f 
gunu 'ak~am1 Cumbutl 1~ 
Halk f 1rkas1 Tilkilik rn. el 
linde bir miisamere ver1l 
gi duyulmu§tur. 

Bulgaristall 
Büt~eler ~ 

Sofya (Hususi) - Ve1' 
heyeti, harbiye ve hava b 

Sir Kinetin Angadi manasbr1 täriki dün- i~in aynen buakilm11br. • ~elerini kabul etmi~br · 


