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Bulgar - Romen Hududunda 

B 
hulgar hududunu ge~mek ist•yen Türkler enlße e iye 
bir grup hudut muhaf1zlarmm ate§ine ma- Ba~ am 

ruz kaid1. tk:• ÖIÜ Ü~ yara 1 var 
Sofya 30 (A.A) - Bulgar gayri me§ru surette mezkiir ~zerin~ afe$ a~m1!llard!r. Si-

ajans1 bildiriyor: mmtakada hududu ge\:erek läh sesleriqi duyan ve Bul-
2) 30 M . B l Totenkan araondismam da- gar hududuna girmek isti· 

b - art geces1 u gar- k l b l k b" · b 
"-<>lllen hududunda Balpunar hilinde käin Siahbare kasa- yen a a a 1 ir gru un 

ka!·anhklar i~inde yakla~.: 
llltntakasmda bir hadise ol- bas1 yakmmdaki Romen hu-

makta oldugunu görerek 
lllu§tur. Bu hadise esnasmda dudu karakoluna gimi~lerdir. telä~a dü~en Bulgar hudud 
Clfni mmtakadaki Drenova 29 Mart günii firariler Ko- muhafizlanda evvelä havaya 
kasabasmdan iki ki!li telef vanc1lar kasabasmda bulunan siläh atmak suretiyle fira-
0lrnu§tur. geri karakola sevkedHrni~ler rileri durdurmak istemi~ler 

Selähiyattar memurlarm ve saat 23.30 da Bu1gar hu- ve bunda muvaffak olrnad1k-
;optad1kla·n maliimata göre duduna s~vkedilmi~lerdir. tan sonra ate~ a~m1§lard1r. 
8-29 Mart gecesi Tiirkler- Ayni zamanda Romen hu- Muhaf1zlarm gelenlerin bir 

den mürekkep bir gurup dud muhaf1zlar1 firariler tak1m tehlikeli ka~ak~1lar 
ll;it 11~ "'+" ~· ''•'' '~'' ''!::'' ,„,, olduklarm1 zannetmi~lerdir. bl:;cit lli...:I lb„111 lli..id (J;,~11 b1o•tl t1„11I 11,:;;.i • 

A • •d d•J lki ki§inin öldügü ve ü9 ki-
~t1nada asi)erin 1 am e l me §inin hafif~e yaraland1g1 an- BAY BEHCET UZ 

•• u 

• } h• d b• •• • la§1lm1~hr. Vak'a mahalline Telefon §irketinin bazi i§-meSI e ID e Ir numayt§ gönderilen müstantik tara- leri hakkmda Erikson §irketi 
(\ •+oo•• - --- - .. fmdan hemen tahkikata ba§-

1 
ile lcmas etmek üzre Stok-

\.{tldaris taraftarlan da nn1kabil hir nü1nayi~lc lanmi§br. Bulgar huducl me- holma gitmi~ vJan belediye 

l l l l 1 • 1·1 murlar1, Romen hududu me• ba~ltam bay Behcet Uz bu 
suc; lt ann ceza an( H'l nlaSinI tstet 1 er murla:-mdan bir müläkat sabah Rodi vapuruyle §ehri-

Atina, (Hususi) - Bugün-i olsun. Ve eger idam cezas1 istemi§lordir. mize dönmÜ§tÜr. 
~tinada beklenilmedigi §e- verirseniz derhal infaz ediI- ~ ~ r.-;~ !~ ~ r.~ ~ 
~ld ~~cw~ ~~~~ 
. e bazi gürültülü nüma- sin ! ,, H b • d • t 
~ler olmu~tur. Son isyana "Tipos„ gazetesi §iddetli 8 e§IS 80 a V&Z ye arl§ yor 

hükgmet taraftand1r. 1·t l k terh1es t • ece 

. 8A V <;ALDARIS 

'1 i•··· a ya as er e m1y 
Balkan antant1 F 

j 

Konseyi toplan1yor. 
Ankara (Hususi) -Balkan 

antantmm ekonomik ve isti
§ari komisyonu 18 Nisanda 
Ankarada toplanacakh Bu 
toplanbde Antanta dahil 
memleketler arasmda ekono-
mik münasibetlerin takviyesi • 
ve 1slah1 mü§terek ticaret 
siyasetinin ne vaziyette ol
mas1 läz1m geldigi ve ticari 
münasibetlerdeki gü~lüklerin 
neden ibaret oldugu Antant 
memleketlerinin dünya piya
sasile kredi bak1m1nda11 mü
nasibetlerinin düzeltilmesi HABE~ ORDUSUNDAN BIR GRUP 

1
1
Uitak d 28 k. · · 'd a e en 1~mm 1 am-
iq~~t istiyen müddeiumumi 
ta •anamesi, bir k1s1m halk 
la taf1ndan asa':>iyetle kar§I
li tl~l§; bunlarm affedilmele-

~nakil vas1talarmm 1slah1, 
turizm il}lerinin mü~terek bir 
cebheden tetkik ve 1slah1 
görü§ülecekti. 

Roma 30 (A.A) - Ne§ro- deki ingiliz zabitlerine me-
1 

D~~enil mi§tir. 
tat •ger taraftan, <;aldaris 
~a aftarlan da bir nümayi§ 
blll>~rak bunlarm behemehal 
ist tl ar1n tecziye edilmelerini 

erni~tir. 

ISYANCILARA 
~~RHAMET YOK 1 

~a~ tina (Hususi) - "Tipos„ 
tqf ctesi, baz1 te§ekküllür ta
~.„~da? isyan su~lular1 hak 
~„ .a idam cezas1 verilme-

"St • • 
d1~ 1~•n te§ebbüsler yap1l-
I~~ 1111 Yazd1ktan sonra häkim 

•e h' 1c ~ •tab ederek diyor ki: 
~~tl'krnleketi seyer.seniz, as
'ia~ 1 

namusuna hürmetiuiz •lla . 
~~te 1syanc1lara kar§I bo§ 
~i~ rnerhamet göstermeyi
~l~ Vereceginiz karar, ya 

Cezas1, yahud beraet 

Belradda münakale i§lerini 
mÜ§tereken tetkik etmek 
üzere bir komite te§kil edil
mi§ti. Bu komite bc§ Nisan
da Belgradda toplanacakbr. 
Bu komiteye memleketimiz-
den ü~ murahhas i§tirak e
decektir. 

Ankarada toplanacak ko
misyon elde ettigi neti.celeri 
May1sm onunda Bükre§te top 
lanacak olan daimi komis
yona bildirecektir. 

Uydurmaßir 
Habermi§ 

Paris 30 (A.A) - Sovyet 
sefareti, sefir B. Potemkine 
isnaden bir Paris gazetesi 
muhabirinin ne§retmi§ ol
dugu beyanatm hayal mah
sulü oldugunu bildirmektedir. 

lunan bir kararnameye naza- zuniyet verilmesi kaldmlm1§-
ran siläh altmda bulunan 1 br. ltimada ~ayan menbalar
zabit vekilleri ve neferlerin 1 dan geien habcrlere göre 
askeri hizmetleri harbiye ha-1 Habe§istana gönderilmek 
kanmm tesbit edecegi tarihe üzerebulunan binlerce sand1k 
kadar dcvam edecekb~. 1 esleha ve mühimmat bunla-

Aden 30 (A.A) - Italyan· 1 rm sevkine aid mezuniyebn 
Habe§ vaziyeti dolay1sile ale- vürudunu intizaren Dijihouti 
läde bir ihtiyat tedabiri ol- de ahkonulmu§tur. 
mak üzere ingiliz somalisin• ••----

_ ... .... ... „ .................... ~„ ................... 

Samsunda 
Bay1nd1rl1k 
Faaliyeti 

Kamsun 30 (A.A) - Vi
läyet dahilindeki aga~ köp
rülerin betona ~evrilmesi tet
kik ve yeniden yap1lacak 
köprülerin yerlerini ara~br1p 
bumak üzere baymd1rhk be
kanhg1 köprüler müdürü B. 
Kemal buraya gelmi§ ve I§e 
ba§lam1br . . 

Katil Bayan 
.Ag1rcezada ~luhake
n1esinc Devan1 Edildi 

Urlanm Göndenbe köyün
de rakibi Bayan Melegi öl
dürmekten suc;lu Bayan Emi
nenin muhakemesine dün 
ag1rcezada devam edilmi§tir. 

Dünkü celsede su~lu mü
dafaa vekili müdafaasm1 
yapmi§br. Mahkeme karar 
verilmek üzre talik edil
mi~tir. 

lledeli Nakdi . Ef ~~dma: Asker; Elbisenizi Herhaldc Ahmet 
sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. Eski Pitpazar1 

• 
g·ltere Sovye lerle bir ~ok 
us rda n a§1y rmu§ 

Londra 30 (A.A) - Bay 
Eden ile Sovyet Rusya ida
recHeri aras1nda yap1lan gö
rÜ§melerin mevzuu veya 
temayülleri hakkmda hi~bir 
resmi malumat verilmemi§ 
olmnsma ragmen Ingiliz ga
zetelerinin bay Eden ile be
raber giden mubabirleri gö
rÜ§melerin sadece 3 ~ubat 
ingiliz - Frans1z beyanatmda 
mevzuubahsedilen mes'eleler 
üze1ine yapilmad1g1, fakat 
ayni zamanda ingiliz- Sovyet 
münasebetlerininJmuhtelif gö
rÜ§meleri üzerinde yapild1g1 
hakkmda müttcfiktirler. 

Gazete muhabirleri, Sov
yetlerin bu münasebetler i~in 
bariz arzularm1 kaydstmekte 
ve tahakkuku bir 'rOk sene
lere bagh olan büyük i~ 
progra01Jarla me~gul bulunan 
Sovyet Rusya idarecilerjnin 
sulh i~in biiyük bir arzu gös
terdikleri noktasindan bilhas
sa israr etmektedirler. Bunun 
i~in ise lngilterenin te~riki 
mesaisi laz1md1r. Bay Edenin 
Sovyet kolitikasmm muhte
lif cepheleri hakkmde seya
hab ~ok faydeli olmu§tur. 

Söylendigine göre dün ög
leden sonra bay Eden ile 
bay Stalin arasmda yap1lan ---oo---
Antalya 
ilkbahar 

' Ko§ular1 
Antalya 30 (A.A) - ilk

bahar ko§ulan ge~en haf ta 
ba§lamI§ bu hafta bitmi§tir. 
iki ko§uda ~ok aläkah ol
mu§tur. 

Gayrimüba
diller 

K.on1isvonunun Yeni .,. 
Kararlar1 

Istanbul (Hususi) - Gay
rimübadiller komisyonu top
lanarak tapu muameleleri 
ikmal edilmi§ olan yeni bir· 
parti emläkin sab§a ~1kanl
masma karar vermi§tir. 

~i§diye kadar a~1k arbr
m1ya ~1kar1lan mallarm yal
DIZ sab~1 yap1hyor ve mülk 
vergi, kirac1 ve saire gibi 
baz1 pürüzlü i~lerle birlikte 
ahc1ya devrediliyordu. 

Bu hal de mütemadi §ikä
yeti mucib olurdu. Komisyon 
bu hali nazari dikkate ala
rak müzayedeye ; ~1kar1lan 
emval ve emläke aid bütün 
pürüzlü · i~leri tasfiye etmekte 
ve mallari sahiblerine böyle 
teslim etmektedir. 

görü§meler pek k1ymetli ve 
meufaath olmu§tur. 

Bay Eden bugün bay Lit
vinof ile birlikte Moskova 
ile civanm gezeccktir. Ak
§am üzeri f ngiltere sefaretin
de bir ak§am ycmegi verile
cektir. bay Eden yarm ak§am 

SIR CON SAYMEN 
Var~ovaya hareket edecektir. 

Londra, 30 (A.A) - Sir 
Con Saymenin Almanya ile 
iJgilterenin noktay1 nazar1ar1 
arasmdaki farklarm ~ok mü
him oldugunu a~1k~a kabul 
etmesi Parlämento mahafi
linde ~ok eyi tesir birak
m1§br. 

Bn mehafil baz1 gazetele
rin Berlin görü~meleri hak
kmdaki mütalealarm esas 
itibarile dogru oldugunu be
yan etmektedirler. 

-----00----
Venizelosa 

Suikasd \ 7 apanlar 
Be1·aa t Etti 

Atina, 30 (A.A) - Ag1r
ceza mahkemesi V enizelosa 
kar§I yap1lan suikasd su~lu
larmm hepsinin beraatlarma 
karar vermi§tir. 

ispanyada 
l{abine Degi~iyor 
Madrid, 30 (A.A) - Re

isicumhur, Bay Lerrou'yu 
yeni kabinenin te§kiline me
mur etmi§tir. 
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Be') inci n1eclis ye hi~bir hizmet etmemi§-
Evvelkiler, isläm tim; beni gayrette, hamiyet-

S1tk1 te, vatan muhabbetinde o bin 
Gel ogluml Bayim Gel! kahramana tercih ettiniz. 

Gel aslamm! Dünyada ahret- Dünyada babamm sayesin-
te yüzün ak olsun. Vatam de mevcut oldum. Ger~ek-
i~in ölmek istiyenlere ne gii- ten adam oldugumu da se-
zel nümune oldun. Vatan nin sayende ögrendim. Ver 
muhabbeti vücut bulsa elbet bay1m! Babac1g1m! Elini öpe-
sen olurdun. Kahramanlikla
rm1 Abdullagtan i§ittim. f§it
mege de hacet yoktu ya. 
Seni bir kere gören, iki lä
k1rd1m i~iten ne oldugunu 

anlar. Bay1m hele Allah seni 
bize bag1~lad1, hele Allah 
seni vatana bag1§lad1. Meger 
benim tasavvurum hep bey
hude imi~. Meger dü§man 
zati gidiyormu~. Fakat kim 
bilirdi? Casus kullanmagi mil 
Jetimizin ~anma yak1§bra
mad1m ki böyle §eyleri tah
kik mümkün olsun. <;ektigin 
emekleri heläl et, umarim ki 
bana dar1lmazsm. 

isläm 

y1m. 

(islama sanhr alnm1 öper. 
Bay islärn da zorla Bay Mi
ralaym elini öper. 

(Biraz tereddüdten sonra) 
Oglum yammzda bir ~o

cuk vard1, onu göremiyorum. 

islam 
(Y apma bir telä§la) 

<;ocukmu?„ Hangi ~ocuk? .. 
Anlad1m. 

(Etrafma bakmarak biraz 
dü~ündükten sonra miralaya 
yakla§ip.) 

Siz bana oglum dediuiz 
degiJ mi? Siz beni evläthga 
kabul ettiniz degil mi? Gön
Iümde bir s1r var. Dardmaz
samz söylerim. Halk yanm
da sormaym, yalmz size söy
liyebilirim. 

S1tk1 
Burada kim var ya? Ha, 

hizim Abdullah! Sen biraz 
i§ine gitsen e. 

( Halktn Sesi J 31 MART 

italya -
Yugoslavya 
Y ak1nla§mas1 

"Belgrad'da, bir vak1a ma 
hiyetini haiz sözler söylendi. 

Bu sözler ltalyanm yeni 
Belgrad sefirinin itimatname
sini verirken söyledigi nu
tuktaki sözlerdir, 

Gerek Romada ve gerck 
Belgrad' da yabanc1 sefirlerin 
itimadnamelerini vermeleri 
merasiminde nutuk söylemek 
adet olmad1gindan böyle bir 
nutuk söylenmi§ olmas1 da
hi ba§h ba§ma bir hädise 
te~kil eder. M. Mussolini ye
ni sefire farkl1 mahiyette ta-
limat vermi~ olmas1 ltalya hü 
kumetinin Belgrad'a gönder
digi yeni sefirin vazifesine 
ne kadar ehemmiyef verdi
gini gösterir. 

ftalya - Yugoslavya müna
sebetleri uzun seneler deva-
mmca, iki mem!eket menfa
atlar1 arasmdaki tezatlar yü
zünden degil tarihi habralar, 
ihtiyatlar ve hurafeler yüzün 
den bulamk olagelmi§lerdir. 1 

Du~e g ei;en Tc§rinievvel
de T orinoda söyledigi nutuk
la ani olarak Yugoslavya'ya 
kar~1 anla~ma maiyetinde 
tekliflerde bulunmu~tu. Du~e 
bu nutkunda "Son defa ola
mak üzere anla§ma imkäm 
teklif edebiliriz. Bu anla§-
ma i~in muayyen ve muhak
kak §artlar vard1r.„ Demi§
ti. Bu cümle Belgrad'da müs 
bet akisler yapm1~ idi. An
cak son kelimeler baz1 ihti-

TÜRK<;EYE KAR~ILIK
LAR KILAVUZU 

A 
Akibet ( encam) 

sonunda, hele. 
Akibinde - Arkas1 

ard1 s1ra, ardmca. 
Akl - Ak1l. 
Akli - Usal. 

Son, 

s1ra, 

Akli selim, hissi selim -
Sagduyu. 

Äkil - ,.., k1lh. 
Akil - Yiyen, yiyici. 
Akile - Y enirce. 
Akis - Y ans1t. 
Aksetmek - Y ans1mak. 
Aksettirmek - Y ans1t-

mak. 
Akraba (neseben 

sum. 
Akran - Tayda~! 
Aksä - Son, en son. 
Aksay1 ga~p - Uzakbatt. 
Aksay1 ~ark - Uzakdogu. 
Aksi - Ders. 
Aksi sada - Y anku. · 
Aksi sada vermek - Yan

kulanmak. 
Aksülämel - Tcpki. 
Akur - Kuduz. 
Akuräne - Kudurmu~ca-

sma, kuduzcasma. 
Alä - Pek iyi. 
Alähalihi - Oldugu gibi. 
Alaimi sema - Alk1 ~. 

Aläka - ili§ik, ilgi. 
Aläkabahs - ilgen. 
Aläkadar - iJi~ikli, ilgili. 
Aläkadar olmak - ilgilen-

mek. 

\. .J.j - ,._~......_ . ...... ___ ~_ 
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l3u tcn1iz ve saf 'fürkün ic;tcn geien lak1rtt" 
lar1n1 dinlcdiktcn sonnt ~u cevab1 verdi : 

Yigit yolun a\·ik olsun. 
Üstükarci ile Sabiha d1~a

r1ya ~1kblar. Buras1 kalanm 
d1~ bedeni idi. Üstükarci 
kendini kalenin d1§ar1smda 
§a~1rd1. Vakit epeyice ilerle
mi§ ve ~afak sökmege ba§
lam1~b. Dögu yönü pembe 
bulutlarla kapan.m1§h. Dere
nin i~indcn hülbül sesleri 
geliyordu. Yigit alp Sabiha
nm eline sar1ld1. ~u sözleri 
söyledi: 

- Htun beni kurtardm 
senin yavuz bir yüregin var. 

Sabiha bu tamiz ve saf 
Tüt kün i~inden gelen lak1r
d1lanm dinledikten sonra 
§U kar~1hg1 verdi: 

Yigit yolun a~1k olsun. 
(Elile kar§1k1 tepelcri göste
rerek) §U yollardan git, o 
ralarda bek~i azdir. 

Yigit Sabihenin yüzünden 
gözlerini ay1rm1yordu. ~öyle 

cevab verdi: 

m1zdan yollar, nereye sak 
lansak gene bizi bulurlat· 
Sana söz veriyorum, f1rs•1 

bulursam gelirim. Atmla si• 
lähm1 yanna kadar sao' 
gönderirim. Buralarda dolat 
kendini sakla, kimseye g65' 
terme. Ben de ~ok ge~ ksI: 
d1m. ~imdi babam be01 
odamda bulamaymca buraY' 
gelir, gene seni rahat b1rak 
mazlar. 

Ütsükarc1 bu s1rada s·· 
bihaya sanld1 ve gögsf 
üzerinde iyice s1kb. 1(1i• 
hak vermi§ti. Kendisi i~i~ 
hu kadar tehlikeleri göi1 

alan bu fedakär k1z1 bir sr 
evvel dairesine yuolamak j~i' 
~u spzleri söylcdi: 

- Arig hatun, bana yaP' 
tig1 iyiliklerin ölünceye Jcs' 
dar unutm1yacag1~, ( kalbill' 
göstererek ] senin sevgin b' 
radad1r. Yartn ak§ama kad• 
buralarda beklerim, atuJll 
silählanm1 tiz gönder. 

[Arkas1 Va~ 

- Hatun benim ahm ve 
silählanm i~erdedir, onlar1 
almadan nc:s1l giderim. Hem 
de beraber gidelim, ben sen- 1 
den nas1l ayr1labilirim. KiraJ1k 

Sabiha ~ok mahzundu, ye- M h 
(Arkas1 var) ' uayene 8 11 -- ~.............-.- ___ --~~"""'- _ ~~ gidi pek arbk sevmege ba~-

Bay ne söyJüyorsun? Öm
rümde beni bu i§e memur 
ettiginizden büyük iltifat gör 
medim. Siz bana vatammm 
en büyük mcnfaatlerinden 
birini cmniyet ettiniz. Siz bu 
kalenin kurtulmasmt benim 
gayretimde beklediniz„. Siz 
siläh altmda dü§man kar§1-
smda duran bin aslam esa
retten kurtarmak i~in dü§ü
nünüz, en büyük ~areyi be
nim elime b1raktm1z. Ben ü~ 
ay hasta yatm1~tim. Bu kale-

Abdullah 
Ne i ~im var ki gideyim. 

• razlar1 mucib olmusdu. Bun
dan maada Kral Aleksandrm 

bir anla~ma ile neticelenme- lam1§b. Gözlerini dalgm ve Hatuniye mahallesil1~ 
sidir. italyan sefirinin sözleri kederli bir surette yerc di- Ke~ecilcr caddesinde ~~ 

Aran1yor 
Adanada Milli mensucat 

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

Sanki ben burada bulunur
sam k1yamet mi kopar? 

(Abdullah ~1kar) 
- Arkas1 Var -

ev 
Birinci Beyler sokagmda 

k1lenik olmaga müsait 39-37 
numarah evler sabhktir. 

idarehanemize müracaat-
Iari. 1-10 

. ""'~""'~ 
ya~ vard1r. rafmdan temin edilir. 

1 - lblik makineleri vc 6 - Fabrikam1zda ~ali§-
dokuma zezgählarmda ~ah§- mak arzusunu izhar eden 
m1~ ve i~e vak1f olmahd1r. amelenin Adanaya kadar 

2 - Eski iplik makinala- tren veya vapur masrafJar1 
rmda ~ah§an bir i§~i on bir fabrikaca temin edilir. ~u 
saat mesaisinde 150 - 200 kadar ki bir i§~inin en a§a-
kuru~ kazamr: g1 bir s ene fabrikada ~ah§-

3 - - Dokumada iki tez mag1 taahhüt eylemesi ~art-
gäh kullanan iyi bir i§~i ise tir. Bir seneden evvel i§ini 
yine on bir saat mesaisinde terk eden ii;in yap1lan mas-
be~ top ~1kanr ve beher raf istihkakmdan tevkif edi-
top i~in 40 kuru§ ücret al- lir. 
d1gma nazaran 200 kuru~ 7 - Toplu surette ame-
kazamr. le geldigi takdirde bunlarm 

Y eni tesis edilen makina- yahp kalkmalari i~in fabri-
larimiz son sistcm oldugu kanm amele evlerinden al-
i~in bu makinalarda cyi bir tI ki§iye bir oda tahsis edi-
surette ~ali§an amelenin da- lir. 

8 - Umumi hifz1ss1ha 
ha fazla kazanabilecegi kuv-
vetle muhtemeldir. kanunu mucibince i~~inin on 

4 - Fabrikanm i§~ilerin iki ya§mdan on olb ya§ma 
i~in kendi aralarmda tesis kadar olanlarm ise yalmz 

gündüz mesailerinde buluna-
edilen istihläk kooperatifin- bilecekleri cihetle fabrikam1z 
bütün ihbya~Jan piyasadan 

da ~ah§acak amelenin en zi-
daha ~ok ucuz bir §ekilde yade onalb ya§mdan yukari 
temin ve tedarik edilir. Be- olanlari. kabul ve tercih e-
kär ameleler her zaman ko- dilir. 
operatifin lokantasmda s1- Müracaat mahalli : 
cak ve nefis yemekler bu- Mezkur fabrilca lzmir ve 
labilir. havalisi mümessili 

5 - Fabrikamn hususi ' AHMET EHEM 
hastanesi ve daimi doktoru BULDANLOGLU 
oldugundan her hasta ame- Gazi Bulvar1 No. 23 Tel. 3991 
lenii;i tedavisi fabrikada ta- • Telgraf : EHEM 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

öldürülmesi hädisesi vukua 
gelmi~ ve bu da eski endi
~elerin diriJmelerine sebe-
biyet vermi§ti. italyamn dün 
vaki olan te~ebbüsünden son 
ra bütün bunlar bircr hab
radan ba§ka bir sey degil
dir. Arbk ilimats1zhg1 mucip 
olabilecek hi~ bir sebep yok 
tur. Yan resmi "Vreme„ ga 
zetesi yazd1g1 bir makalede 
"Adriyatik denizi ayirmakta 
degil birle§mektedir.„ de
mektedir. 

Bugün arzu edilecek olan 
§ey iki devlet münasebetle
rinde husule geien bu iyiligin 

ve buna Yugoslavya Saltanat kerek §U cevab1 verdi: 180 ü~ odah muayenahll 
Naibi'nin mukabele tarz1 bu - Y egit henim ~imdi se- kirahktir. 
anla§manm mümkün oldugu- ninle birlikte ' gitmcm dogru istivenler sabah saat 1 
nu göstermektedir. degildir. Babam ka~hg1m1 dan i2 ye kadar ve 2 d 

Bs hususta läz1m olan ze- k k b 1 anlaymca bizi rahat b1rak- 4 de adar ap ulunac 
min bulunmu§tur. Bu zemin, maz, bütün adamlarm1 arka- br. 1-6 (24) 
Roma anla~malannda derpi§ 
'olunan ve Austurya iJe kom le+c*«*+<*+<~+<)+:+Of.«)+•)()++()f.+(*f<)++()t 

}~a~::~ P:1::;!1e;~eR:;~:;: ~ BeynelmilelParis panay1r111J 
y1 bir araya toplanmaga nam ~ • f d• • 
zed olan Tuua misak1d1r. ~ z1yare e IDIZ 

Zaman dard1r: Düne kadar ~ 18 MAYISTAN 3 NISAN 1935 E KADAft 

rakip olan devletleri birbirine 1c Fazla n1alü1nat al111ak i<;in iz111i1· Frans1t 
yakmla~hran §CY mü§terek X J J l l 
bir tehlikcdeu dogan endi!?e- ~ <:cnera (Onso os ug·una veya lzrnir 
lerdir. Bu tehlikenin men~ci ~ Frans1z 'I'icaret ()das1na n1üracaat 
Almanyad1r. "Le Tems „ +()++(>f.+c>+«»+c»:+c>+-M>++c)t>«>+--H>+i<>t~.C)t 

~ .,.,._ ,__• """"..,. -...L 1• ... . „~ ... . „ • .._ .,/~~ • 9 "' ... .. { 

verdigi bir notada, eger Yu- V enizclos bu tezi müd• 

VENiZELOSUN nanistan yeni bir Avusturya eden iki mahrem muht1'1 

taarruzile tehdid edilmekte Kral Kostantine verdi. f' 

Marif etleri ••• 
----+o-CQ++-

Sab1k fntellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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ing iltere \runanistana hcnüz itihif devletlcri 
nin clinc ge<;n1cn1i~ olan araziyi vadediyordu 
Bu esnada Londra ve Pa

ris hükumetleri, Bulgarista-

nm merkezi devletleri iltihak 
ctmek üzere olduguna ve 

bunun Yunanistanca malum 

buhmduguna hälä inanmak 
istemiyorlal'dt. 

Venizelos Yunan erkäm
harbiyesile anla~1ld1ktan son

ra, Bulgaristanla Romanya 
itiläf devletlerine iltihak et-

medik~e, Yunanistanm da ha
rekete gelmiyecegini karar-

la~brd1 ve bunu ltiläf dev
letleri nezdindeki Yunan se-

firlerine mahrem surette bil
dirdi. 

müracaat ederek cgetRoman
ya Bulgarlard?n korktugu 

i~in itiläf devletlerine iltihak 
etmiyorsa Yunanistamn Bul-

uslu durdunnag1 taahhüt et

tigini, bunun i~in de Roman

yadan Bulgar gududuna 

100,000 ki~i tah§it etmisin
den ba~ka bir§ey istsmedi
gini bi!dirdi. Rumen hükg
rneti bu teklife cevabed har

be girmek fikrmde olmad1-
gm1 ve S1rbistana baz1 arazi 

b1rakmasm1 tavsiyc etmege 
tercih eyledigini söyledi. 

YUNANISTANY ANA-
OOLUDAN VER VADEDl
LIYOR. 

olan S1rbistana yard1m etmek 
istersc hilf devletlerinin de 

bilmukabele Yunanistana A
nadoluda arazi vermege ha
ztr olduklanm bildirmi§ti. 

ingilterenin bu vadi müb
hemdi; ~ünkü Yunanistana 
henüz itiläf <levletlerinin eli
ne ge~memi~ olan araz1y1 

vadcdiyordu. Evvelä bu ara
ziyi zaptehnek läz1md1. Bu 
Bu ~arta bagh vaid, Venize
losa, Bulgar.istanm da te§riki 

mesaisini temin edecek bir 
vas1ta g1bi geldi ve ona Bul
garistan da dahil olmak üze-

. re yeni bir Balkan birligi 
te~kil fikrini verdi. Venizelos 
§Öyle dü~üniiyordu: 

Eger itiläf dev!etleri Yu
nanistana Anadoludan 62;000 
mil murabba1 araz1 vnrirlerse 
o halde Bulgaristan sahn 

almarnah? Y eni Yunanistanm 
en zengin mmtakas1 olan Ma-

kidonyaciaki Drama, Kavala 
viläyeti me~buri bir ahali 

mübadelesinden sonra bulga-1914 ikinciterini ortasmda 
Venizelos, krahn mzsaadesini 
aldmktan sonra Romanyaya 1 

23 ikincigänun 1935 te Sir ristana vermek suretile bu 
Edvard Gray, Venizelosa 1 devleti sahn almak kabildir. 

Bulgaristana arazi terket 

Yunan efkan umumiyesi·f 
hi~ tutmiyacag1 bir teJcl1 

Kral Kostantin, kendi JO . 

foketinin zararma Bulg-" 

tam sahn almak fikrini ~ 
genmedi ve Venizelosufl 
muhbralarma cevap verlJle' 

Bu esnada, Yunanist 

harba girmesi i~in ilk 
olarak Romanyanm da iSI 

terek lharekätta bulunlJl 

d . . . yol s1m va etmesnu tem1n 

da V enizeJos taraf mdaO 
fedilen gayretler ba~a 

m1~ ve V enizelosun bU f' 
tikas1 akim kalmi§b. q 

Onun i~in 16 ~ubat 1 

te, itiläf devlefleri Yul1 

tam S1rplarm yardunin' 
maga davet ettikleri .,,, 

V enizelos onlara cef' 
Yunan ordusunu hudut18 

iki yüz mil ir;eriye göfl 
mek bu orduyu yandal1 

garlarm taarruzuna :c 
b1rakmak demek o 

cevabm1 verdi. ,ft 
(Arkas1 V 
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Bakkallara Müjdel 
• 

Son dereee hassas, saglan1, zarif vc 
0turak terazilerin1iz geldi. Her 

f evkindedir 

dan1gah 
terazinin ' 

äAil~ YEFd: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
aY' ~EMI~) Ticarethanesidir. 

~~~~~~'!"""""~~ ...... """!------------.....,,-------aW 
Nihayet kurtuldum 

1)1~, ha~ arrnlanndan havat1111 dain1i bir . ~ . 
~tzaptan ibarctti. f„akat gripin heni hu 1zhrap-
~dan kurta~~ · 

HASTALIÖA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalamnz 

onun i~in cebinizde mutlaka 

i Fcrit SEL.Al\tE'r nezlc ihic1ndan 
~ulundur 

mamz 

BiR 
'Ufak tedbir 

s i z i 
l tamvayd.a, 

Vapurda, 
Otobüste 

n1ikrop 

\' e 
hastahktan 

i{orur 
'r' aln1z 

Üzerindeki 

isme 
DIKKAT 

~1. Dcposu: S. Ferit (Si F J\) eczanesidir 
~*-:Jr'-.:Jdr.i*i*-*1ddc*::k.1ddc**" 

lki~e~melikte: -( T AN )- Sinemasm~:l. 3143 

_1 - En yeni PARAMOUNT dünya hädisab ~ _._. ___________________ _ 
2 - Rus tarihinin en mühim safhasm1 te~kil eden 

Büyük Ka terina 
-:----...: 

3 - Heyecan, deh~et yaratan k1ymetli eser ~ 

J>~!~~;~ns ~1:1 7 ä 
Hergün: Daglarm K1z1 15, 19. Büyük Katerina 17, 21 
Cuma, Cumartesi: Büyük Katerina 9, 13, 17, 21. 

Daglarm K1z1 11, 15, 19. 
Saat 13 te ba§lar. 

~~~~~A~M.~i~+-..-+~°"·" 

( H~!1 SesiJ 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hüktin1ct caddcsi No.HH 
Son mÜ§terilerimizin arzu 

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

ikinci yemekler - Pilav, 
börek, makarna 1 

Ü~üncü yemekler - Umum 
tathlar ve kompostolar 

Oln1ak iizere ( 4.1) ku
ru~htr.) ( 1-1.3 

POU 1' 

4 

'"'O -· --~ .., 
0.. 
~ 

31 MART 

IUI 

Bu Pillerin En Tazesini 

~ ..... -0... -
~ 
(V 

:J 
3 -3 -· --0 

•:,/':. -· -rt- --· --: ~ .., ·-
0 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

..._..,,_..o o "- j ~~~~==:~~~~~g~~mi§u~)~ 
!rTAYYÄRESiNEMASI· ~3i~: · 

Her yerde satthr. j\farkaya dikkat I ~ Bugün EMiLLE~ ZOLA'nm ölmez eserinden 
,tfll. ,ifth 1 ~ muktebes büyük filim 

~~J1111llU1111l lmlb1llD!J1 i..,1t1l1 Ulli!u\IW!i ~11!Dln11.~IMl•:1l!.!l1 \l11ll:1l~11iHlllll.11~Mlll!ll Jlll11lnl!'t!1ii~ ~ 
~ E L ff A M R A ldaresinde Milli ~ ~ .i Kütüphane Sinemasmda IP' ~ 
~ Uzun ömürlü insan~ar~n bi!e görmeleri ihtimali pek S 1 ~ :1 az olan b1r alem1 ya§ayacaksm1z ~ ~ 

t ESKiMO ~~ ~ ~~ 
~ ~y 
~ B~ filim, buzlu diyarlarda ya§ayan insanlarm adetlerini & :0 : 

~ hsanlarm1, danslanm, §ark1lanm ve §imal hayvanlarm1 ~ 
1 
~ 

nas1l avlad1kl~r1m göstermekle beraber bir Eskimo- ~ j ;·~ 
(ä nun a~k ve mtkam1m da hikäye etmektedir. Fi- ~ -;.0~ J lim Frans1zda, Eskimoc~ sözlü, Türk~e izahath S 1 ~ 

---( N A N A )---
NANA y1 görmek istiyenlerin say•s1 pok ~oktur. Ay- m 

lardanberi bu filmi ne vak1t gösterilecegini • 
soranlar ü~ bini ge~mi§tir. <;ünkü; :.~ 

N an a Büyük a§k maceras1, derin bir hayat felsefesi • 
NANA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna • 

Sten ile Lionel Atvuil oynamaktad1rlar . 
N a n a bu senenin hakiki bir §aheseridir. 
AYRICA: 
Yunani~tandaki son isyan hädiselerini ihtiva eden 

F 0 K S dünya havadisleri 

(Kral Goi) tan1an1en renkli ~likin1avz 
~ iläve Olarak: ~ ~ 
~ Paran1ount Jurnal No. H ~IM Senans Saatlar1: Hergün 15, 17, 19 ve 21,15 

'l!.t'lir"r-A:~ ~ ~ Per§embe: 13, 15, (talebe seans1d1r). • 3 Seanslar: Hergün 14, 16, 18,30 ve 20,45.t~. Per§em- fr ·~ Cu!ßa: 11, 13, ~5, 17, 19 ve 21,15. fll: 
@ be 1.3,30 da talebe seans1. Cuma 11,30 da 1lave seans1. ~ ~ D 1 K K A T · • 
G DIKKAT: Cuma günleri saat 13 e kadar ve her ~ ~ Hergün so 2~,15 seans1 ucuz halk seans1d1r. 1 
~ ak~am 20,45 seansmda Salon 25 kuru§tur. ~ 1~ F1atlar 25, 35, 50 kuru§tur. 

11
• 

[!]l!tllt!l!lfilJllllf! Qli;l!lllll:j'l'lflflllimf1l' l~q'i1'lll,JlfJl5lll''1•~~ ~~~~~A~~~~g~~ • 
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kadmlarmm buludugu bir s1rada Agnad1 
Manastmna gitmi§ olmasmdan hi~ memnun 
olmad1. c;ünkü; - Sir Tomasm ·hi~ bahsetme
mi§ olmasma rogmen - bu fakir mütevazi 
~övalyenin Ladi Edite ä§tk oldugunu fark 

etmi§tir. 

Kral, Eyyübi hekimin ~övalyenin hasta
iyi ettigini duyunca: 

- Pekälä ! Dedi. Bu Eyyübi hekimi bana 
getirdiniz, bcni de tedavi etsin ! 

Sir Tomas: 

- Acele etmiyeJim, dedi. Bekleyelim, 
~övalyenin seyisini iyi etsin, görelim de on
dan sonra . . . Ak§am ~agmr1z. 
..... , ..... ,.,. 
0 ak~am, dua ~anlar1 ~ahmrken, Sir T o

mas, yamnda krahn ba§ papas1 bulundugu 
halde hasta seyisin ~admna gitti; tarn bu 
s1rada seyisin Eyyübi hekimin dedigi gibi 
s1tmadan temamen kurtulmu§ olarak uyand1-
g1m gördüler. 

Hasta oldugunu, ancak seyisin sari yü
zünden ve halsizliginden anlamak mümkün
dü. 

Ba§ papas; bastamn hälä yamnda bulu
nan hekime: 

Saläheddini Eyyübi No. 19 
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Bunun kaba ve ha§in bir tavirla: 
- Ben, önüne ge~mek kudretini haiz ol

dukca krahma hi~bir Eyyübi yakla§amaz! 
Krah eyi etmek mi? Diyorsunuz, pek alä. fa
kat Eyyübilerin bu hekiminin krab öldürmi
yecegine beni kim temin edebilir. 

"Görüyorsunuzya . . . Bu feläketli memle
kette insanlari - en kolay bir i§ yap1hyonnu1 
gibi - zehirliyorlar! Dedi. 

Sirkinet, bu kaba ve ha§in muameleye 
kar§I hislerine kap1lmad1 ve : 

- Bu hekim nam ve hesabma size na
muslu ve tam akideli bir h1ristiyan s1fatile 
teminat veririm. Bundan ba§ka, Bu sabah 
karargäha geldigim vakit, s1tmadan yatmak
at oludugun senin de bildigini sey1s1m
günlerdenberi ba§ kald1rmam1~ ve pek ber
bad bir halde idi. Bu elhäkim, buna bir 
i~im ilä~ verdi, ~imdi sükiin i~inde uyumak 
tad1r. Cevabm1 verdi. 

Sir T omas bir az dü§ündü: 
- ~u halde, sizin hastan1z1 bir an i~in 

görebilir miyim? Diye sordu. 
Sir T omas yumu~am1~ ve daha nazik bir 

vaziyet almi§b. Sir Kinenin daha asil bir 
tavurla: 

- Hay, hay! dedi ve müstagni bir ~vurla 
ilave etti: Fakat mütevazi bir Sko~y.9§öveJye 
sinin ~ad1ri ile bi lngiliz asilzad~in ,i.e 
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( Halkm Sesi ) 

1 Türklerle Kar§1 Kar§ya rl 
1 A~~j·~Öv T~,~~'!~i~~,~~; 1 Gc italya Hava ordusunun·kuru 
~~~~ -

16 
- . . ~ ~~~~~ lu§unun y1ldönümü 

Birdenhirc <luyulan ~iddetli 1nfdak bulundu- Roma 30, (A.A) - Bay Mussolini ile hükumet erkamrun 
gun1uz araz1yi zclzele oln1u~ gibi sars1n1~b sefirlerin ve kalabahk bir halk kütlesinin b'uzurunda Litto-
29 Mayis Cumartesi _ pkarak bizim ordu)ari arka- rio harb meydanmda evvelisi gün hava ordusunun teessü-

Sabah bataryalar civarmda dan topa tutacagmi ve bu sünün y1ldönümü kutlulanmt§br. Ba§vekil hali te~ekkÜlde 
kü~ük bir hendek kazdirdi- sirada da Türk ordusunun bulunan bir hava müfrezesile 'garnizon1ii\ blitün s1mflarm1 
gim sirada, sahilden geien §iddetli bir taarruza ge~ece- temsil eden bir taburu ve ta.yy:ue meydanmda s1ralanm1~ 

Afyon 
Änla~mas1 
iranhlarla görü~n~c:
ler dün tel{rar ba~lad1 

istanbul (Hususi) - Türk 
- Yugoslav hnm afyon !Bh~ 
anla~m:Hantt lranm da i§tira
ki ic;in iran murahas1arile 

Ko1ular 
Önümüzdeki hafta batb' 

1 
yacak olan ilkbahar atkO' 
~ular1 haz1rhklar1 tamamlaO' 
mi§ ve dünden itibaren kaY" 
muamelesine ba~lanm1~tir. 

Görünmezq 
Bir kaza 

siläh sesleri i~iderek 0 tarafa gini haber aldik. Bu gemiler ke~if, takib ve bombardtman tayyarelerini tefti~ etmi~tir. 
yürüdüm. Meger bizim as- görünür görünmez üzerlerine Müleakiben asker bir ge~id resmi yapm1~ ve nihayet 100 1 
kerler denizin yüzüne pkarak ate~ a~mam1z i~in haz1r ol- kadar tayyare ~ehrin üzerinde U~mu§tur. ! 

§ehrimizde cereyan eden mü 
zakerat dün tekrar ba§la
mi§hr. 

Aydm demiryolu kumpaJI'. 
yasmda tesviyecilik eden A! 
oglu Nurettin, bir makineJJill 
tamiri esnasinda vidalarclaO 
birinin a9tlmasile dört mett' 
yüksekten , dü~erek ag1rCI 
yaralanm1§br. 

sahile dü§en ü~ torpili uzak- makhg1m1z icap ediyordu. Sovyet - Japon dalyan anlaG . 
tan tüfek ate~i ile patlat- F akat her ne dense o ~ . ft>ün ögleden evvei vc son-
makla me§gulmü~ler. Sahilde gece Türkler bu deniz ha- mas1l bozuluyor 

reketini yapmad1lar. Fakat 
bu torpillerden ü~ tane bu- bizde sabaha kadar uyku Tokyo 30 (A.A) - japonya hükumeti Sovyet Rusya ile 
lunuyordu. uyumad1k. dal l h kk d k' l b · b l Ben yeti§tigim zaman bun- yan ar a m a 1 an a~may1 ozmaya ve yem ir an a~-
lard-;in biri batmak üzre idi. 30 Mayis Pazar - Bugün ma akdi i~in müzakereleae ba§lamaya karar vermi~tir. 

kaydedilecek mühim hirbir ~ ~ ~ ~ ~ ~ !~ ~ Ben ikincisinin batmlmasmda T ~ ~ ~ ~ ~v:; ~ ~ ~ hädise olmad1. " :1 " :1 :1 " :1 ' :1 " :1 " :1 :1 

bulundum. Torpil sahilden 31 May1s Pa2artesi- Dü~ Ac1kJ1 ßir , Kamt1iay 
ahlan birka~ kur~unla birka~ man bataryalan bizim mev-
dakika sonra patlamadan kiimizin tayyare ile planla- Kavga 

1
' Topl ant1s1 •• 

denize gömüldü. rm1 clde ettiler. Bundan son A k "O (A A) F'k 

ra lran heyetile mü§tereken 
Uyu§turucu Maddeler inhisa
rmda toplanblar yap1lm1§br. 
T oplanhlarda Türk - Yugos
lav heyetine Uyu§turucu Mad 
deler inhisari Müdürü bay 
Ali Sami ba§kanhk etmi~tir. 

iran heyetile aram1zdaki 
. müzakerat bundan bir müd

det evvel inkitaa ugramI!?h. 
Fakat ü~üncü torpil hab- ra üzerimize~dü.-.:lnan mermi'- l(ay1nbiradcrlc eni~tc n ara ::> • -

1 -
d k _ :t 

1 ret Silaym ba§kan!tg.nda ya- ' 
r1lmadan evvel ora an uza ·- leri yag-miya ba~Iadi. yekdi<.rerini yaraladt 

Bunun üzerine bu hususta
ki noktai nazanm1z tesbit 
edi!erek iran heyetine bil
dirihni§ti. iran heyeti bu hu
sustaki tahriri noktai naza
nm1z1 iran hükumetine gö
türecek ve sonra icap eder
se tekrar memleketimize ge
lerek müüakerclere ba§lana
cakbr. Fakat irandan yeni 
geien talimat, muzakereleriu 
tekrar ba§lamas1m inta~ et
mi§tir. Bu d~faki müzakere
lerden iyi bir netice ahna
cag1 ve §ark1 üc;. kuvvelli af
yon yei:i~tirici memleketinin 
birle§ecegi muhakkak görül
mektedir. 

l - d „ h' b' Y "' ~.., p1lan bugünkü kamutay top-a§bg1m s1ra a mut 1§ Ir Gnce :siperden siper ~id- · 
· · l ld "' Ankara - Y eni§ehirde otu lantismda bnz1 üyelcrin me-
I§ba o u. detli bir tüfek atc..:i oldu. 

U„ • d b 1 d Y ran Ziraat bankas1 kasalar zuniyeti hakkmdaki knmutay zerm e u un ugum ara- Bi~ok mermiler bizim top-
. h' b' l l l memurlarmdan bay Naz1m ba~kanhg1 tezkeresi ve ka-z1 müt t§ ir ze ze e o mu~ iarm bulundug-u yerden v1z1l-
'b' 'dd tl ld ile kaym biraderi bay Mah- mutaym 1934 Agustos, Eyliil g1 1 §1 e e sars1 1. d1yarak ge~iyor. 
Deniz kenarmdaki kaya- Gece bütün adamlar1ma mud arasmda ag1z kavgas1 aylan hesablarma aid encü-

1 kl d b. k k ba§lam1~ neticede bay Mah- men mazbatalan okunmus-1 ar an ~ürüyen ir~o a- ihtiya~ olmad1k~a bulunduk- • 
mud eni§tesi bay Naz1mm yalar denise dökülmege ba§- lan yerlerden d1§ariya ~1k-
sol gözünü b1-;akla tamaman 

tur, 

lad1. Sari bir dmnan bulutu mamalarm1 emrediyorum. 
yavaya yükseldi. MAYIS A VI HAKKIN- oymu§, bay Naz1m da Mah-

Ben adamlar1mla ilk defa DAKI MÜ~AHEDELER: mudun kafasm1 yarm1~ di~le 

Kamutay bundan sonra 
inhisarlar umum müdürlügü 
1934 y1h bü~~e.sinde 16,000 
lirahk münakale yap1lmas1 
i~in o1an kanunu kabul et
mi~ vc Pazartesi günü top
lanmak üzere dag1lm1~br. 

rini k1rm1§br. 
bunun ne oldngunu anhya- 7 May1s tarihi Tiirklerin 
mad1k. <;ünkü en büyük ~ap- bizi denize dökmek i~in t~ i yarah hataneye kald1-
taki mermiler bunun yaris1 verdikleri mühlet idi. nlm1§ edlie tahkikata el koy 
kadar bile §iddetle patla- Dü~man tayyareleri bu mu§tur. 
mazd1. mealde bir~ok beyanname- ---oo 

l l 25 Mu •. du··r ----···,..··--
Bir az evvel bulundugum er atm1~ ar ve bu tarihe ka 

mmtakaya dönerek sahile dar Türk topraklarm1 terket 
bakhm ve o zaman bunun memizi söy[emi§lerdi. Degi§eCek 
askerlerimiz taraf1ndan pat- May1sm 1 den 8!zine kadar . 

Bir Delinin 
istedikleri 

b k b' dd Istanbul, (Hususi) - Yeni 
lablan son torp1'l oldug-unu üyü ir §i etle hir ~ok istanbul (Hususi) - Dün 

bir mecnun viläyete 7 istida h 1 l maarif müdürlükleri talimat-anladim. ücum er yapb ar. 

Yüz metre mesafede bu
lunan bir insanm ugrad1g1 
sarsmhy1 hissederek, bu tor
pilin üstünde bulunan bir 
geminin ne derece hasara 
ugnyacagm1 tahmin etmek 
kabil olabilir. 

Gece Türklerin Yavuz ve 
Midilli gemilerinin bogazdan 

-101-

Mayism 1, 2, 3 ve 4 üncü 
geceleri pek büyük feläket
lere maruz hulunmu§tuk. Eger 
o geceler Türkler bir az da
da gayret sarfetmi§ olsalard1 -
muhakkak denize dökülecek 
idik. 12 May1s tarihinde 
12,250 nefer ve 246 zabit 
gaybetmi§ bulunuyorduk. 

( Arkas1 var) 

k1yas edilemiyecgini akhmza getirmenizi rica 
ederim! 

Dogru söyliyordu, .}övalye Leupann ~a
dm cidden basitti. Gen~ bir neferi vard1, ki 
birka~ ~ah ate§inin üzerinde arpa unundan 
yap1lm1§ yufkasm1 k1zartmakta idi, ate§in ya
nmda da kralm taz1smdan daha güzel bir 
taz1 bir §eyler dü§ünür gibi kulaklarim sar
k1tm1§ tenbel, tenbel oturmakta idi. 

Sir T omas, "5övalye Leopar ile ~ad1ra gir
digi zaman mevcud iki yataktan birisinde 
yatmakta olan seyisi gördiiler. 

Hastamn yatag1 ucunda, ba§mda siyah 
kuzu derisinden bir kalpak geymi§ siyah 
cübbeli Eyyübi Hakfim oturmu§tU. Gür ve 
siyah bir sakal ta gögsüne kadar sarkm1§b; 
simas1 hakikaten ~ayamdikkatb, gözlerinde 
ba§ka bir parlakhk vard1. Serkinet i~eri gir
digi vakit ayaga kalkh: 

- Rica ederim, dedi. Hastay1 uyandirma
ym1z, yoksa ölüm veya cinnetin birisi mahak
kakhr. Onu ak§am ~anmda akh ba~mda ola
rak uyanm1§ göreceksiniz! 

~övalyenin ~admndan ~ekilirlerken, Sir 
T omas, kahraman ve tanmmr§ bir .}övalyenin 
~adirmdaki fevkaläde sadelikten ~ok müte
essir oldu, söyledigimiz ve~hile sert ve ha§in 
görünen Sir T omas, kalben fena bir adam 
degildi, bnnun i~in Sir Kinete: 

namesine göre orta tahsil 
müesseseleri bulunan viläyet:-
lerdeki Maarif müdür!eri 
yüksek mektepler mezunla
nndan olacakttr. Yap1lan 
setkiklerde yirmi be§ vilä
yette Kültür müdürleri de
gi~tirilecektir. Diger viläyet
lerde müdürlerin degi§tiril- ' 
mesine lüzum görülmemi~tir. 

- 102 -

verrni~tir. Bu istidalardan 
birinde 7 milyon lirahk para 
bas1lmds1, di~erlerinde de 
polislerin hayat1armm kur-
tan1mas1, 

kendisine 
tedavülde 

cvlenecegi 
para verHn::esi, 

bulunan paradan 

keadi hissesine isabet ede-
mn iadesi istenilmektedir. 

- Sir, dedi. Seyisiniz iyi gidaya muhtai;
br, bunun i~in kendisine gönderecegim b;:iz1 
§eyleri lütfen red buyurmaym1z. 

·- Te~ekkür ederim. fakat buna ihtiya~ 
yoktur, - köpegini göstererek - Rozval bu 
hususta vazifesini bihakkin ifa etmeki:edir. 

~övalye bunlari söylerken de {:ad1rm bir 
direginde as1h bulunan taze kesik budunu 
gösterdi ! 

-8 

-- Hekimin T1ls1m1 --
Kral arslan yürekli Ri~ar, bu hadiseleri 

Sir Tomastan eyiden eyiye dinledikten sonra: 
- <;ünkü harukuläde §eyler, fakat isko

~ah ~övalye da bu kadar hüsnü sadakat ta
savvur olunabilir mi ? Dedi. 

Sir Tomas cevap olarak : 
- Ben de bilmem ! Dedi, ha§metmaap 

hazretleri pek iyi bilrler ki, ben Sko~yah!an 
hi~ sevmem. Yalmz bu gen~ adam ~ö·:alye!ik 
faziletler'ne b!hakkin maliktir. Hcm de kah
raman bir askerdir ! 

- <;ok dogru ! Ben de onu harb ederkcn 
gördüm. Göstereigi kahramanhk ve büyük
lüge hayran kald1m. 

Kral Ri§ar, ~övalye Leüparm da saray 

Aksarayda 
S1tma 
Mücadelesi 

Aksaray 30 (A.A) - S1t
ma mücadele heyeti Cimoli 
uzrah 1< ve Acem köyleri ba-

1 takhklannm kurutma i§ine 
1 28-3-935 tarihinde ba~la
. mi§br. Köylüler istekle i~el r jne devam ediyorlar. Her 
1 iki batakhkta aplacak kana
! Im uzunlugu 3 kilometredir. 

Kurutdacak ve tarla haline 
gelecck yer 400 hektard1r. 

---'!lr!i~-=--

. Tütün 1 

ihracat1 Artt1 l 
Klering usulünün tatbikin

denberi tütün ihracabm1zda 
bir fazla~ma ba~lanu~hr. <;ün
kü memleketimize mal ithal 
cden sanayici Avrupa memle 
ketlerinin ekserisi satbklari 
mala mukabil memleketimiz 
mahsulätmdan almaktad1rlar-
ki bunun da dörtte birini 1 
te~kil etmektedir. Bu suretle 
tütünlerimiz yeni baz1 mÜ§- l 
teri memleketler daha kazan- 1 
maktad1r. Bu ycni mü§teriler 

• 1 
arasmda F ransa ve lngiltere- 1 
de vard1r. 1 
Ge~en sencnin son sekiz 1 

ayhk tütün ihracab 17,171,981 
kilo ikcn bu scne ayni 1 
aylar zarfmdaki ihracahm1z 1 
18,106,974 kiloyu bulmu§tur. · ; 
Bu miktardan 8,449,430 ki 1 

kilosu Almanyaya, 5,943,689 
kilosu da Amerikaya sevk
edilmi~tir. Mütebakisi de di
ger Avrupa memleketlerile 
Japonya, M1s1r ve Habe§is
tan tarafmdan ahnm1~br. 

Y arah hadiseden !soor' 
hastaneye kaldmlmi§br. 

Mis Betti Ros 
Buo·ün Bero-an1aYil 

~ .~ ~ 

Gidivor 
~ehrimizde bt;lunmakta ol~ 

Amerikah gazeteci Mis Bctt1 

Ros tetkiklerine devam et· 
mcktedir, . 

Dün Viläyet hukuk i§Iert 
müdürü bay Fuad Yurdda~l• 
biriikte Sel~uka giderek Efe5 

harabelerini ziyaret etm1§ ve 
ak~am üzeri dönmü§tür. 

"Müläkatlar Krali~es„ diye 
me~hur olan Mis Betti Ro5 

bugün de Bergamaya gidere~ 
Bargamadaki äsariatikay1, b~ 
rabeleri, kaza mektebleri1'1 

ve köyleri gezeccktir. 

Yang1n 
Kececilerde Suluhanda 12' 

22 sa~1h marangoz dükki' 
mnda yangm ~1km1§ ve der' 
hal söndürülmü§tür. DükkäJJ' 
da bulunan baz1 äletJer 
yanmI§hr. Bu dükkämn er 
yas1 1500 liraya (Asüra~ 
Jeneral) sigorta §irk~tioe 
sigortahd1r. Yangmm ~1klll1 

sebebleri tahkik edilmekte' 
dir. 

Difteri A11s1 
Mekteplerde talebeye tat' 

bik edilen ikinci difteri a§&91 

l:itmi§tir. iki hafa so11t' 
ü~üncü a~1 yap1lacakbr. 

Sulumezar 
Cinayeti 

Suc;lulan Ag1rceza . 
~lahken1esine Verild1 

Sulumezarhkta Osman oS'' 
lu Refigi bir kad1m mesele' 
sinden yarahyarak öldürmek' 
le su\:lu Dinarh Tevfik 11e 

wetresi Ahmed k1z1 Abide 
haklari uda karar hakimligill' 
ce yap1lmakta olan tahkik~~ 
bitmi~, su9lar1 sabit görU 
len T evfik ve abibe Ag1rce' 
zaya verilmi§lerdir. 

Bay Hamdi 
~ehrimiz muhasebei hus~' 

siye müdüriyeti ba~kätiplik1' 
ni vekäleten idare etmekt~ 
olan bay Hamdinin gayretl 
takdir edilmi~ ve bu vazifeye 
asaleten teyin edilmi§tir. 

Kendisini tebrik ederiZ· 

hmir Birinci icra Memut' 
lug-undan: . .,, 

Bir bor~tan dolayi haC1 

altma ahnan rak1, tütün "'e 
sair e§ya 5/4/1935 per§embt 
günü saat 12 raddelerinde 
sabhga ikinci arttirma suref 
tile pkar1lacagmdan istek ~ 
olanlarm o gün ve saatta Yell1 

Müzayede bedestanmda b•' 
z1r bulunmalar1 ilän olunflt· 


