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ELEN ORDUSUNDA ISYAN 
Donanman1n bir k1sm1 ile iki efzun bölügü ve harbiye mektebinde isyan. Denize a~1lan 

donanmay1 teslim olmad1klar1 takdirde imha etmek i~in tayyarelere emir verildi 
----- --·----- -- ---- - - - -- if~t~ ---------- -------

BU l~TE VENIZELOSUN PARMAGI OLDUGU MUHAKKAK GÖRÜLÜYOR. ATINA VE SELANIKTE MUHALIF GAZETELER KAPATILDI VE BAZI 
VENIZELIST ZABITLER TEVKIF EDILDI. HÜKÜNET ~IDDETLI TETBIRLER ALDI ÄSiLER HEMEN DIVANI HARBA VERILECEK. 

Atina 2 (A.A) - Havas 
Ajans1 bildiriyor : 

Harhiye nazmmn beyana
bna göre, tayyareler isyan 
halinde bulunan gemileri 
bornbard1man etmi§lerdir. 
liarbiye nazm bay Venize
Josun asicrle beraber oldugu 
nu teyit etmiyecegini, ancak 
halen asilerin elinde bulunan 

. . 

\re hareket etmi§ olan dört 
~crni Giride gittigi takdirpe 
u hususun tahakkuk ede-

•• 
ÖZ TÜRKCE: 

Söyleyene bak
llla, söyletene 

bak ! .. 
ZI Bulgar ba~bakam general 
. atef, bir söylevinde; Bulga 
t~stan1n kom§ularile olan ge
~•rnindeu söz a~arak bizim 
1~~11 ~öyle dedi: 

b Türkiyeye sonsuz dostluk il „. 
g arile baghy1z 1 „ 

. Siyasa adamlarmm, sözle
l't • 

„n1 ne kadar öl~üb bi~erek 
'
0Yled1'kl · ·· „ •• 1 er1 goz onune a 1-

n~rsa, kom§u ba§bakanm bu 
•o~Jen'n d d V • • 1tti e e agerm1 verme-
il : gerek oldugu kolayhkla 
K a4tl1r. 

\r ~lll§umuz Bulgaristanm d1§ 

k~ 1-; siyasasmm bütün yü
g:rnüzü omuzlarma alan bir 
d neral durub durdugu yer-
e:· datndan dü~er gibi, söz 

lllez 0 b „ „ b' sö l · na, u sozu 1r 
~~te~ o1mahdlr. 

in k~' §undilik, bu "söyleten„ 
„ •rn ve yahud ne oldu-
Runu a t V y ra§ 1rmayacag1z. 
hu ~huz, §unu diyecegi ki: 
1„ Yul[ dostluklar1, zor]u gü~
"' d „ G ogurur. 
YoktÜ~lü olrn1yanm dostu da 
B 

1 
ur: En yakm kom§umuz 

'ttl u gar1stanm bizim dostlugu • 
Uia bag-1 d V •• 1 . 

(h~ li an 1gm1 soy emes1, 
f) -ac 11\ „ 
"'t~ uze inand1gmdand1r. 
'-l.,.~s·· l b „ Uz ere dostluk bag1le 
axlanif 

llti m.az. Onlara olsa olsa 
llar. • * 

- ~~~J-'l·ll:!'m; ·-------

cegini iläve etmi§tir. • mi bir tebJige nazaran Veni- minat vermis oldugu, ancak etmek mecburiyetinde bulun 
Paris 2 (A.A) - Atinadan 

T an gazetesine geien bir tel
grafnemeye göre tayyareler 
isyan halinde bulunan ve bir 
harp gemisi tarafmdan ~ckil 
mekte olan bir torpito muh
ribini i§ göremiyecek bir 
hele sokrnu§lard1r. Hühämet 
isyan halinde bu]unan gemi-

zelos taraftari olan askeri sükun ve huzuru temin i~in maktad1r. 
zevat Atinadan verilecek tahtikat~ilara kar§I §iddetle Bu mücadelede ölen ve 

lerin itaat edinceye kadar 
veya tahrip olununcaya ka-

. dar bombard1man edilmesini 
emretmi§tir. 

SeJänik ~ (A.A) - Make-
donya ve Trakyada tam hir 
sükfin hüküm sürmektedir. 
ihtiyaten örfi idare ilän edil
mi,tir. Venizelos taraftarla
rmdan birka~ ki§i tevkif 
edilmi§tir. 

Atina, 2 (A.A) - Ecnebi 
memleketlere gönderilecek 
olan bütün telgraflara san
sür konulmu§tur. Muhalif ga 
zeteJer tatil edilmi§tir. Ami
ral Fipoldos; hükiimetle bir 
kruvazördeki asiler arasmda 
tavassuta bulunmu§tur. Asi
ler cevab vermek i~in yar1m 
§aat mühlet istemi§lerdir. 

Atina 2 (A.A) - Gaze
telerin hususi muhabirleri, 
yar1 resmi bir surette, tev· 
kif edilmi§ asilerin divam 
harbe sevkedileceklerini ha
ber verrnektedirler. Ögleden 

' • 
... 

i~areti bekliyorlard1. Fakat 
bu i~areti getirecek olanlar 
tevkif edilmi§lerdir. Venize
losun taraftar1 olan gazete-

yaralananJar memleketin bii
tün askeri kuvvetlerini teb
cil etmek vazifemizdir. 

Atina 2 (A.A) Gazete-
lere nazaran Girid valisi bay 
Venizelostan kendisinin na
§iri efkän olan gazeteler 
hükümete kar§1 yap1lm1§ olan 

~iddet]i teukitleri takihten 
~~•~:....._..,., •• -.....,.=) isyan hareketi takibeden 

isyan hareketi hakkmdaki 

haraket etmek mecburiye
tinde kalacag1m ilän ettigini 
bildirmi§tir. 

. Atina 2 ( A.A ) - Atina 
Ajans1 bildiriyor: 

Ba§bakan bay <;aldaris 
ulusa hitabeu a§ag1daki be
yannameyeyi ne§retmi§tir : 

Bahriye tezgählarmda, iki 
Efzun bölügünde ve Harbiye 
mektebinde baz1 beyinsizler 
bükümete kar§l isyan etmi§-
lerdir. Hükumet sadakatla 
mücadele eden askeri kuv
vetlerile vatan aleyhtar1 te
§ebbüsü basbrmI§ olup vazi
yete tamamile häkim bulun
maktad1r. 

hatti hareketini ilän etmesini 
taleb etm~tir. Tersanede vu
kua gelmi§ olan isyan te§eb-

Ulus 
Gazetesinin 
Kad1n Saylavlara 
~a y Ziyaf cti .. 

Ankara 2 ( A.A) - Ulus 
gazetesi bugün saat 18 de 
kendi salonlarmda kadm 
saylavlar1m1z §erefine bir ~ay 
vermi§tir. Bu ~aya•baz1 gaze 
teci saylavJar1m1z, matbuat 
umum müdürü, Türk ve ec
nebi gazeteciler de bulunmu§ 
tur. Toplanb samimi konu§
malar arasmda ge~ vak1ta 
devam etmi§tir. 

---oo---Elen ulusu tamamen müs-
sonra kanuni esasi meyanm- ler tatil edilmi§tir. ß J •ka k 1• 
da muazzam bir halk kitlesi Atina 2 (A. '\) - Atina terih olabilir. iki yJldan heri e ~l ra 1 • 
isyan failleri aleyhinde ve Ajans1, ba§bakan bay <;alda- irtica; tutmak i~in bütün gay ~esi• Londrada 

Y ·11 retlerini sarfetmi~ olan hüku-hükümet lehinde bir nümayi§ risin unan m1 etine hüku- 'f 

· met §imdi nizam1 muhafa ve Londra 2 (A.A) - Belri-yapm1§br. metinin vas1yete tamamiyle ~ 
Selänik 2 (A.A) _ Res- hakim oldugu hakkmda te- Elen vatanda§Jar1mn istira- ka krali~eei tamamen hususi 

hatlarm1 temin i~in tahrikät- olarak bir ka~ gün kalmak 
li'mmm~~•••mmmmmm'i\ ~1lara kar§I §iddetle hareket üzere buraya gelmi§tir. Omer Hayyam ~ ...... „„„„ •••••••• „ •• .._.„.„„ •••• „„ •• „„„ •• 

Nasil derin felsefesi, asirlar1 a§an keskin zekäs1 ile 1 Dobri~edeki Türk emlaki 
bütün dünyay1 melüp etmi§se. „„ --

Bir~ok Kral ve Prensleri !dare ettikleri Salip ordu- El~in1iz bay Hatndullah Suphinin yapt1g1 tcklifler 
larma kan kusturan §anh Türk kahramam ~ Sofya ( Hususi ) - Bura 

SALA"' Hl.DDJ.NJ• EYYUBJ• ~ gazetelerinin verdikleri ha-
berlere göre Romanyadan 

de ak11lara hayret veren cengäverligi, ilmi ve älicenaphg1 
ile bütün miJletlerin lisanlarma destan olmu§tur 

Saläbiddin Eyyubi ile beraber gene bu büyük Türk 
kahramam birinci Ehlisalip sava§Jarmda dt.nyaya ün 

Kd1~ Arslan 1 
salan 

Maceralar1 na okuyanlara parmak 1s1rtacak ~ 

! • SALAHi;~i~tuiYYUßi 1 
~ Hakkmda yazd1g1m1z bu yeni tarihi tefrikamn mehaz-

l
t Iar1m en ziyadeecnebi dillerinden se~megi muvaf1k bul

duk. <;ünkü bu suretle bir Türk kahramanbgmm §anh 
ve §eref1i menkabelerini yabanc1 müel1iflerinden dinJemek, 
bizim gögüsümüzü büsbütün iftihar ve gururla kabart-

~ m1§br. ~ 

I
~ ( Mihracenin fntikam1 ) kitabmm dt§ kab1m yarm ~ 

dag1tbktan sonra obür gün de bu mühim, heyecanh ve ~ 
her Türkü müftehir ve magrurl kdacak tarihi tefrika- D 
m1z1 forma halinde paras1z olarak dag1tmaga ba§hyoruz. U 

~~~J;:;ta:l;;;;t#~·„~~J;;:+;S'&;.t;;;;l~.Jf 

ana vatana gidecek Türkle
rin hicreti meselesini görü§
mek üzre Romen ba§bakam 
M. Tatareskonun ba§kanhg1 
altmda bir toplanb yap1l
m1§br. Bu toplanbda Ziraat 
hakam Susu, i~bakan lnkules 
ve Türkiye el~isi bay Ham
dullah Suphi hulunmu§lard1r. 

T oplanbda, Dobrice Türk
lerinin emläkleri meselesi 
görülmü§ ve Türkiye sefiri 
tarafmdan Romanya hükii
metine bir teklif yap1lm1§br. 
Bu teklifte, Dobricede bulu
nan Türk emläkinin, Romen 
hükumetine devri ve buna 
rnukabil bedellerinin k1smen 
para, k1smen de petrol ver
mek suretile on senede öden 
mesi vard1r. Romen hükiime 
tinin bu teklifi kabul edecegi 
ümid edilmektedir. 

Romanya Sefirimiz 

Bay .Hamdullah Suphi 

büsünden ba~ka Evelpiden 
askeri kolleji ile Atinadaki 
efzun k1talarmda da bu ka
bil te§ebbüsler yap1lm1§hr. 

Atina 2 ( A.A ) - Atina 
ajans1 bildiriyor: 

Dün ak§am tersanede Plas
tiras taraftarlar1 zabitler bir 
fesat hareketine te§ebbüs 
etmi§lersede bu te§ebbüs 

bastmJm1§flr. Hükumet vaz
iyete bakimdir. Bütün mem
lekette tarn bir sükun hüküm 
sürmektedir. 

. oo---
( P) lle 
Nihayetlenen 
Kelimeler 

Ankara 2 (A.A) - 1 Mart 
1935 tarihli Milliyet ve Son 
Posta gazetesinde ve (P) ile 
nihayetlenen kelime:erin im-
1ä1an hakkmda son günlerde 
yapdm1§ olan degi§menin §ab 
si bir mütaleadan ibaret bu-
lundugunu ve yine evvelden 
oJdugu gibi tedrisata devam 
edilmesi läz1m geldiginin kül
tür bakanhgmca mekteblere 
tamim edildigine dair görü
len havadisahn ash yoktur. 
Ve bu i§ i~in kültür bakan
i1gmca mekteblere hi~bir 
tebligat yap1hnam1§br. 

Bu bususta kat'i kararlar 
ahnmas1 Ancak Türk Dili 
T etkik Cemiyetinin imläda 
ve gramerde deyam eden 
tetkikleri neticesine bagh ol
dugunu aläkadar makarnlar 
nezdinde yapbg1 tetkiklcre 
istinaden Anadolu Ajans1 
mezuudur. 

Aksarayda 
S1tma 
Mücadeleleri 

Aksaray 2 (A.A) - S1t
ma müdadelesi i~in kurutul
masma karar veriJen GeJe
gü]e batakhgm1 kurutma i§i-
ne ba§lanmt§br. BatakJ1gm 
geni~ligi 30 hektard1r A~1-
lacak kanalm uzunlugu iki 

lkilometrodur. 



(Yine mindere kapanarek) { 
Yarabbi! Y arabbi Ben me-1 

zarm y1lanlarma, ~iyanlarma 
kailim... Gözümün önünde 
korkun~ korkun~ hayalät 
geziyor!.. Ninecigim„. Nine
cigim„. Kara topraklarda 
yatacagma k1zmm yamnda 1 

bulunsan ne oJurldu? Ah ... 
Kollarim a~... kucag1m a~„. 
Ah ... Ü§Üyorum.„ korkuyo
rum kendimden korkuyorum. 
Kucag1m a~mazsam bari me
zarm1 a~ ta ben de bir ta
rafma sokulay1m„ 

Dördüncü n1eclis 
(Zekiye odada, bay isläm 

gönüllüler d1§ar1da) 

isläm 
(Sokakta) 

Arkada§lar hep burda
y1z degil mi? 

(Zekiye sesi i§itir s1k1 s1k1 
pea~ereye ko§ar. Camiu bir 
tarafma saklamr) 

Bir gönüllü 
(Gijzüyle etraf1 süzerek( 
- Hep buradayiz. 

isläm 
- Karda§lar! Bayrag1ma 

toplanm1§s1mz. iftihar ederim. 
Läkin bilmem benden mem
nun olacakm1sm1z? Kavgaya 
gidiyorum. Fakat ölmek ni
yetile gidiyorum. Ayhg1m 
yek. istiyenler yamma gel
mesin. Y agma dü§Ünmem. 
De§Ünenler etraf1mdan ~ekil
sin. Rahat aramam. Arayan
lar arkama dü~mesin. Kur
~undan külleden korkmam. 
Korkanlar kar1larmm yamn
da otursun. 

Mümkün olsa bütün vatan 
karda§lerime §U zay1f vücu
dumu siper edecegim ... 
Mümkün olsa vatamm1 kön
lümün i~inde saldayacag1m, 
gögsüm param par~a olma
d1k~a bir ta§ma kimsenin 

~~ 
111„111 

ri;.11 

'""''' 
~ark Misak1 
Olmazsa 

l!!jj,'.11 

'''"'" 

1\ v14 upada sulh c111in 
de.~ildir Londran1n son 

111ütalaas1 hudur 
Londra - Gazeteler ya

kmda Rusyanm bir ingiliz 
nazmm konu~mak i~in Mos
kovaya davet edecegini ve 

elini dokundurm1yacag1m„. 
i~idiyor musunuz? Söyledi
gim sözleri anhyor musunuz? 
Ölüm korkusunu bütün bü
tün gönlünüzden ~1karmak 
elinizden gelir mi? Gögsü
nüzü vatanm hududunu mu
hafaza i~in yap1lm1~ istihkäm 
hükmünde bilmek elinizden 
gelir mi? Kendinize §imdiden 
ölmek clinizden gelir mi? 
Ölümüniizü aramaga gidebi
lir misiniz? .. Biz vatad1 mu
hafaza edecegiz. Allahta bizi 
muhafaza edccek.„ Etmezse 
yine kendi bilir. Kendinize 
bu kadar güveniyor musun
uz? Nereye gedecegimizi 
bilseniz„ nereye gidecegimizi 
benim gibi gözünüzün önüne 
getirseniz„. §ephe etmemki 
hepiniz benim gibi olurdunuz. 
Arkada§lar! Tuna boyuna 
gidecegiz. Tuna hizim i~in 
ab1hayatbr. Tuna aradan 
kalkarsa vatan ya§amaz. V a
tan ya~amazsa vatanda hi~ 

bir insan ya!?amaz. Belki ya
§ayan bulunur„. evet belki 
bulunur. 

(Kemali tehevvürle) 
Y ok„. Y ok„. Y a§ayan bu

lunur, läkin insan degildir. ! 
insan vatamnm ayaklar altm- · 
da ~iynendigini görürse ya-
~amaz. insan ninesinin ayak
lar altmda ~iynendigini gö
rürse ya§amaz veliniymetini 
ayak altmda görüp te ya§a
yan köpekten alcaktir„. Bi
raderler„. insan köpekten 
al~ak degildir. insan bi~bir 
vakit köpekten degil hie bir 
§eyden al'rak olamaz! insan- . 
dan büyük bir Allah var! 
Allah vatana muhabbeti em
rediyor. Bizim vatamm1z Tu
na demektir, <;ünkü Tuna 1 
eJden gidince vatan kalm1-
yor. 

ri;i1 

"""'' 
(Arkas1 var) -! 
11~1 11,;q 1 
h1u1ll h ... 1d 

Yeni Bulgar 
1\1athuat 1'1üdürü 
Sofya, - Y eni matbuat 

müdürlügüne tayin olunan 
Bay Dimiter Haimof tayin 
edilmi§tir. Bay Haimof 1893 
senesinde Selänikte dogmu§, 
istanbulda Galatasaray lise
sini ikmal ettiktcn sonra Sof-
ya hukuk fakültesini de bi
tirmi§, ilk memur!yet olarak 
Sofya matbuat müdürlügü 
refakatma verilmi§, Balkan 
harbmda Trakya valiligini 
ifa etmi§, Ecnebi memleket-
lerdehi Bulgar sefaretanele
rinde istihdam olunmu~ gen~ 
bir diplomatbr. 

ingiltere hükümetininde bu 
daveti kabul edecegini yaz1-
yorlar. Bu naz1rJar Rusyaya 
giderken Berlinden ve V ar
§ovadan ge~ecek ~ark misa

kmm lüzumu kanaabm Al
man ve Polonya diplomat
lannada bildirecektir. Bu 

============~=:====~ 

ingiliz nazll'I bu seyahatiyle 
Rusya ile Almanyanm aras1-

m da bulmak hususunda 
~ah~aca kbr. 

Haz1r 
Kurulmu§ 

l\lü~terisi ah!j1k bir 
di~~i klinigi satthktir 

Kiras1 ve masrafi ~ok el
veri~li olan bu klinigin ev 
olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da vard1r. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
müracaat edehilirler. 1-10 

C k §Ükür 
Soguklar ge~ti, havalar tat

hland1. Az zaman sonra s1-
cak günler i~in serin tutan 
elhiseler aramaga ba§byaca-
g1z. Su tasarruf zamanmda 
masraflari göze alarak yap
bracag1m1z elhiselerin bari 
modayoa uygun 0Imas1m ve 
zevk ve keyifle giyilmesini 

1 temin i~in 

(Roben Katan) 
kitabhanesinin behemehal 
1935 senesi ic;in ay!1k ve yaz 
hk fevkaläde zarif tayur 
manto rop tuvalet ~ama~1r 

ve saire modellerini görmek 
läz1md1r. 

Tayyarelerin bat1ram1yacag1 
harb gemisi yoktur 

---------0000 
Bir ino-iliz deniz binbas1s1, henüz tayyareyc 

ö ·' „ 
kars1 o-elecek bir vas1ta bulunan1achg1 ivin ·' ...., 
tavvare bütün cihan1 hükn1ü albna alacak 

ol .; 

hir silah ohnu;;tur, diyor 
istikbalin en müessir ve Bu mesele bilhassa lngiliz 

esash siläh1 z1rhh m1, yoksa lmpartorlugunu ~ok dö~ün-
tayyare midir? Bu sual, bü- dürüyor. ~imdiye kadar bu 
yük dcniz devlctlerinin milli geni~ ve dünyanm her tara„ 
müdafaasmdan mes'ul, en f1na ve bütün ciban clenazle• 
salähiyettar devlet adamla- rine yayilan ltnparato>;lunun 
r1m ve askerlerini \:oktanberi emniyet ve müdafaasi lt:tgiliz 
dü§ündürüyor. Mesele büyük donafimas\na cl.ayamyordu. 

Bu büyük cilian devlct!nin 
devlet ve milletlerin hayat- dönanmasi, häia, dünyanm 
lariyle s1k1 s1k1ya alaakadar 

en bi.iyük deniz kuvyetidir. 
bulundugundan gayet nazik- japonyamn te~ebl:>üsile fesh 
tir. Bu sahada yÜrütülen edilen Va~ington deniz mu-
mütalealar ve rnünaka§alar ahedesinde ingi!iz ve Ame-
fevkalade dikkat ve ihtiyatla rikan donanmalarmm bütün 
idare olunuyor. harb gemileri arasmda mü-

- "'- • · ..,..~.--.„ .... ,...mr•- _,' savat esas1 kabul edilmi§ 
izmir Birinci icra memur-

olmasma ragmen an'anesi ve 
lugundan: denizcilerinin tecrübesi itiba-
Bal~ova karyesinde oturan 

Ferhad damad1 Bay Hasasm 
izmirde Kü~ük Salepvi oglu 
bamnda mukim Kantarc1 og
lu bay ibrahim Eteme olan 
borcundan dolay1 Mahcus ve 
yekdigerine muttas1l olup bi
risi ~arkan köse oglu Süley
mantarlas1m tefrik eden yol 
garben ve §imalen köse ogh.i 
molla Ahmed veresesi f tarla 

' 
lari ve cenuben $erife ha-
mm ve Tireli Hüseyin vere
sesi taalalarile mahdud 5520 
metre murabbamdan ve di
geri ~arkan yol ve garben 
Tireli Hasan veresesi Süley
man ve Cem.?l ve §imalen 
mukadden'la Ömer oglu Ab
dullah elyevm damad1 Hasan 
aga cenuben yol ile mahdud 
ve 4830 :metre ruurabbam
dan itibaa·en iki k1tada ce
m 'an 10350 metre murabba
mdan ibaret olan ve derun
lerinde bir miktar armut ve 
bir ka~. yemi§ agac1 bulunan 
ve beher 920 metre murab
bama ellibe§ lira k1ymet tak 
dir edilen kismen siyah 
ve k1smen razak1 üzümü 

baglarmm mülkiyetleri a~1k 
arhrma suletile ve birinci ar
brmas1 11/4/935 tarihine mü
sadif per§embe günü saat 3 te 
yap1lmak üzre sabhga konul
du i§bu arbrma neticesinde 
sab§ bedeJi tahmin olunan k1y
metin o/o 75 ni bulursa en ~ok 
arbrana ihalesi yap1lacak ve 
aksi takdirde en ~ok arbra
nm teahhüdü baki kalmak 
§artile ikinci arhrmas12'7141935 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 3 te yap1lacaktir bu 
arhrma neticesinde de gene 
sah~ bedeli muhammcn k1y
metin o/o 75 ni bulmazsa 2280 
numarab kanuna göre sah~ 
geri b1rak1lacakhr. i§bu gayri 
menkuller üzerinde her hangi 
bir §ekiJde hak talehinde bu
lunanlar ellerindeki remi ve
saik ile birlikte yirmi gün 
zarfmda izmir Birinci icra 
memurluguna müracaatlar1 lä-
z1mdir. aksi takdirde haklan 
tapu sicillince malum ohna
d1k~a payla§madan hari~ ka
hrlar sah§ pe§in para ile olup 
masarif olarak icra yalmz o/o 
2/50 delläliye ister §a.rtname 
21131935 tarihinden itiharen 
herkese apk bulundurulacak
br. taliplerin o/o 7 /SO temi
nat ak'resi veya banka itibar 
mektubu ile birlikte 932/6413 
dosya numarasile izmhibirln
ci icrasma müracaatlan ilän 
olunur. 

rile ingiliz donanmas1 gcne 
dünyanm birincisi olar::i.k kal-
m1§~lr. 

ing;ltere umumi harbde 
dilnyamn en büyük hava 
devletlednden biri oldugu 
halde, §imdj tayyarelerinin 
adedi itibarifo alttnc1 dere
ceye dU~mÜ§tür. Bununla be-
taber, ingiliz hava ord'UsUt 
tayyarelerinin mUkemmeHyeti 
ve yeniligi, süratlerinin faz
lahg1 ve s!lählarmm kuvveti 
itibariyle diinvann\ en mü
kcmmel ha~:a kuvvetlerinden 
})iridir. Böyle olmakla bera
ber aded itibariyle ingÜ 'z 
imparatorlugunun diger bü
yük devletlerin dununda bu
lunmas1 ingilizleri ~ok dü§ün
dürmektedir. 

Bunun i~in ingiltere istik
balin sHäh1 z1hhlaa m1, yahut 
tayyarelcrl mi oldugu suali 
etrafmda d•tha ciddi ve da-
ha ehemmiyetli münaka§alar 
yap?yor, gayat mühim maka
leler yaz1yor. 

Bu makalelerden biri de 
korvat kaptam (deniz binba
~1s1) Norman Macmillan tara~ 
fmdan ne§relonan ~u yaz1d1r. 

„ingiJiz milleti i~in yeni 
bir gayret sarfedecek zaman 
gelrni§tir. Bir millet zamanla 
degil, zamanm önünde yürü
miyecek olursa atisi tehlike
de kabr. Hayatin kanunlan 
'rah~mak ve i!erlemektir. 

[ Sonu Yarm] 
--=-o.:rgw....::::~=-

Y a Hürriyet 
•• 

YaOiiim 
Sofya - Burada gizli ola

rak ~1kan ve ~ok vak1t polis 
taraf.ndan elde edilemiyen, 
hatta polis ~ok vak1t bey
hude ko§turan "ya hün iyet 
ya ölüm„ adh ihi ilä!cilere 
mahsus gazetenin muharrir
Ierinden ü~·ü yakalanm1~br. 
Mahkemeyc sevkedilmi§ler
dir. 

iki Taraf ta 
Harba Haz1r •• 
. Londra - italya - Habe§ 
Ihtiläf1 hakkinda buraya ge-
ien haberlere göre, italya da 
Habe~ te harbe isteklidirler. 
Bu haberler burada fene 
tesirler yapmaktadtr. 

ingiliz hükümeti harbe 
meydan vermemek ivin elden 
geleni vapmaga karar ver
mi§tir. ltdyadaki ingiliz se
firi Londra hükumetinin bu 
nazar noktasm1 bay Mnsso-

1..liniye bildirmi§tir, 
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Karanhk bir dehlize girdiler, ibrahimin göt/ 
1cri yun1ulu idi. Behaeddinde onu örnek tu~a' 

rak gözlerini kapadt. Sonra büy.iik b1r 
~ den1ir kap1ya gcldiler 

Hasan Sabah Bahaeddine i yürümege ba§lad1. OdandO 
eliJe i11aret etli: ~uraya otur. 

1 
nihaye~&nd~ bir kap1 var :i 

Bahaeddin gösterilen yere 1 oray~ gebnce kap1 ken 
· oturdu, gözlerini ~eyh Ce- kendme a~1ld1. . 
1 belin yüzüne dikti, gözleriu- Üc ki§i dar bir dehb~e 

l den ya~ ak1byordu .. Hasan girdiler. Y olda Bahaedd&O 
Sabah §imdiye kadar böyJe ibrahimc yan gözle bak1yo~ 
candan a~ik lve fedakär hir nereye gittiklerini anla01a 
miirit görmemi§ti. Hayretle istiyordu. irahim mermerde-
karl§Ik bir mana ile tekrar bir put imi' gibi gözleri y~' 
Bahaeddinin yüzüne bakarak muln oldugu halde §eybil' 
§U teklifte bulundu : arkasmdan müteveek1line ~ 

- Oglum, sensgörünü§te luna devam ediyordu. Bit 
kämil .. bir mürid~ benziyor- pup kumamis olmak i~in ° 
sun. Oyle ise sem de tekke- da yari gözlerini yumar•~ 
mize kurb":n alahm. _ ke~i sakalh, siyah sar1kh 

Behaeddm oturdugu yer- §eytanlar hocasmm arkasu1· 
den s1~rad.r, ~e:hin a!aklarm1 dan ilerliyordu. . 
ve ctekler1m opmege ba~· Koridurun nihayetinde bii' 
fad·. Hasan Sabah, iyi 'en yük bir demir kapmm öoÜ' 
eyiye ~e~ae~dine ka~1lm1~b. ne geldiler. Cebel §eyhi ays: 
Bu degen yuksck Turk .b~- gile kapiya dokundu. KaP' 
gaturu sarn - b.?!ikam ii;m ardma kadar a~dd1. Arb~ 
her fedaka~hg1 g,?ze alm1§h. zifiri karanhk ve korkon~ bit 
Cebel ~eyh1 ayaia kalkti, v • d'l G bet 
i . . . I'b h' magaraya gir 1 er. ene 
brah1me i~aret eth, ra im d k'k 'tfkt enit 

derhal §eyhin yanma giderek 8 b1 • a gi d1 den dsonl ra g 
_. d" O b' ce 1r yez e ur u ar. 

önünde eg1l 1. na ir §ey- H S h h b" Jet 
„ . B h d asan a a 1r §eY 

ler soyled1, sonra e ae • ld d B h k Ja~ 
• _1•• d·· h - m1ri amyor u, a a u 

dme aon u, §U uyrugu d' l d - b' bc• 
i· ver 1, an ama igi ar ara 

verm: . . ·1 . h b' vl r ku •dtli - Kalk evläd, ardmi s1ra 1 e §CY 1r~e7 e 0 ~oa 

1. · Dedi. Öne gerti [ Arkas1 Var 1 ge 1mz .. „ T 
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BuNeGarib 
H1rs1zl1k 

Sofyadan yaz1hyor: 
Bu aym on be~inci g·ünü 

adliye hekimi bay doktor To
dornfun yanma bir geu~ 
gelir. Adm1 Lazar Glihof ve 
memuriyetide Sancak mah
kemesinde äza miiläzimi ol-
dugunu söyler. Doktordan 
gayet k1ymettar bir tib 
k'tabm1 adli bir mü§külü 
hal i~in bir müddet i~in ver
mesini rica eder. Ve kitab1 
ahr, te~ekkür edih pkar, 
gider. 

Aym gfü}.de öglenden son-
ra me'rhul biri hekime tele
fonla hitab eder ve kendi· 
sinin Müddeiumumi oldugunu 
söyler, kendisine ü~ tane 
k1ymetli hekim kitabiariy le 
a<lli bir iki meseleyi hallet-
tikten sonra. iade etmek üzre 
vermesini rica eder. Doktor
da vaadeder. Biraz sonra 
Müddeiumumi tarafmdan bir 
gen~ gelir bu ü~ kitab1 ahr. 

Doktor Todorof kitaplarm1 
ger:ye ister ve S::mcak mah
kemesinde Geloyof nammda 
bir äza müläzimi olmad1g1 
gibi Müddeiumuminin de ki-
tab almad1gm1 ögrenir. Ki
tablarmm a§1nld1gm1 anlar. 

Avusturya da 
Yeni ihtilalden 

korkuvor „ • 
Viyana, - Burada Komü

nistlerin haz1rlamakta~olduk
lar1 ihtilälden herkes endi§e 
ve heyecan i~indedir. Hüku
met Viyana §ehrinin asayi~i
ni tcmin i~in mülhakattan b1r 
.;ok askeri k1talar1 getirmi§
Ür. Viyana sokaklarmda kuv
vetli devriyeler dola§makta
d1r. ihtilälciler amele vas1ta
sile tersanenin isläha ve mü
himmat depolarmm hakimi 
bulunuyorlar. 

Romanya 
Gazetecileri 

II 

Rusyada . 
Bükre§ - Romanyadak• 

Rus el~iligi on be§ Roman' 
ya gazetecisinin RusyaY' 
ziyaret etmesi ve on bef 1 

'I Rus gazetecisininde Roman: lJ 
yaya ziyaret iade etmeler• 
i~in te§ehbüsatta bulunmUf 
bu te§ebbüs Romanya bari" 
ciye nezareti tarafmdan md" 
vaf1k görülmü§tür. Romany• 
gazetecileri bu ziyareti Mar" 
tm on be§inde yapacaklard1t• 

Hautman 
idan11n1n ''f et~iki 
Londra, - Äyan azäsui" 

dan bura Hautmamn idadl 
hükmünün efkär1 umwniyeye 
kü~ük Linabergin katili ol" 
dugunu kanaabm vermemi~" 
tir, mahkeme vakay1 tama· 
men meynana ~1karamam1tJt• 
iddiasmda bulunarak hu se
bepten bu hükmün tetkiki 
i~in karar ittihaz olunmut 
ve tetkik komisyonu äyall" 
dan buramn riyasetinde te" 
§ekkül etmittir. 

Bir Vapur 
'f elsizle irndat istiyor! 

Belgrad - MoskovadaP 
bildiriliyor: Sunalensk vapur\J 
aftt gündenberi buzlar ara" 
smda s1k1§1p kald1g101 .,,e 
imdade yeti~mesini telsizl~ 
bildiriyor, Vadur Ohad deoJ 
denizinde muhasaradad1r. 

Krasjn buz k1ran vapuru 
imdad i~in yola ~1kar1hyors• 
da yeti§ebllecegi zannedibni" 
yor. Sunalenskinin müettebat• 
seksen ki§idir. Vapurda pe1' 
~ok yolcu da vardir. Bunla" 
rm hayab vapurun hayatile 
kaimdir. 



lzmirin en lüks ve cn ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f ~1 utahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BAY TAHS~ININ 
Hastanesidir 

( Halkin Seai ) 

Y.üz t-uvaletinize ehen1n1iyet veriyor, gen~Iik 
taravetini l.muhaf aza etmek;.:istiyorsan1z 

At u:t I a k a 

Bu resim hastanenin ( LÜKS ) sm1f hasta odas1 olub bu 
111llflara on gün yatmak, yemek, ilä-r, hekim ücreti meselä 
'Pandisit, f1hk, basur, fistül, kanser, urlar, karin, beyin 

''•~ir her türlü bu gibi büyük ameliyatlar da yap1lmak [ C Z A C I ß A S I 
krtiJe toptan yekiin (50) lira ahmr. 

'--------------- Ferit yags1z kremini kullan1n1z 

Sebebi Ne imi§? 

' Y aliu, sen eskidcn beni böyle birden yere atamazdm, 
lle oldu? Sana bu kabadayihk nereden geldi? 

Bir F1rsat 
Kar11yakada sabilde Salih 

pa1a caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 
sahhkhr. isteyenler gümrük 
kar§1s1nda Meyveter gümrük 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
bat vursunlar. (1-10) 

Sat1I1k Ev 
ingiliz bah'resi üzerinde 

Halil Rifat pa§a caddesinde 
112/3 numarah hane sabhk
br. Talipler i~erisindeki mal 
sahibine müracaat edebilir. 

1-6 (23) 

Mücellid 
ALi RIZA EVCIM 

Yeni kavaflarda (:;4) 
nun1arada 

En ,1k cilltleri, en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 
§ekilde yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

Istanbullu 

Ali Fuad 
T eminath, saglam ve ucuz 

her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde ifleri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Bu Pillerin En Tazesini 
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3 MART 

Dünvada c1kan tra~ h1vaklann1n krah saytlan 
w w 

Poker markal1 tra§ b1~ag1 
Her ven.le sahhr, bundan sasn1av1n17'. .,, ~ „ ... 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba~, di' agr1larm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esam 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastabgma kar§l da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPiN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

~ Sen de benim gibi .Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman 
lclay1hk nereden geliyor, anlarsm„. 

3 -. tr'J, 
:t:! Golt (Altm) tra§ b1~ag1 lsve'r 'religinden, milimitrenin 
= onda bir kahnhgmda olup dünyada e§i yoktur 
~ Bir h1'rak okfar gibi 10 - 15 tra§ yapar .„ 1' ·· • T 1 f § i d ~emsi Hakikat 

A YY ARE S,l~EMASI 31St rfl ( 
8

.:mir e ~mumiffde;:su s:!uhaOn cdivarmda. ) Ucuzluk Sergisinde 

13 U G U N • useyin USDU eml§ „f anesi .1 Kuru~ 
Saygih izmir halkmdan gördügü ragbete ve teveccühe • Ticarethanesinde bulabilirsiniz ~++**++++++1c•.1ct•.:irc.:~~~:Jt;rdt:JtX~bt 

ka111 §Ükran borcunu ödemek i~in mevsimin en (!Jdlli1ll11~ ~~ ili·~ dlbt l 1llli!u111Dl1!lr.:11111nidl1ill:1l11dlbu6~ JIJ111l11tlllmn6ilt.ltOO ~ -:-:-----~_...,-T._f . s· Telfon 
yüksek iki filmini bir arada takdim ediyor • ~ E L H A M R A _ld_aresinde .Milli t Iku;e~n1ehkte: an 1nemas1 3143 

} F E D 0 R A @ Kutüphane Smemasi i 27 ~ubat 935 <;ar§ambadan itibaren 
• j Mevsimin müstesna eserlerinden ba,hcas1, musabakaya =s 1 _ Kudretli ve dilber yild1z MARLEN DITRiH'in 

Frans1zca Sözlü ~ k d v fT 1 · b" · · · Frans1zca sözlü ve ~ark1h ~xictorren Sardunun ölmez eserinden iktibas edilen • 4 oy ugumuz 1 im erm irm~isi _ d 

at BELL tarafmdan temsil edilen büyük bir haile : t K 1 z 1 L " A R 1 " A : K 1 r 1 k M a b u e 

1 H B• D f ~ ~ "' mi. 2 " Don Jose Mujika „ mn ispanyolca 
• ayatta Ir e 8 • f!j Tamamen Frans1zca sözlü ve büyük mizansenli filim 157 - sözlü ve §arkih 

( Almanca Sözlü ) • fl Ba,rolde : Y 1ld1zlar Krali~esi 

1
• I"" • ) K ) 

CUSTAV FROLICH ile COMILL HORN 'un -? 1 A • MARLEN DIETRICH "'IDgene er ra 1 
temsil ettikleri hakiki bir faheser • ~ ilave Oiarak: 3 _ Paran1ount ))ünya Hädisat1 

Ayrica : • ~ Paran1ount Jurnal No. H J; s E A N s L A R 
•i,l~k~e sözlü cc F 0 K S » dünya havadisleri spor, ~· 1 v e S Perfembe, Pazartesi: Kink Mabude 13, 17, 21. <;in-
-.._''• ve i~timai hädiseler. "NOEL BABA„ renkli Miki :"' 41 M 1 K i 0 Y U N C A K c; 1 ~ geneler Krah 15, 19 

~et • büyük aanat eseri. •"' • S E A N S L A R f> Cuma, Cumartesi: K1r1k Mabude 9, 13, 17, 19 21. 
Cu ANSLAR: <;ar,amba 15, Per,embe 13, Cuma 11, • J 14,30 - 17 - 19,30 ve 21 de hergün 21 seans1da lt <;ingene Krah 11, 15, 19 
ao.'::~~si 15 te ba1lar. Son 21,15 seansmda (Fedora) : • tenziläth kameler kabul edilir S Pazar, <;ar§amba: <;ingeneler Krall 15, 19, K1r1k 
p 1ihr. • • D i K KAT : • Mabude 17, 19 

-._;lr, Pazaitesi, Sah günleri 15te ba,lar So 21,15 se- • 4 <;artamba 'günü 21 seansmdan itibaren D Sah: Kmk Mabude 17, 21. <;ingeneler Krab 19. 
,.._nda (Hayatta Bir Defa) göseerilir. Hergün son 21,15 M k 1• K d · D 
iu.n~•a Ucuz " HA L K „ seansidir. Fiatlar: 1 inci 25 * 8S ~ 1 8 ID. 8 MÜJDE: sab1rs1zhkla beklenen " <; A R DA~ 
~„ 35, huausi 50 kuru,tur., ViLL Y FORST un en son tahesen . . . • F Ü R S T i N " haftaya 

~~~„„„ ... „„„.:•••• .... ,„.„ . 
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Sahife 4 

ConSaymon 
Berline oradan da 

Var~ova ve ~1oskova
ya gidiyor 

Londra - Rusyamn notas1 
üzerine Londra bükümeti Al 
manyaya' ciemitti ki: 

" Almanyanm teklifi vec
hile yalmz · ba va itlerini gö
rü1mek caiz degildir. Lond
ra kararlarmm bepisi üzerine 
müzakerc ve karar itihaz et
mek gerektir. c;ünkü bu ka 
rarlar birbirile alikadard1r. 
Bu ~tekli kabul : ettiginiz tak 
dirde Con [Saymon Berline 
gelecektir." 

Almanya Eondra kararlar1-
n1n hepisi üzerinea · kabul 
ettigi i~in Con Saymon Ber 
line gitmek üzeredir. ~ark 
meselesi hakkmda Alman-
larla verecegi karar1 Var
fOVa Moskovada da müza
kere i~in Polonya ge Rus
yaya gidecektir; 

Halkm Sesi - Acaba or
taya yine bir " De~eli mu
azzama " oyunu ~1kar1p dün
yay1 bu !grubun eline verme 
ainler. c;ünkü ~Roma müza
keresinde buna benzer bir 

Dahiliye 
~Müstepr1 
U1nun1i ~lüfcttis n1i „ 
OJuyor? 

Ankara 3 (Hususi) - Da
hiliye müste§ar1 bay Vehbi-

-nin -~a-rk-viliyetleri - u.iiumi 

müfetti1ligine tayini yeniden 
ve lfrarla söylenmege ba§la
m11br. . { 

lzmirdeybe§ 
senelik köy 
program1 

J-\nkara 3 (Hususi) - iz
mir viläyetinde tatbike ba§
lanan be§ senelik köy prog-
ram1 burada büyük bir aläka 
ve takdir ile kar§1lanm1§br. 
Valinizin bu güzel hulu§unun 
diger viläyetlerede te§mili 
düfünülüyor. 

Ziraat 
'ey ge~miiti. Bankas1nda 
A vusturyal1lar Ankara 3 [Hususi] - Zi

Sen Jern1en n1uahc- raat bankas1 bugday i§leri 
desinin silinnie- müdürü bay Talät istifa et

mittir. Bu istifanm, son tah
kikat ile alakadar oldugu sini istiyor 
söy!eniyor. 

----oo---

i Balkan 
Ökonon1i konsevi 

"' 
toplantis1 

Ankara, (Hususi) - 1 Ni
sanda Ankarada toplanacak 
olan Balkan ökonomi kOnse
yine bütün Balkan memleket
lerinde büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bu konsey·i~
timamda bilhassa Balkan 
memleketleri arasmdaki tica
ri engellerin tamamen orta
dan kald1rtlmas1 i§i müspet 
fekilde müzakere edilecektir. 
Bunun i~in bütün Balkan 
anla,masma dahil memJeket
ler kendi tüccarlarmm mev
cud, mütkülit hakkmda mü
talaalarm1 r.almaktad1r. Tür
kofisin de bu hususta yapbg1 
anket i~in Istanbul Ticaret 
Odas1 aläkadarm fikrini top
lamaktad1r. ~imdiye kadar 
yirmi müessesc Odaya müta
leasm1 bildirmi§tir. ---oo--
italyada itha
lat1n tanzimi 

Roma 2 (A.A) - lthalätm 
tanzimine dair olan mütem
mim hükümler bilhassa ital-
yan tüccarlarmm ihracata 
kar!JI tcklif edecekleri mik
tar nisbetinde ithaläta mezu
niyet verilmesini ihtiva et
mektedir. 

Harba 
Ate~li Bulgarlar Habe 
~istana kars1 gönüllü 

git111ek istiyorlar 
Sofya, (Hususi) - Adet

leri birka~ yüzü ge~en Bul
gar, Sofyadaki italyan sefa
rethanesine müracaat ederek 
ltalyan Lijiyorilaril~ beraber 
gönüJlü olarak Habe§istana 
gidip Habe~istana kar~1 harp 
etmek p arzusunu göstermi§-
lerdir. 

ltalyan se fareti bunlara 
cevap vererek isteklerini ye-
rine getirmek mümkün olma
d1gm1, icapederse ileride 
kendilerine malumat verilece
gini bildirmi~ti r. • 
~ine yap1lacak 
mali yard1m 

Lend a 2 (A.A} - Burad'1 
haber almd1gma göre <;iu 
hükfm1eti kendinc yap1lacak 
mali yard1111 hakkmda ingil
tere ve dige1· hiikim1etlerle 
isti§arede bulunmu~tur. c;in 
bankerl eri ecnebi istikrazlar1 
akdi imkänlan hakkmda 
ileri sürülen baZ1 teklifleri 
tetkik etmi§lerdir. <;ine mali 
yard1mda bulunmak üzre 
uluslar aras1 hir plän tanzim 
edildigi takdirde bu pläna 
her ~eyden evvel Japonyanm 
i§tirak ed~cegi tahmin edil
mektedir. Japonya ile c;in 
arasmda dogrudan dogruya 

Belgrad - Dün Frans1z ha
riciye naz1r1 Bay Lava), Yu
goslavya,<;ekoslovakya ve Yu 
nan sefirlerioi. kabul etmittir. 
Bunlara~Avusturya:bat ve d11 
bakanlarile konu1tuklarm1 

Y eni bir Vesta 
Mabed 

BUZLAR mÜ?akercler cereyan ettigi 
l~üyük tehlike arzedivor hakk1nda burada hi~bir ma-

Eeki Romablarm zamanm- Var§ova 2 (A.A) -Ost;ov himat yoktur. aöylemittir. 
Gazeteler bu komqmalan 

tefsir ederek 1 diyorJarkiAvus 
turyahlar Paris, Londra ve 
Romay1 da ziyaret edecek
lerdir. 

da Vesta adm1 ta§tyan bir mmtakasmda Bug nehri üze- Sar1n Alman-
mabed vard1, i~inde hi\: sön- rinde alb kilomctrelik bjr 
miyen bir atet vard1. buz tabakasmm yumu§amaga yaya tesJimi 

~imdi bu mabedin asrisi ba§lamas1 yüzünden vahim 
Avusturyanm hqvekälet dai bir vaziyet hadis oldugu bil- mÜnasibetile 

Onlar1n elini ayag1m bag. resinde a~1lm1t gibi görün- dirilmektedir. ~imendifer köp-
hyan Sen Jermen sulh mua mektedir. Filhkika bu daire- rüsü tehlikededir. Buzlarm Berlin 2 (A.A) - Bc>y 
hedesinin yirblmasm1 dile- uin hüyük salonunda eski dinamitlc par~alanmasma ~a- Hitler Sarbrukta söyledigi 
mektedirler. Fakat onlarm ba!llvekil Dolfu'"sün 0··1du··ru··1dü· - l l kt d nutukta Sarm Almanyaya .I "' .... !f1 ma a ir · dönmesinin Fransa ile Al man- i 
~1kbg1 kap1lara Kü~ük ltilaf gü yerde, büyük alev ~1ka- •• „, • ..,__ ya arasmdaki mevamh bir 
devletleri de girdiginden bu ran bir kandil vardir. Maktül ßu)gar 
dilcklerin bususlüne mani ol b k surette islah edecegini ümid 

atve il namma yak1lm1,hr. 1~ 1· . l ed1'yoruz dem1·~t1"r. 
d kJ d A o 1s11u e Suiistin1al " u ann an vusturya gaze Hi~bir zaman söndürülmiye- Berlin Sarm dönrnasini 
teleri tikiyet etmektedirler. cektir. Sofya, - Hükümet polis sevin~le tesit etmektedir. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ müdüriyetinde pek büyük bir B • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ üyök bir alay dün ögleden 

lk• •1 1• d• • suiislimal ke§fetmittir. Bunun 1 ml YOD lraDID te 1yeSI miktari 287 bin levad1r. Bu sonra Lustgartenden gc~mi§1 

tir. Meldepier kapanmt§tir. 

t • k t• b•td• •td• münasebetle polis §efleri tev- • ramvay §Ir !. IDe 1 lrl 1 kif edilmi,tir~-- !ngiJterede 
Yeni n1üzakereler ba~hyor. ~irket hu para- Karisina l§sizlere 

lar kcndisinc h1rak1ln1ak ~artile y d 
hazt tekliflerde hulunn1u~tur µar1lm1§ ar im •• 

A k (H 1 T 1 Ur '.••f\ cu.rrunu sokag"ra Londra 2 ( A.A) - Bay 
n ara, ususi - ram- ar1 yapmaga hazir bulundu- Y Y" :.., Makdonald bay Loyd Corca 

vay tirketinin davas1 ~urayi gunn bildirmekte, bunun i~in a tn11~ bir mektup göndermi§. Son 
Devlette reddolundugu i~in belediyenin yeni hatlann ge- Belgrad - Zemonda otu- söylevlerinde ana ~izgilerin-
Naha Bakanbg1, halktan faz- ~ecegi sahalardaki i.stimläk ran zenginlerden Rodof na- de bildirdigi itsizlere yard1m 
la alman 2 milyon küsur bin i§ini biran evrel bitirmesini mmda biri ü~ ayltk ev kira- hilännu hükumete bildirme-
liranm Vekälet emrine ban- 'irketin evvelce halktan faz sm1 veremediginden dolay1 sini istemi~tir. 
kaya yanlmas1 hakkmda tir- la ald1g1 ve bükumetin geri icra dairesinden tazyik olun- Bay Loyd Cor~ cevabmda 
kete tebligat yap1lmu1br. istedigi 2 milyon küsur bin muf, kiranm kans1 tarafm- kendisile beraber bu plämn 

Istanbul, (Hususi) -Tram- dan verilmesini tekl1°f etmi~ yapilmasmda yard1m eden liramn yeni mukavele esas- '(' 
vay !llirketi davas1 !llirket aley- J karida vermeyince Rodolf mütehass1slarla garü:Jecegini 

" "' arma göre 'irkete b1rak1l- ·· k.. ld w k d 
hine neticelenmit oldugundan ü~ kü~ük ~ocugunu ince bi- vc mum un o ugu a ar 
Naf1a Bakanbgw I ile !llirket mas1m, firket tesisatmm yeni .. 1 k ·1 V k b" k1sa birizamanda plämn hü-

"-' vaziyet göre amortisman edilme rer gom e •ve en sogu ir kumete bildirecegini söyle-
aras1nda evvelce yar1da kal- si ve tirketin yeni batlar i~in gecede sokaga atmi§br. miftir. 
m1' olan müzakerelere mar- V M f 
bn ilk haftasmda tekrar bat- getirecegi malzeme i~in güm- an..-o ihailo M1·r gazete • • 
l k 

c: rük kolayhm gösterilmesini 3' SIDI 
anaca br. ..,.irket murahhas- &· :\of J k 

Jan Ankaraya gitmi§lerdir. istemektedir. _;,irket teklifine rna l ~en1eyc ~:agr1hyor Nasihatlan 1~11 voksa 
Diln iyi bir kaynaktan al- yeni hatlarm inpat ve itlet- Sofya - Divamharb s9 bik ~evirn1c hareke .. Ü tni? 

d1g1m1z hir babere göre, me~in~ müteallik fenn~ hir Makedonya ihtiläl komitas1 Sofya, Mir gazetesi 
tramvay tirketi hükumete pro1ey1de rabtetmekted1r. reisi Yuvan Mihail~f~ tekrar Bulgar - Yugoslav anla~ma-
milzakereye mevzu olan mes- Tramvay, Tünel ve Elek~ mahkemeye davet I~ID gaze- smdan bahsedcn bir maka-
alelc- üzerinde yeniden tet- trik tirketleri merkezi idare telere ilän vermi1tir. Bu lesinde diyor ki, bu anla~ma 
liflerde bulunacakbr. Bu tek meclisi reisi M. Veylin bu mahkeme Martin on betine Balkanlara sulh temin ede-
liflerin mahiyeti gizli tutul- günlerde Avrupadan gelerek tayin edilmi§tir. Mahkeme cektir. Diyor ve devam edi-
malda beraber tirket evvel- bu müzakerelerde bulunacaj'l Mihailofla beraber daha iki yor : 
ce taahbüt . ettigi yeni. hat- saylenmektcdir. kiti arayor. "Milletler, bilhassa kCi~ük 

l~Kilosu 
15kurup 

Bir ~ocuk, tartdarak 
canh olarak sablm1~! 

V," Hayreboluda manifaturac1 
bay Hasan oglu Hüseyin, bi

f ze gönderdigi bir mektupta 
fU itidilmemit vakayi bildi
riyor. 

Size inantlm1yacak bir 
yak'a bildiriyorum. Fakat 
hayali degil, hakikatbr ve 
tafsilib tudur: 

Hayreboluda Osman ad1n
da biri, Hayrebolu köylerin
den nikibla Emine nammda 
bir laz] aJDUf, aradan bir 
müddet ge~tikten sonra ara 
Jan a~ilm11, Osman da kan
sm1 evinden ugratm11. 

Emine 5-6 aybk ~ocugunu 
kocas1 Osmana birakarak 
Alpulluya bizmet~i olarak 
g1rm1§. 

Aradan ü~ ay ge~tikten 
sonra Eminenin ~ocugunu 
görecegi gelmit ve Alpullu
dan kalkarak Hayreboliye 
gelmi~, Fakat zavalh Emine 
~ocugunu görecegi yerde §U 

inamlm1yacak haberi almi§: 
Kendisi gittikten sonra 

kocas1 Osman, ~ocugunu, 
canh olarak, kilosu on bet 
kuru,tan <;1kr1kc1 köyünden 
bir adama satm1§. c;ocuk 7 
kilo geldigi cihetle, 105 ku
ru§ vcrilmi!j. 

Bunun üzerine Emine, o 
köylüden kilosu on bet ku
ruttan oimak üzre ~ocugunu 
geri almak istemit f akat 
kö lü vermemittir. Emine, 
~ocugunu göremeden agh
yarak Alpulluya danmilttür. ________ „ ______ _ 

Sir Con 
Saymenin 
Seyahab 

Londra, 2 (A.A) - Sir 
Con Saymen Berlini ihtimal 
ziyaretinden birka~ gün son
ra M oskovaya gidecek ve 
bu arada Frans1z hükümeti 
Berlinde cereyan eden mü
zakerelerden lngiliz sefiri 
vas1tasile haberdar edilmif 
bulunacakbr. 

Avusturya 
Fransa 
l{ontu5111alanni i~ 
Yüzü Ne in1is? .. 

Paris - A vusturya ba1ve
kili bay ~ütnik ve hariciye 
nazr1 ile prens Otonun Avus 
turya fahtma oturma11 bak
kmda F ransanm fikrini istim 
za~ i~in geldigi haberi dogru 
degildir. Bu görüfmede bu 
meseleden bahsedilmemittr. 

Bay ~ü,nigin bu mülikatta 
Avusturyamn Almanya tara
fmdan ugramas1 melhuz bir 
tecavüz ve Almanyanm tef
vikile Avusturyada baZJrlan
makta olan yeni bir ibtilil 
hakkmda ittibaz edilecek 
tedbirlerden bahsolunmuttur. 

milletler arasmda dostluk ve 
anlatmak ~areleri bulunma
bd1r. Bulgar - Yugoslav uz
la1mas1 Balkanlarda, hususile 
Balkan yanm adasmda sul
bun idamesi i~in bir anla,
ma zemini doguracaktir.„ 

Halkm Sesi - Bulgarlar 
Balkan misakma girmek i~in 
~evirme hareketimi yap1yor? 

• zm1rpana 
lzmir uluslar aras1 b 

panayir komitesi dün d 
valimiz general Kiz1m 
rik'in huzuru ile teDlll-'fl 
Dünkii toplanhda 
mahabnde yapdacak 

'"likler tcspit cdilcrek bei 
fen beyetine diraktifler 
rilmittir. 

Pananra getirilecek 
mn gümrük, taku ve ld 
muamelelerinin bir k 
baglanmas1 bakk1nda 1 
mi bakanhtina m 
edilecektir. Afit ve hwdll!'I 

rin baz1rlanmu1na bq 
br. 

Difteri 
Dünden itibaren bele 

vc hükiimet doktorlarJ 
rafmdan ~ehrin dört ko 
da Difteri atisma ba1lan 
br. Ögleye kadar dört 
diye mmtakasmda ~ocu 
rm1 getirenlere a~1 ta 
edilmi§, ögleden sonra dl 
teb talebelerine mccburi 
yap1hm:jbr. 

Yagmur 
Tramvav Seferleri 

~· 

IJoz<lu 
Evvelki gece yagm1ya . 

byan yagmur dün sabah 
detlenmif, saat dokuz b 
ga dogru iehir i~in tebli 
olacak bir vaziyet ahn 
Bir arahk tiddetJe y . 
yagmurun tesirile Karan 
Salbana, Bahri aba, Gildl 
önü ve Y emit tar11s1 s 
la dolmuttur. 

Yukar1dang elen seller 
rantina ve Salhane istik 
tinden yollar1 molozlarla 
pad1gmdan Göztcpe ha 
itleyen tramvaylar 45 
ka kadar itliyememittir· 
lediyenin 50 amelesi d 
faaliyete ge~erek molo 
yollardan kald1rm1.a.r 
kamyonlarla ta11yarak 1• 
seferi iade etmiflerdir. 

Ü~Sar 
Bir eve taarruz etm· 

<;ukur <;etmede tbi 
~okagmda sarhot olan k J 

Ismail Tatar Osman ye 1 

suf oglu lbrahim, ayni to~ 
ta Jbhim k1z1 bayan $eb 
nn evinc taarruz ederel 
p1y1 tekmelemi1ler ve 
nitanbs1 Mustafa ogla 
Mehmedi dövmntJcr•ir. 
taca vak'a hakkmda tab 
kata devam edilmektedit• 

Maqlar 
Veriliyor 

Resmi dairelcr memurl„ 
dün Mart petin ma 
Defterdarlik~a daj'ibhiJI 
Muallimler de maatlann• 
m11lard1r. 

Ba1kan bu 
Gidiyor 

Belediye batkan1 do 
bay Behcet Uz, buiüD 
13 de Band1rma ek• 
ve Istanbul yolile lstoldaoll' 
gidecektir. Batkanm .ae 
ü~ bafta sürecektir. 

italya Kial' 
Roma 2 (A,A) -

kapital sarayinda Fenl 
soysal itleri bakam Bay 
Dieni kabul etmifti,r. 

-


