
Sahib ve Bqmuharriril 

SIRRI SANLI 
1 DA R E H AfN E S 1 

lz.nir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

CSi 
Ne,riyat Amiri SIRRI SANLI 

Al30NE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Öünü Ge~mit 
NU.balann Beheri 

15 Kuru,tur. 

SESIDIR ( Halkm Sesi ) Matbaas1nda 
Basdm11br 

•AKEDONYADA DA ISYAN 
Serez ve Kavala müsademelerden sonra isilerin eline ge~ti, harbiye bakan1 general kon 

dilis isyan hareketini bast1rmak üzre derhal Selanige hareket etti 
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TARAFINDAN KUR$UNA DIZILEREK CESETLERI DENIZE ATILDI GENERAL PLASTIRAS FRANSADAN VUNANISTANA GE<;TI · 
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. Atiu, 4 (A.A) - Röyter • sar vermek suretiyle müret- makamab lngiliz harp gemi- Ajansmm Atina muhabirine ziyade muhta~ oldugu nor-
•J&11a1mn muhab!ri bildiriyor: j tebab korkutmak i~in abl- lerinin isyanla aläkadar ola- göre isyan hareketlerinin mal siyasal hayata biran ön 

Hllk6met bütiln hava ve mitbr. rak Yunan"stana gitmekte merkezi 'imdi dogu Make- ce girmelidir. 
deuq kuvvetlerini, efer biJä Beigrat 4 (A.A) - Avala oldugu bakkmdaki haberleri donyas1d1r ve orada muhare Paris, 4 (A.A) - Gaze-
lc.ydilfart teshm olmazlarsa ajan11 muhabirinin verdigi tekzip ediyor. beler olmaktad1r. teler Yunanistan hädiselerin-
Cirtt aaileri ü~erine sevket~ malumata göre dogu Make- Selinik 4 (A.A) - Gene- Atina, 4 (A.A) - Havas den uzun uzun bahsetmekte 
lllefe hazirlanmaktadir. donyasmdaki Serez ve Kava dirler. Baz1Jar1 dahili buhra-

TayYaler Girlt su!armdaki la garizonlar1 hükumet k1ta-
"i gemileri bir~ok defalar atile tid "etfi bir mubarebe-
bo111bard1man etmitlerdir. Hü den sonra isi'erin eline ge~ 

•chk iki torpito 
~i ketif kolu olarak 
~ laareket etmiftir. 
~zeto.aa Hanyadaki evi 
t'i... bo.a..,.man1 ile tah-.„ ~. 
~ k..,. mukavemete 
~ etmif olan bir ge
ile 1ab1k Girit valiai 
tarafindan öldllrillmilt· 

L.„_· Tipos gazetesinin is
~ g6re Averof mü
~ badin iayana nibayet 
~~lc iftiyen 225 kiti 
~ clizilclikten sonra 

mi§fr, 
Selänik 4 (A.A) - Tenkil 

har~kctinin bizzat ba1ma 
ge~mek üzere harbiye baka 
01 generaJ Kondilisin mu-
vasalab beklenmektedir. 

Atina 4 (A.A) - Äsi ge
mi!ere kart• büyük hava ta
arruzu bu sabah tekrar ba~
lama§br. Bu gemiler Girit 
adasma sgmmitlardir. K1smi 
seferberlik normal bir ,ekil
de devam etmektedir. Bir~ok 
g6nllllüler askerlik tubeleri- ral Kondilis geldi. Ne1rettigi i ajamm1n hususi muhabiri hü-
ne mr.racaat etmektedirler. bir beyannamede seferber kümet lataabnm Sere ve 

edilen kara k1t'aab01n Sela- Dramada isileri muhasara 
Selinik 4 (A.A) - Royter nikte tahJidini müteakip kat'i ~ttigi ve bu 1ehirleri bugün 
~janamdan: bü -k t b 1 yu aarruzun •1 1yaca- istirbad1 ümit edümekte oldu-
Makedonya sahillerindeki tin• bildirmi,tir. gunu bildiriyor. Bundan bai-

büttin ~ fenerler ge~en goce Kan 4 (A.A) - General ka bir hava filosu istilqafta 
bilerin mubtemel hareket- Plastira otele hnüz dönme- b 1 nmak üzere Giride hare-
lerini fatirbnak i~in~söndil- mittir. Nerede oldugu belli k utu t . ti 
rülmiiftiir. Selinik liman1 ge degildir. Gazetecilerden kur e Ka:~' (Ä.A) _ Eyi bir 
ce bütün gemilere kapal1 tulmak i~in daglara ~1khgi menbadan abnan malümata 
kalmitbr. zannedilmektedir. göre Plastiras Fransadan Yu-

Malta 4 ( A.A ) - Deniz Beigrat 4 (A.A) - Avala . h k t tm" ti" 
namstana are e e •t r. 

B B B B B B fl "2 Atina 4 (A.A) - Havas 

Macar kabinesi istif a etti yeni Ajans1n10 hususi muhabiri 
bildiriyor: 

kabineyibayGömbö1te1kiletti nas:~ ~;k:;;.::~un :!~:;;; 
Budape,te, 4 (A.A) - Ma- olarak tevlit edilen siyasal atfedilmemektedir. Zira bay 

car telgraf ajans1 resmen bil- endite ile bu durumun neti- Maksimos s1hhi sebehler do-
diri.<or : cesi olan ve yurdun dahili dolayisile istif as1n1 bir ka~ 

Hükümet äzas1 bta sabah ve harici menfaatlerini muzir hafta evvel vemiftir. 
bir surette müteessir eden Atina 4 (A.A) - - Atina 

mn d1~ s1yasaya tesiri olaca
gm1 yazmakta. Bay Venlze
losun katiyetlo müdafii oldu
gn Ba!kan anJa§mas1m §id-
d~tli hü~umlar yaphgm1 ha
hrlatmaktad1rlar. 

Pöti Parizien gazetesi di
yor ki : 

Vaziyet ~ok aa1.d1r ve git
tik~e ag1rla1maktad1r. Fakat 
hükumet hareketi basbrma
ga kati surette azmetmi§tir. 

1

. 
Hükumet orduda ü~, bahri
yede iki sm1f askeri seferber 
etmittir. 

Maten gazetesi isyanm dit 
manzaras1 üzerinde israr edi
yor ve diyor ki: 

Uluslararas1 balumdan Yu
nan hadiseleri blitDn uluslar 
tarafandan dikkatle takip 
edilmektedir. <;ünkü d11arda 
bu arada Balkan anla1mas1 
üzerinde akisleri olabillr. Bay 
Venizelosun bu anla,maya 
kart• tiddetli hareketlerde 
bulundugunu unutmamalad1r. 

"Övr„ gazetesi bu isyan1n 
her hangi uluslar aras1 bir 
mesele ~1karacagm1 zannet
mektedir. Bugün i~in tahak-
kukuna imkin olmamakla 
beraber kralbn tekrar ihya 
edilecegi farzedilse bile lngi
liz kral ailesile akrabahg1 
bulunan Yugoslavya naibi 

prens Polun ve Romanya 
krali~esi Marinin gegeni olan 
Konstantin gibi gen~ bir 
krahn idaresi ile Yunanistan 
siyasas1nm degi1miyecegi mu 
hakkakhr. Uluslar aras1 ye
gane akis cografi vaziyeti 
~ok mühim olan bu ulusun 
tamameu za~ 1 ~Jamas1 olacak
br. 

Figaro gazetesi de tunla-
r1 yaz1yor: . 

Bay Venizelos büyük bir 
adamdir. Fransamn fahsinda 
bir dost bulundugunu unut
m1yacag1z. Fakat Yunanista-
nin hayabm derin \bir tekil
de kanfbracak gibi olan bu 
isyan1 yapmakla iyi mi etti? 
Y anan isyan1nm dit siyasa
sma kan1mak istemiyoruz. 
Fakat Yunaniatana seven 
bütün F ran11zlar blitün Yu
nanistamn sür'atle sükune 
dönmesini ,iddetle istemek· 
tedirler. A tl~ri denize ablm11tir. 

~11li razete Milo1 adasile 
"-d •daamdan alevler i~eri
~„ ~ir harb 1efinesi gö
~"ltban yazmakteclir. 
~111 hapler yann faaliyete 

siyasal karars1zbga nihayet ajans1 bildiriyor: 
vermek arzusudur. Keza hü- Reisicumbur bay Zaimis CANAKKALE'DE 

"'-et:caldard1r. Asilerle mü
"het ttar görillen bir~ok 
tele) 1e~er mahkemc eclile
~ trdar. Makedonya iaile
~ h&k6met kuvvaUeri 
~ da rlcat ettikleri bit-

A . ekteclir. 
'j t:bia 4 (A.A) - Royter 
"'-11lll 111uhab" · bildi · · c·. m nyor. 

~:::. ada11ndaki gemileri 
~ d1111an etmit olan tay
~ bu akfUD avdet 
~..;dir. PiloUar Averof 
~ rllne iki tane 112 •t 

1
tlk .b?mbaisabet ettigini 

)~ ea.abilll arka taraf1ncla 
4't. 8- ~ktajuu bildirmifler
"-tar... bombalar kruvazör6 
~ lctan ziyade biraz ha-

a&;iikT&:kl 
~aman1 1 
~ Eyyt1bi. nin : 

~ . d~iatbiimaz ( 12 ) 1 
~~ illveaini sabc1-

••teyhüz. 

...... ··" 

saat IG bu~ukta bqbakan 
Gömbötün batkanh;inda ba
kanlar meclisi halinde top
lanarak hßkümetin mü1terek 
i1tif.... karar yermittir. 
Bay Gömbot hu karkn der
hal naibe bildirmit ve naib 
de istifay1 kabul ederek ay
ni zamanda yeni kabinenin 
tetkillne Bay Glmbn,n me-
mur eylem~tir. Bay Gömböt 
derhal ittitarelerine batla
mitbr. Hükümetin istifas1 se
bebi son aylar zarfanda suni 

kümet tetekkül edecek yeni ulusa hitaben qagtdaki be-
delet reisinin itimadma ma- yannameyi ne1retmi1tir: 
lik olarak harici ve dahili Dört gündenberi Yunanis-
meselelerin halline amacla- tan ~etin bir z1ddiyetin neti 
nna daima müdrik olmasi cesi !olarak;vukuu olduk~a 
icabeden siyasal idarede nadir bir mücadele sahna11-
memleketin nefi namina ~ok na dönmü1tür. Bu vaziyetten 
Iuzumlu olan silkütuun temin dolay1 yurdun az vakit i~e-
edilmesini isteniyor. risinde mütterek vata01m1-

Budape§te, 4 (A.A) - zm nihayet kurban gidecegi 
Y eni Gömbö, kabinesi eski- dahili bir cerihaya sahne ol-
sinin aynidir. Yalmz Dahili- mas1 müstebat degildir. Önü 
yeye Bay Kozma, Ticarete müzde cereyan eden hädise 
Bay Bornemizze ve Maliyeye leri gerek reisicumhur s1fa-
Bay Fabinyi ge~mittir. tile tefrikas1z bütün Elenle-

Budapefte, 4 (A.A) - Bay lerin clikkatini önümüzde be 
Gambö, yeni hükümet siya- liren tehlikeye celbetmeyi 
sas1n1 izah ederek demi,- ve gayri kauuni fiillere sü-
tir ki : rüklenmit olan kimseleri va-

Hilkümet ulusal it progra- tanperverligiu sesini dinle-
m1n1 tatbik, ziraot bor~ meie, biltün f&hsi Ye lsiya-
meselesini halledecek, naibin sa lihtirulan unutmafa, va-
salihiyetlerinin genitlemesini, tanan kanunl•nna itaata ve 
intihap sistemi ile tedris ve bu 1urede yurdu tehdid eden 
matbuat sahalannda islihat mütbif feliketin önüne ge~-
istiyecektir. Terekkiperver mege davet etmegi vazife 
muhaf•zakirbk ve tetkilib addediyorum. Siyasal rejimi-
esasiyeye hürmet, siyasal in- miz i~in hi~ bir te.hlike mev-
gilimin esas1du. cut degildir ve memleket pek _ 

Türklerle KaJ1'I Kar~1ya 

1 Bu ~ok heyecanl1 tefrikam1z1 Cumartesin-
1 den itibaren netre ba1layornz .. 

l . . . . . • • • 

bugünkü hali 
11 

Yunanistan1n 
• 1 

Senelerdenheri devam eden sandalve kavga
s1n1n ac1kh ve ibret verici bir neticesidir. 



Sahife 2 
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ir Adam1n Gözüne A§I Yap1- llllli.i~~~~ ......... 
lar_a_k_ K_o_· r_lu_·1!!oen Kurt~nld1 NASIL · · CENGEDER, 
l~unu Yapnuya l\1uvaffak Olan <;ok lhtiyar YAZAN Nas1l Ya§arlard1 TNeo~ r_~;_a 

l3ir l~us Profesörü<lür H. o. _ 00 ;;;• r 
-10 - yapbm, dokuzu fena netice- bu adamm körlügünün ~are- Gün1ii~ hedenli, uzun sac;h, yan ~1klak vücutlL1 

Zekiye 
Ne mi yaptm? „Bsni seven 

arkamdan ayr1lmaz" dedi, 
i~itmedin mi? Sesi hälä bu
ralar1 dolduruyor i§itmiyor 
musun? Yüregime sar1lan as
lan pen~esini görmiyor mu
sun? Beni ~ekiyor. Biimezsin 
ki nasil ~ekiyor!. Bir kerc 
de yüzüme bak! Hi~ benim 
gözlerimi böyle. kan i~nde 
gördün mü? Hi~ lhenim ~eh
remi böyle toprak renginde 
gördün mü; ~ekiyor.„ aslan 
pen~esi cekiyor. Ta yüregim
ed„. te can evimde.„ Sebep 
te sensin. Anla da ben ne 
yapbm deme.„ 
(Mindere kapamp aghyarak) 

Ke§ki memeleriuden agz1-
ma süt yerine zehir ak1day
dm bu halleri görmeyeydim. 

Hanifc 
K1z1m güzel k1z1m! Allah 

camm1 alsm! Ne diyecegimi 
de bilmiyorum. 

Zckiyc 
(Kendini tophyarak) 

- (Sütninecigim! Benim 
merhametli sütninecigim! Ben 
sana böyle ap lek1rd1Iar söy
Jer miydim, ben senin böyle 
yüzüne bagmr m1yd1m? Elim
de degil... kendimi tutam1yo
rum. Ah, halimi bilseniz ki. 
Sütninecigim verdigin süt 
iliklerimde duruyor. Sutnine
cigim! Kakkm1 heläl et; hen 
gidiyorum. 

Hanife 
K1z sen ~ild1rdm m1? Beni 

aksa~1la bmarhanelerde mi 
süründüreceksin? Ncreye gi
diyorsun? 

Zekiye 
Ah! Nastl seviyerum bil

sen! Gitmezsem mutlaka 
kendimi öldürecegim. Dün
yam, ahretim harap olacak„. 
o da vazifem degil. Cehen
nemde azap ederse Allah 
eder. 0 dünyada kalacak. 
Ben kara töprakta yataca
g1m. 0 belki ba§kasmm ... p„ .. 

11„11 

Merakl1lara „ 
$1khk, zarafet ve letafet 

sabibi olabilmek i~in her 
halde f zmirde Halimaga \:ar
§lsmda 

(RübenK t ) 

(~iddetle Hanifenin kuca
gma kapamr) 

Ah! Ninecigim -Sanki ni
nem mezardan ~1km1§ ta es
vab1m degi§tirmi- br ni b1-
rak! Beni dü§ündürme!.. <;1I
d1rd1g1m1 ister misin? Ne 
kendimi öidürebi!iyorum ne 
ölü ya§amak climden geliyor. 

(Aghyarak) 
Gidecegim. Gidecegim. 

Onu seven bir vak1t ardm
dan ayr1lmazm1§ 

Hanife 
K1z1m, k1zcagaz1m! 1Hay 

ayaklar1m k1r1Iayd1. Hay ag
z1m kuruyayd1. Hay AIJah 
bin türlü belfum vereydi de .. 

Zekiye 
Sus!.. Kendine inkisar 

etme! Ben §imdi kendimde 
degilim. Akhm ba~1mda yok. 
Ölümden beter haller ge~i
nyorum. 

Kikbilir bu gece hangi 
agacm altmda hangi mezarm 
üstünde yataceg1m? Kimbilir. 
Etrafta akrep mi bulunacak 
yalan m1 dola§acak? Kimbilir 
a~ m1 kalacag1m, susuzluk
tan m1 ölecegim. Gedece
gim„. Yine gidccegim.„ islä
mm arkasmdan gidecegim. 
0 da benin gibi gidecegim 
gidecegim diyordu. 

(Zekiye bu sözlcri söyler
ken Henife gittik~e hayret 
i~inde kahr. Zekiye giktik~e 
hiddetlenerek mcrdane bi.1 
tav1r ile) 

- Gidecegi.„ Gidecegim. 
0 gitti hen hulä burada du-
ruyorum. 

Zekiye kap1y1 §iddetJe 
ter ~1kar) 

Y cdinci 1neclis 
Hanifc 

ör-

(Kendini toplayarak) 
Abi Halft gidiyor. K1zm1! 

K1z1m Zekiye! Ger~ekten 
gidiyor, ger~ekten, gitti. Ah„ 

(Mindere y1k1hk perde ka
pamr.) 

(Arkas1 Var) 

~ "r:. 1 • Ir 1 

ler verdi. Ä§ty1 müteakib a- sini bulamad1. Rakonen kör- niclcklcr kadar güzel k1zlar l~chan1n ctra 
§ilanan kismm §effafhg1m lere mahsus bir ''äcizler evi- finI alnlI~lar, kcndisine biiyiik bir 
kaybettigini görüyordum. Ni- ne„ girdi vc orada fir~acmk SCVQ'i ve stcakhkla bakivorlardi 
hayet hükmetlim ki, tatbik ögrendi. Gözünün a~1lacag1 ...,. -' 
ettigim usul ile a§ilanan kis- ümidini bu 23 sene i~inde Behaeddin gözlerini a~tigi nette oldugumu anlac:ldl· 
mi gidalandirmak mümkün kaybetmiyen Pakonen, bun- zaman kendini ku§ tüyünden Nereye gideceksen buyurüllt 
olmuyor. Usulümü degi§tir- dan 1ki ay evvel Leningrad yapilmi§ geni~ bir yatak gidelim.. Dedi. K?zlar ~ 

irinde buldu, etrafmda yari yak1~1kh ve arslan gib• 

1 

dim. Ä§1lad1g1m tabakai kar- göz enstitüsüniin en eski mü- ..- Y 

niyeyi tcsbit etmek i~in dok- tchass1s1 dokto1· Baga ba§· ~1plak, g ayet ag1r ipckli ve bugaturun .soguk kanhhgL11• 
sirmah elbic-efor geyinmi§ bir kar§I §a§1rd1Iar. ~imdiyc ka" 

tor Katzin ke~fottigi selJoit vurdu. Doktor Bag ümidli k r b' " 
Jeyhasmi kullandlm. Ä}•ni d ld Ad k ~ok güzcl kizla1· gördü. Hep- dar böyle 1yruet 1 1r a 

1 egi i. n . amm israri Llf§I- s'dc kol ko a vermi§ler, Be- ellerine dü§memi§ti„ l.!eha" 

l zamanda Leningradda Me~- smda bir t1.;;crübe yapmaga dd' · b" 'b' k p 
nikof hastanesi läbortuva- haeddinin ~evresini alm1~- e m1 ir top g1 I ap1 

karar v~rdi. Tuttu, gözü has- ]ard1. " ok tath ve cana büyük bir .1.ne •. rm .. e r havuzuP„ 
rmda cldc cttigvim ve Karo- t l d V • • '"t k" · k t V k t d 1 k n 

1 
a an 1g1 ic;.m o e nu ur ar- vakm bir güll\r;:le kcndisine ·1y1stna go ur u er ve e 

tin ismini ver<liöim A vitami- • k d'l b' d d · Y d" · · b" d' · ·· · t-
o· ma1< ma sa 1 r; 11· a am au bakiyorJardi. Behaeddin ca- 1sm1 1r se mn uzerme a 

ui ile de a~iladigtm göz par- ald1g1. hastahks1z bir gozün . . tdar. Altm vc gümü§ bardak" 
~asmm c::effafhgw im da muha- lnl ve ~a§km b1r adam de- 1 .. d t" d'l r -.: tabakai karniycsini, Pakone- v. • • • • ar 1pn e ~arap ge 1r 1 e ' 
fazaya muvaffak oldum. iik gildi. Derhal. 

1
zihmm. ba.~ma binbir "h·c ve ·,cilve irinde 

nin gözüre a~1lad1. Dfö t gün l d B •~ -:r 7 

tecrübe olarak iyi olmas1 top a 1· .. u 1.§'er ° Ke~• sa- Behacddine sundular. ralga· 
Pakonenin gözünün bag1 ac;.11 k l h f l "' 

mümkünsüz sayilan bir körü al 1 eri m ms~n. ari sa~irt- lar en güzel bavalan ~ahyor-
ele aldun, tecrübemi <"nun madi. 4 gün snora bu bag mak ve kcndisme hayran du„ Havuzun fisk1yelerinden 

a~1ld1g1 üaman 23 senc kör- b~rakmak i~i? teX:ib cttigi dökülen inci gibi tane!er su-
lük r eken adanun cr0 ördügv Ü b 1 l d '- lcl 

T -' e e1~ en ~1~~. 'o ugunu _an: lar lüzerinde öteye beriye 
l d b 1 /:. gfüüld~·. Bu müna~ebetle ga- Iamakt.a gu~_Ui;: c;.e .. kn.e11.1§ti. dagvilivordu. Oh nc güzel bir 

re asi n igim t a a;:.amn §e.c- 1 zetccilerle konufan profesör F 1 h t J 

fafiyeti bakidir. Bu §effafhk az.a eyecan gos ermiyc- cennet... Beha burada hir ay 

üz .... rinde yapbm, iyi netice 
verdi. iki azdlmbeai bu kö-

bir par~a da artmt§hr. Di- Bag diyor ki : rek ayaga kalkb ve k1zlarm kadar yidi, i~ti, eglendi. K1z-
yemem ki, bu cbedi kör bu - Sovyet Rusy~da bir her birine ayn ayri iltifat!ar lar kendisine pek büyük bir 
ameliyabmla iyi olmu~tur. gözdcn diger göze tabakai göstererek aralarma kari~b. sicakhk ve sevgi ile sanlmi~-
<;ünkü mü~ahedem ancak karniye (g§zün harici taba- Dige;- odalarm birinden §ar- lardi. Hepsi de Behadan ay-
iki ayhkbr. Halbuki bu kabil kas1) a§ISt pek ~ok yap1lmak- k1 ve ~alg1 seslcri gelmege r1lacaklar1m dü§ündükleri 
hallerde mü~ahede müddeti tad1r. Mesela Odesada pro- 1 ba~lad1. K1zlardan birinin i"in ara-s1ra mahzun durum-
9 ay devam etmelidir. fesor Filatov, Mo'skovada beline sarilarak ~u sözleri larlar )liizüne bak1yorlar ve 

Leningrad - Bundan 23 Odintsov, Rostoda profesör söyledi: ii;lerini ~ekiyorlard1„. 
sene evvcl Pakonen isminde Ornof bu gibi ameliyeleri - Güzelim, melegim cen- [ Arkas1 Var ] 

~bir adam sebebsiz olarak ötedenberi yapmaktad1rlar. ~ ~ ~ ~ ~ . ~ .. ~ ~ 
gör olmu~tu. Bir~ok doktor- Bu sahada bcn iki seneden BULGAR GAZETELERINE GORE ... 
lara yephg1 rnüracaatlar ne- heri ~ah§iyorum. Bu zaman 1 -----------oo•+oo--------
ticesiz kald1. Hi~bir doktor i~inde bu nevi 10 ameliyat Son Gün erde Trakyava 12 
~~~~ ~~~~ 

Kaza ca 'vazifey~ "et ·ya · n T_r_e_n_A_s_k_e!.,.,~öndermi§iZ 
e US hk d Edirncvc De 'Ycni ](1taat Yollan11~1z, 'frak-

a e ~e zur D a yada vl'ahkin1at ve iki '"rayyarc Karar-
Belgratta r1kan (Pravda) Bunun üzerine heyeti hä- l )T l f 

~ .ga 11 a1x1ca {n11~1z .... gazetesi bu ba§bk altmda kime davac1 bangerden bu -
bir makale ne§rediyor. Bu i§i Falkosa meb'us sifatiyle sm<la mevcud diger muahe- bir haberi ne§retti. Bu ha-
makalede Fransiz mebusla- ' tevdi ettigv ini, FaJkosunda delere nazaren iki hükiimet bere göre giiya son günler-

hududun iki tarafmda on be· de Trakyaya yeniden 12 tren 
rmdan, Bay Tardiyo kabincsi meb'usluk zamanmda avu-

~er kilometroluk bir sahayi asker sevketmi§izl Ve bu 
zamanmda avukat mebus k t 1 k d h' f'l ~ Y k T k B k E k a .t1 a 1 1 en yaphgm1 tahkim etmemegi ve oralar- sev iyat ür üyü r äna-
Hanri Falkosun muhakeme- · b t t l · · · · h 1 d · is « e me crnu istem1§ ve da asker toplamamag1 taah- harbiyesinin az1r a 1g1 yent 

- sinden bahsediyor. muhakeme taJik olunmu~tur. hüd etmi§lerdii·. Edirne de kurulu§ pläm üzcrine yap1h-
F ransanm sab1k mebus ve 

Naz1rlarmdan o1an Falkos 
iki jandarmanm muhafaza
smda caniJer sandalycsine 
getirildi. Bunun sebebi de 
mebus iken mebusluk nüfu-

Halkm Sesi Bu meraklt hu mmtakaya dahildir. Fakat yormu§I Dün de Kambana 
muhakemeyi takip ve neti- iki giindenberi Tiirkler Edir- gazetesi biraz daha ileri gi-
cesinide yazmagi vaadediyo- neye de asker sevketmekte dip istanbuldan her gUn mü-

ve bu suretle Bulgaristana temadiyen Trakyaya yeni k1-ruz. 
---·!m•~-=""""" kar§1 olan dost"a teahhüd]e- taat sevkohmdugunu, istih-

rini ilga etmektedirler. Türk- kam zabitlerinden mürekkeb 
ler Edirne ga-nizosunu kuv- bir mütehass1s henetin ~ok 
vetlendiriyorlar. Onlarm Edir yakkmda bütün Trakyay1 ge-

magaza 
Pe§tcmalcilarda Esnaf A- zunu kendi kazancma alet 

hali bankasi sira.smda dir- etmi§ olmas1d1r. Falkos, iflas · 
sekte büyük manifatura eden banger Spitalyaya ban-
magazasi tahtani fevkani kas1 namma tahvilät \:tkar-
birlikte ve ayn ayn kirahk- m1s1 i~in hükümetten müsaa-
br. Varidab gayri safiyesi de alm1~, hunu almak i\:hl 

mebusluk nüfuzundan istifainmi§tir. Kiras1 ehvendir te-
§ekküläb mükemmeldir. Ya- de etmi~ ve neticedc yirmi 

bin frank para alm1§ ve bu 

'"ricaret ()dasl111 n 

Ba~ ·ekilden istcgi 

neyi yeniden tahkim edip zip tahkimat i~in elverifli 
etmiyecekleri henüz maJüm yerleri tespit edecegini ve 
degildir.„ Trakyada yeniden iki büyük 

Bulgar matbuatmm bu sis tayyare kärargäht yap1laca-
tematik nc~riyatmdan bir§ey gm1 yazd1. Bu gün de Zar-
anhyam1yoruz. Yoksa Aulgar ya gazetesi "Türkler Edirne· 
far 'kendileri hududda tah- ye asker sevkediyorlar; Edir-
kimz.t yapmak istiyorlar da neyi yeniden mi tahkim ede-

kütüphanesine geien bin bir 
türlH 1935 ayhk ve yazhk 
~ama§ar, rob, tuvalet, manto, 
tayyor, §apka, • kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ikide bir bulundugunuz aile 
tp]anblarda, ziyarctlde, kon
serlerde, balolarda vc saire
muvaffakiyet ve umumi tak
dir vc hayrete mucib olaca
gm1z muhakkakbr. 

z1hane, depo, atelye, matbaa 
gibi i§lere müsaittir. paranm yüs bin franga ibla

gm1 talep etmi§tir. 

Beigrat, - Üski1pte cenu
bi S1rbistan namma Ticaret 
Odas1 azälarmm te~ebbüsü 
'iizerine ynp1lan bir konferans
ta cenubi S1rbistan köylii ve 
~ift~ilerinin saylav kurulta
ymda himaye edi1mediklerin
den bahislc verilen karar 
neticesinde bu köy]ü ye ~ift
~ilerin haklanm müdafaas1 
i~in , yakla~nn saylav sc~imin
de cenub'i Sn·bistan namma 
tertip edilccek olan ~ift<;i 
namzetlerinin tasdiki i~in 
Ba~vekil Bay Y efti~ten tele
fonla rica edilmi§tir. 

i~i mugalätaya ve vclveleye cekler?„ serlevhas1 altmda 
verip bu suretle yapacaklar1 §U b<t§makaleyi yazmaktadir: 

Bundan mada her türlü 
gazete, mecmua ve kitab 
mezkiir kütüphanede bulu
nur. Her taraftan her tiir1ü 

sipari§ kabul ve ehemmiyetle 
nazar1 dikkate ahmr. 

Haz1r 
Kurulmu§ 

1'lüsterisi ahs1k hir „ -' 

di~vi kJinigi satihktir 
Kiras1 ve masraf1 ~ok el

veri§li olan bu klinigin ev 

A.dres: Odun pazari Sa- Mebus kendini müdafaa 
ra~lar caddesi No. 2 Mehmet 

d: 10 Salih cderken altmi§ iki milyonluk 

=========== tahvilätm ruhsabm temin ~ 

isrnetpa§a Bulvar1 

AsriH mam 
izmirin en güzcl, temiz ve 

ucuz hamam1d1r 

Bayram münasebetile fiat
larda mühim tenzilät yapil-

i~in yirmi bin frank ald1gm1 
ve daha yüz bin frank iste
digini inkär etmemi§ fakat 
bu paray1 mebus slfatile de
gil avukat s1fatilc ald1g1m 
bu i§te mebusluk nüfuzundan 
istifade ebnedigini iddia cy
lemi§tir. - •• oo...._.---

m gizlemek mi istiyorlar? "Lozan muahedesine ve 
Memduh T. Tezel Türkiye ile Bulgaristan ara-

TRAKY A KOMiTASININ te§kilät §ube!eri vard1r. Bü 
20 BIN ÄZASI VAR §ubeler 200 i ge~mekte, ka-
Atinada pkan hükiimet y1dh äzas1 da 20,000 ni bul-

taraftar1 Proiya gazetesin- maktad1r. Komitanm yüksek 
den : icra merkezi her yerdeki ~u-

Trakya komitasmm gaze- be]ere muntazaman talimat 
tesi olan (Trakya), kornitas1 vermektedir, 
hakkmda §U haberleri ver- (Trakya) gazetesi de dc-
mektedir : vamh olarak §pyle yazmak-

Bulgaristadm bütün köy- tad1r: 
lerinde Trakya komitasmm Avtupa buhranh dakika· 

e Sofya, (Hususi rnuhabiri- Jar ge~irmektedir. Galiöler 
mizden) - . lki gündenberi milletlere yapbklan haks1z-

Häkim bankac1ya dönerek T b 
bu paray1, meb'us ve sab1k _._„"...__„,_.. Kese Birinei 60 kuru§tur. 

" ikinci 50 " 
Kendi kendine y1kanmak 

nazmn, ne diye ald1g1m sor
dugu zaman lungerde pa
ray1 alanm o zaman avukat-

25 kuru§tur. 
1 

hk etmedigini, bu i§i nüfuzu 
---- ile yapacag1m söyledigini, 

Birinci 30 
ikinci 

olmaga müsait iki odas1 ve pazarhgmda yirmi bin frank 
bir mutbag1 da vardir. TaJip- · o]dugu halde §imdi daha yüz 
ler gazetemiz idarehanesine bin frank istediginide ifade 
müracaat edebilirJer. 1-10 etmi§tir. 

istanbul, (Hususi) - Alw 
tmc1 tib kongresi hab1rhkla
rma devam edilmektedir. Bil 
hassa urnumi kätip doktor 
Fahrettin Kcrim kongrenin 
bütün hazarlildarile hararet· 
le mefgul olmaktadar. 

Bulgar matbuab Yunanlilar1 liklan bugün anlamaya ba~-
b1rak1p §imdi de bizim Trak- lamiijlardir. Kuvvetlerin mil-
yaya asker sevkettigimizi, 
Trakyayi tahkim edecegimi- savah sahasma girdik. Bi-
zi ve Trakyada yeniden tay- nanleyh r:akya meselesinde 
yare garargäblari yapacagi- muvaffak olmam1z i~in Trak-
rn1z1 yazmaga ba§lad1. Evvel- ya komitas1 azalarmm bütün 
ki gün Zora gazetesi Havas kuuvetlerini sarfetmeleri li-
Ajsnsmm Bükresten ald1gi.... zimdar. 
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lz1nirin en lüks ve en ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f Mutahassts 

OPERATÖR - DOKTOR 

BAY T AHSININ 
Hastanesidir 

8u resim hastanenin ( LÜKS ) s1mf hasta odas1 olub bu 
:tnifla~~ on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 

11 Pand1s1t, f1bk, basur, fistül, kanser, urlar, kann, beyin 
~~ir her türlü bu gibi büyük ameliyatlar da yapilmak 

de toptan yekün (50) lira abmr. 

1 

( HaJk1n Sesi ) 

t 
Yüz tuvaletinize ehe1nn1iyet veriyor, genc;Jik 

tara vetini ~.muhaf aza etn1ek . istiyorsan1z 
Ai u: t l a k a 

j ECZACIBASI 
---------.Ferit yags1z kremini kullan1n1z 

Sebebi Ne imi§? 

' Y abu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazd1n, 
....., lle oldu? Sana bu kabaday1bk nereden geldi? 
~ dSen de benim gibi Kabaday1 rak1s101 i~ bak. 0 zaman 
a •yd1k nereden geliyor, anlarsm ... 

iW * • * • * : * * * • * * * ~* * * 'O * *w * 

'l'A. YYARE SiNEMASI T3~~1° ·: 
s BUGÜN 
'~gib lzmir halkmdan gördügü ragbete ve teveccühe 

•r11 1ükran borcunu ödemek i~in mevsimin en • 

} ~kseFEIDi ö RdAakdim ediyor 

Bir F1rsat 
Kar§1yakada sahilde Salih 

pa§a caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 
sabhkbr. isteyenler gümrük 
kar§ismda Meyveter gümrük 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba~ vursunlar. (1-10) 

Sat1l1k Ev 
lngiliz bah~esi üzerinde 

Halil Rifat pa§a caddesinde 
112/3 numarab hane sabbk
tir. Talipler i~erisindeki mal 
sahibine müracaat edebilir. 

1-6 (23) 

Mücellid 
ALi RIZA EVCIM 

Ycni kavaflarda (;34) 
nun1arada 

En §Ik ciJltleri, en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 
§ekilde yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

Istanbullu 
Ali Fuad 

Teminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i§leri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Bu Pillerin En Tazesini 
c:: v 
N ~ = "< ::l ::l 

..,J 

0 ""O = -· --(t -<! -'"1 -0. 0. -(t -• -aq 
3 ~ - • 

3 „ -· -· .JJ) -"""" --· ~ -: "'1 ·-
lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

(!Jlll'lll!6d!ID!1:~.!lbi11i;111ib J11l11l1§.t1lidlr.tli a!!ID 1lr!liillit Jht!i11utl1:!1!ulri[!] 
41 Yann ak§am "Bitmemi§ Senfoni „ filminin büyük reji ~ 1 sörü ViLLY FORST'un yapbg1 ikinci bir §aheser S 

v· Frans1zca Sözlü 411 M A s K E L 1· ~ P.f~~torren Sardunun ölmez eserinden iktibas edilen : " ! 
} BELL tarafmdan temsil edilen biiyük bir baile : J A D A M i 

cu„ Bar!!!! s~1!~ Defa 1:· ! c;ok bissi, ~ok nefis mevzulu, in••m ga,yeden iläbi 1 
STAV FROLICH 1"le COMILL HORN 'un 1· "k' ·1 d l ' - fil . . . . . ~ . .• 41 mus1 1 1 e o u isuper m1 ~ 

A ~emsd ett1klen bak1k1 bir §aheser • 4J E L ff A A. idaresinde Milli ~ 
ln-~ca : ~ • :1 M R Kütüphane Sinemasmda 1: 

· --~e sö 1- F O K S d"" b d" 1 · * "'E! §" ''Yllst . zu « » unya ava 11 eri spor, ~ Bir hafta - iki defa görecek fakat zevkine doyam1 ~ 
P.t,, •e •~timat hädiseler. "NOEL BABA„ renkli Miki • ~ yacagm1z i~in bir daha bir d~ha görmek istiyeceksiniz ~ 'til ·, büyü~~ana!, c;aeri. -~· - ~rn~ ~;.,.,.. nZ'.1&::x:i i) 
c\ltti As[AR: <;ar1amba 15:Per1e:h:-13, Cuma 11, •• BUGÜN SAAT Dt 
t6at ~~si 15 te ba§lar. Son 21,15 seansmda (Fedora) * ~,30 - 4,30 - 7 ve 9 da 
))• e•&&.1r. • 

5 MART - www 

J)ünyada c;1kan tr·a$ h1c;aklarnun krah say1lan 

Poker markal1 tra§ b1~agi 
Her yerde satdn·, bundan ~a~111ay1~uz 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba§, di§ agr1larm1 keskin bir k1hc10 bir ot par~esm1 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma kar§I da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRf PiN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabadayi 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

GOLD 
Golt (Altm) tra§ b1~ag1 isve~ ~eliginden, milimitrenin 

onda bir kabnhgmda olup dünyada eti yoktur 
Bir b1~ak oktar gibi 10 - 15 tra!J yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
'l"a nesi t> Ku ru~ 

~-~~-1cbtbttt.**-.~ 

iki~~rnelikte : Tan Sinemas1 T3ef~3° • 

1-

2-

•) 

·~ 

27 ~ubat 935 <;ar§ambadan itibaren . 
Kudretli ve dilber y1ld1z MARLEN DITRIH'in 

F rans1zca sözlü ve §ark1b 

K1r1k Mabude 
" Don Jose Mujika „ nm lspanyolca 

sözlü ve ~ark1b 

Cingeneler Kral1 
Paran1ount J)ünya Hädisat1 

SEANSLAR 
Per§embe, Pazartesi: K1rik Mabude 13, 17, 21. <;in

geneler Krab 15, 19 
Cuma, Cumarteai: K•r1k Mabude 9, 13, 17, 19 21. 

~ingene Krah 11, 15, 19 
Pazar, <;ar§amba: <;ingeneler KraJ1 15, 19, K1r1k 

Mabude 17, 19 
Sah: Kink Mabude 17, 21. <;ingeneler Krah 19. -~::' Pazartesi, Sah gtinleri 15te batlar So 21,15 se- • 1 K J Z ( L CA R j CA 1 

•e.„1 a (Hayatta Bir Defa) göseerilir. Hergün son 21,15 O 
t ,... 1 „ ynayan · MÜJDE: sab1rs1zhkla beklenen " r A R DA <:. Q~0„ -.cuz " H A L K „ seans1dir. Fiatlar: 1 inci 25 • . MARLEN DIETRICH ~ "' ~ 

„ 35, husus- 50 k t ~ F Ü R S T i N " haftaya 1 
uru ur., [!J„., ...... , •• :„,11'11'8•'••;n"1r•~ tm~A~A~"~~.~.Q: cr.o::ca~~d 
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Siyasal durum ve bund~n f 

~1kacak kar1§1kl1klar 
0000~~~~~~~ 

ISarki Af rika~a cereyan eden hadiseler ve Al
manyan1n~ark misak1 kar~1s1nda akhg1 vaziyet 

0 kadar ~al1§dd1g1 halde tenvire käfi olmamakla ~ be-
Re§it'Galibin j Ankarada 

Günü Toplanacak tu 
ingiliz dt§ da
kan1n1n Berlin 

seyahati 
§arki Aferikadaki durum raber bilakis siyasal ümitleri 
henüz eyilige yüz ~evirme- ka§anbk bulutlara kari§mak-
mi§tir. ltalyamn pay1tahh tad1r. Zira Almanyamn ver-
olan Romadan ve Habe§is- digi beaap bir muvaffakat 
tanm merkezi olan Ad1s Aha cevab1 olmad1g1 gibi bir red 
badan geien haberler bu iki cevab1 da say1lamaz. Bu ce-
hükumetin hudutlarmda min vap si asal bir muammadan 

~Ankara 4 (A.A) - Dok
tor bay Re§it Galibin ölü
münün yildönümü münas1be
tiyle Ankara Halkevinde 6 
Mart <; ~ r§amba ak§aml bir 
ani§ toplahsi yap1lacahhr. 

rizm kongresi 
Berlin 4 (A.A) - Havas 

ajansm muhabirinden; 

taka tayini hususunda anla§- ba§ka bir§ey degildir. 
mak bir türlü kabil olm1yor. Almanya bu cevapta: Ka-
Bubapta henüz hay1rh bir n§Ik meselerler o kadar ~ok 

' ' As1lan casuslar 

Ankara, (Hususi) - Türk
ofisin te§ebbüsü üzerine An
kar ada büyük bir turizm 
kongresi toplanacag1 yaz1l
m1§b. Bu kongreden evvel 
Türkofis tarafmdan seyahat 
i§lerile aläkar olan müesse
selere birer sual listesi gön
derilmi§tir. Listede memle-

Sir Con Saymon kendisine 
mara§al Hindendourgun dai
resmi tahsis etmi§ olan Al
man hükiimetine te§ekkür 
etmi§ ve fakat bu tekliftan 
istifade edemiyerek adeti ol
dugu vechile bir otele ine
cegini bildirmi§tir. 

haber almam1yor. Ayni za- tur ki bunlar1 bir nota ile 
manda ltalya Habe§ huduna halletmek mümkün degildir, 

hakk1nda 
Somah ve Eritiryaya yeni diyor. Bu öyle bir cevap ki, 

Budape~te - Pe§ter Loit 
gazetesi Alman casus kadm
larmm asilmalarmm sebebini 
izah ediyor ve diyor ki: iki 
casus kadmlar harbiye neza· 
retinden yalmz tayyare mo
törlerinin plänlarm1 degiJ 
ayni zamanda yeni toplann 
plänJanm ve Polonyaya kar§l 
bir harp vukuunda kullam· 
lacak olan bütün istihkam-

yeni kuAvetler göndermekte i~inden ~1kana a§k olsun. 

devam edi~.or: . . i§te bu ~etrefilli cevaptan 
Habe§ hukumeh b1Jmuka- hakiki bir mana pkarabilmek 

bele läz1m geien müdafaa i~in ingiliz hariciye nazin 
~~1rhklarm1 ~örüyor. Böyle bay Simon Berlini, Var§ovay1; 
1~1A taraf dahi yava§ ya;a§ battä lüzum görülürse Mos-
sila.h patlatmak maddelenne kovayi ziyaret mecburiyetin-
geliyorlar. de kalmaktadir. 

ltalyamn hududu boyunce 
oturan Habe§ kebilelerinin 
cehale1i ve asabiyeti de göz 
önüne ahmrsa harp tehlike
sinin ak§am sabah patlamak 
üzere olduguna hüküm veri
lir. 

ltalyanm büyük öl~üde Af
rikaya sevkiyata ba§lamast 
da davas1m korkutmakla ka 
zenamaz ise silähle kazan
mak azminde oldngu anla§t· 
hr. <;ünkü italya büyük dev 
letlerden olmas1 itibarile at
mi§ oldugu bu ad1mdan bo~ 
dönmegi de kendi ~amna yc
diremiyecegi, Habe11ten bir 
,ey koparmad1k~a, yahut Ha 
bei ordusuna magliip olarak 
dünyaya rusva olmad1k\:a 
geri dönmiyecegi de tabiidir. 
Zira Roma diplomatlar1 attik 
lan ta§1, yani bay Mussolini 
söyledigi büyük sözleri geri 
alam1yacakhr. 

ltaJya hususi bir siyasi gü
de geldigi bu kabileler kar-
11smda kuvvetini göstermek, 
dedigini yapm1§ olmak i~in 
bu ba§lad1g1 i§ten ~yüz kizar 
tarak dönmemek i~in elden 
geleni yapacag1 a§ikärd1r. 
Zira bu meselede göstere
cegi en ufak zaaf oua ~ok 
pahahya mal olacnkbr. 

Binaenaleyh bu durum gös 
teriyor ki §arki Afrikadaki 
bu hädise öyle kolay kolay 
ba§aralam1yacaktir, belki de 
kans1z düzelemiyecektir. Bu
nunla beraber italyanlar1n 
hakiki iddias1 ne oldugu he
nüz malüm degildir. Bn bir 
s1sd1a ki onu ancak iki ka
bine diplomatlar1 bilebilir: 
Londra ve Paris kabineleri. 

Zira ltafyanm §arki Afri
kakada ne yapmak istedi
gini ancak onlara söylemi§, 
yahut evvelce bu yapacak
larma dair onlarm muvaffa
katm1 alma§ olabilir. 

„Tan„ gazetesi son nüsha 
lar1n1n birinde bu meseJenin 
ltalyanm arzusu dairesinde 
sijah patlamadan hal olun
ma11 ümidini göstermekle 
beraber diyor ki : 

" ltalyannm bu meseleden 
temin etmek istedigi menfa
vta her halde nail olacaktir „ 
diyor ki, bu ifade bu i§in 
dam~akh gib! oldugunu gös
teriJor. 

$ark misak1 baEsma ge
lince: Bu meselede de me~
huliyet hüküm sürüyor. Al
manyanin cevab1 durumu 

F akat bay Simonun bu 
seyahtmda ne derecede mu
vaffakiyet temin edeceg1 de 
bir meseledir. Zira AJmanya 
gibi Polonya da ~ark misak1 
nm aleyhtarid1.rlar. 

H. ZEKI OSME 
1~11 
11 •• 111 

11~1 
111„111 

Jarm fotografJarm1 vc harc
käh askeriye pro jelerini ~al
m1§1ard1r. Bu casusluk ha
reketi Alman tarihinin hu 
güne kadar kaydettirmedigi 
bir §ekilde cereyan etmi§tir. 

1''"'11 
· ·~11 

11!;(.'1 
111 •• 111 

Karakurtlara 1 Ermeni 
kar§I sürek J Patrikhanesi 

Bu sürege :>.O ecnebi, ' Ve l~uhanilerin 
iki Prens i~tirak etti K1yafeti ~1eselesi 

Sofya ·, Burgaz havalisin- Ermeni patrikhanesi ruha-
de iki sene evvel pek teh- ni meselesi Patrik Naroya-
Jikeli olan siyah kurtlar gö- nm ba§kanhg1 altmda yapb-
rünmÜ§tü. Bunlarm itläfa i~in g1 son toplanbsmdk, ruhani-
Burgaz avc1 kulübüne kral lerin sokakta giyecekleri el-
Boris be§ bin leva mükäfat bisenin §e-klini tesbit i~in 
vaadetti idi. iki senedenberi hususi bir komisyon te§kili 
bu avc1Jar buna muvaffak ne lüzum kalmadigma ve ka 
olamadilar. Bunun üzerine nun niz<tmnamesinin sarahati 
Burgaz avc1lar kulübü bu dairesinde hareket edilmesi-
maksatla beynelmilel bir sü- ne karar vermi§tir. 
rek av1 tertip etti. Bu Bu karara göre, Ermeni 
sürege yirmi ecnebi, iki papazlan k1yafet kanunu mu-
prens, bu arada beynelmilel cibince bundan sonra kilise 
avc1lar te§kiläti ba§ 1 kätibi - W§mda sivil gezeceklerdir. 
Grof Adiks ile Sofyada ec- Y alq1z patrik kilise d1~mda 
nebi sefirlerinin ziyadesi da §imdiki k1yafetile gezebi-
i§tirak edecektir. Dünyamn lecekbr. 

en se~ilmi§ avc1!armdan elli Paket i,..inde 
ki§i bulunacakbr. Civar köy- ~ 
Iüler temamen ayaklandmla- Bulunan esrareng!'l, 
cak ve bütün ormanlar tara- bir gövde 
~acakbr. Londra - Ak1llara hayret 

1 •1• • J veren bir fac1adan dola}'l 
D gt IZ am1ra 1 Londanm umum hafiyelerile 

Divan1 harbe vcrildi pofisleri seferberlik ha!ine 

sebebi iki ingiliz kro- getirilm1~tir. 
Londranm yera!b §imendi-

vazörünü c;arpnu~ 

oln1as1d1r 
Londra - ingiliz filosunun 

tarihinde be§inci defa, umu
mi harbten sonrada birinci 
defad1r ki bir ingiJiz amirab 
mahkemeye ~ekiliyor. Nete
kim iki ingiliz krovazörünü 
ispanya sularmda ~arpbrd1· 
gmdan doiay1 amiral Beli 
bugün askeri mahkemeye 
~agmltn1§tlr. Amiral ifade
sini verdikten ve bir ka~ta 
§ahit dinlendikten sonra harp 
divam amiralm kabahats1zh
gma karar vermi§tir. Bu ka
rar üzerine amiralm alman 
k1hc1da iade edilmi§tir. 

BaySimon 
Berline gidiyor 

Londra ( Royter ) - Bay 
Simon gelecek haftanm ba
§mda Berline hareket ede
cektir. 

efrlerinin kaybolan e§yalara 
mahsus yazahaulerinin birir. -
de dizlerine kadar kesilmi§ 
bir adamm pakete sanlmt§ 
vücudu bulunmu§tur. Ayak
lan ne oldugu maliim degil
dir. Bu paket yeralh §imen
diferleri kondoktoru tarafm
dan birak1lm1§br. Bunu ingi
liz tabipleri tarafmdan bab1l-
d1g1 zan edilmektedir. V e bu 
vücudun 'mektep ame]iyatha
nesmm ~akard1g1 tehmin 
olunmaktadir. 

Bulgar 
Barut f abrkas1nda 

feläket 
Sofya Gabrova :laki Elovi~a 

barut fabrikasmda bir felä
ket hädi~ olmu~tur. Fabri
kada bir k1zgm demir barut 
y1gmlarma f1rlam1§, barutlar 
ato§ almt§, ü~ amele yanm1§ 
fabrika k1smen harap olmu§ 
tur. 

kette turizm te§kilätmm in
ki§af1 i~in ne gibi tedbirler 
dü§ündükleri bu müesseseler 
den sorulmu§tur. Türkiye 
Htomobll ve Turing kulübil 
bu hususta dü§ündilklerini 
uzun bir raporla Türkofise 
bilclirmi§tir· Ankarada top
Ianacak olan kongrede Tür
kiye Otomobil ve Turing ku
lübi.inü ~H!•rU Ali tcmesiI 

1 edecekfo·. 

l Be!ediye 
1 Ba§kam.ml!z 

• 
lstanbulda 

istanbul, 5 (Hususi) Bc-
lediye rdsieiz Bay Becct Uz 
ve arkada§lan bu:·aya getdi
ler. B:iy Beh~et Uz bcyana
tmda Berlinde tetkikat yap
bkten sonr:i istokholme gi
derek teiefon ~irketi bor~la
r1 etraf mda Erikson §irketile 
temas edecegini söylemi§tir. 
Belediye reisiniz ak§amki 
trenle Berline hareket et-
mi§tir. 
• 
Ismet 
• 
Inönünün 
(:ok ~anh bir 
Yildönün1ü 
istanbul 5 (Hususi) - Bü

tün gazeteler ba§bakan ismet 
inönünün ba§bakanhgmm onu 
cu y1l döniimü münasebeti!e 
uzun yazilar yazarak büyük 
devlet adam1m1zm ba~ar
d1gl i~lerden sitayi§le ve hay 
ranhkla bahsediyorlar. 

• 
Izmirde 

1\laliye snbcleri bina-
~ > 

lar1 )'apdacak 
Ankara 5 (Hususi) - Ma

Hye bakanhg11 izmir ve is
tanbul gibi büyük ~ehirlcrde 

maliye ~ubueleri i~in binalar 
yaph:racakbr. 

Bulgarista:a1 
l{öy belediyeleri radyo 

ile tecbi'l. oJunuvor 
Sofya - Dahiliye n~:zareti 

ile posta, te!g-1·af, telefon ve 
radyo umumi müdür!ügü ile 
köy belediye!erinin te!efonla 
techizi i\:in muhabere cere
yan etmektedir. Neticeye 
göre köyler bu techizatm 
ms1f masrafim verecek ms
fm1da taksitle ödeyecektir. 

Son dakika: 

• 
lngiliz Ordu 

Büt~esi 
Londra 4 (A.A) - Orduya 

ait büt~e tahminab 43500000 
ingiliz liras1d1r. Yam ge~en 
seneye nazaran 3,950,00~ lira 
fazlad1r. 

Ordu mcvcudu da 152,200 
dir. Ge~en scne 149,500 idi. 
Bu tezayi.idlere ra~}men, büt 
~c tahminl..!ri on scnc evvel 
ki tahminlcre nispeten bir 
milyon noksan, bu seneki 
ordu mevcudunun 1925 se· 
ncsi mevcuduna nazaran 4400 
ki§i eksik oldugunu beyan 
ctmi~tir. 
• 
ltalyan1n 
Askeri 
Sevkiyat1 

FJorans 4 ( A.A ) - Kral 
Afrikaya hareket edecek 
olan Gavinsna f1rkasm1 göz
den ge~irdikten sonra top~u 
k1taatmm resmige~idinde ha
Ülr bulunmu§tur. 

Roma 4 ( A.A ) i~inde 
bir piyade taburu be§ hafif 
top~u bataryas1 ve agir top
~u levaz1m1 bulunan ü~ gemi 
bugün §arki Afrikaya git
mek üzere Napoliden kalka
cakbr. Afriyaya ilk kuvvet
leri götürmÜ§ olan gemi dön 
mü~tür. Y arm 700 piyade 
mitralyozcusu ile yeniden Af 
rikaya dogru kalkacakbr. 

Aksarayda 
Müthi§ 
F1rt1nalar 

Aksaray 4 (A.A) - Dün 
saat 10 da ba§hyan lodos 
rüzgän korkun~ bir ogultu 
ile ak~ama kadar sürdü. Bir 
~ok aga\:lari, evlerin damJa
nm söktü. Telefon hatlariyle 
elektrik telleri bozuldu. in
sanca zayiat yoktur. 

U§akta 
dere ta§t1 

U§ak, 4 (A.A) - Dört 
giindenbea·i sürekli yagan 
yagmurlar, U§ak \:aym1 ta
§Ird1. $ehir bah~eleri su al
tmda kald1. <;ay kenarmdaki 
köylerden haber beklenmek
tedir. 

Selanik torpille kapat1ld1 
Son dakikada Yunan konso!oshanesinden ald1g1 maliimata 

göre, Selänik ve Kesendire limanlar1 civarmdaki bütün fe
nerler söndürülmü§ ve Selänik limanma torpil döküldükten 
bu limana g1vussuz hi~ bir geminin giremiyecegi anla§d
maktad1r. 

S1hhiye ve 
Belediye 
Ba~kanhklar1n1n naZ~ 

r1 dikka tine 
izmirde Daragacmda ToP' 

rak sokagmda bulunan y•f 
kuyularmm yaz mevsiminde 
taaffünü ve pis sulardan te1 

vellüt eden sivri sinekleriJJi11 

tesiriyle s1tma hastal1gmd110 
muhitinin ahalisi ba§ kaldtt' 
mam3ktad1r. Y az mevsirJll 
gelmeden mezkür kuyulart' 
nm seddi hususund~belediye 
ba§kam ve s1hhat ~evirge11' 
Jiginin nazandikkatini celb' 
ederim. 

Hükümet postahane sevk 
1 memuru: Suphi 

1 Gen~ Katil 
'Mahkum Old~ 
l Dalaphkuyu mahallesinde 
~ok sevdigi ni§anhs1 BayaJI 
Leyläyi k1skan~hk habile öf· 
dürmekten su~lu Bay Nibl' 
dm Agircezada devam et• 
mekte olan muhakemesi ne' 
ticelenmi§tir. 

Su~lunun büyük bir ya· 
kmhkla bagiand1g1 ni§anlaJ1 

Beyan Leylä}'l k1skan-hk yii· 
zünden öldürdügü sabit ol· 
mll§; Bay Nihadm ya§1n1ll 
kü~üklügünde esbab1 muhaf· 
fifiden sayuarak sekiz y1l 
dört ay müddetle ag1r bap· 
se karar verilmi~tir. 

iki ki§i yaral~ 
Mamazgähta müessif bir 

cerh hädisesi olmu§tur. Bar· 
dak~1 sokagmda oturan ba' 
yan Mahiye, beraber ya§a· 
makta oldugu Mahmet ogltl 
Kadri tarafmdan k1skan~b~ 
sadisesile ü~ yerinden yar•· 
lanml§hr. , 

Hgdise esnasmda annsif'l1 

kurtar4jik istiyen sekiz ya' 
§mdaki kü~ük Saläheddill 
de yaralanmi§hr Yarabl•~ 
memleket hastanesinde tnc'V1 

edilmektedir. 

. Yang1n 
lki~e§melikte Türk paz•' 

r1nda bay Käz1mm firmmdll
1
11 

yangm pkm1~sada söndürÜ • 
mÜ§tür. Maddi zarar azdar· 

Cenk 
Saka tlanna n1aa~ 

Cenk sakatlarile yetim ve 
dullann Mart, Nisan ve Ma• 
y1s ü~ aybk pe§in maa§laranJtl 
dag1blmasma ba§lanm1§tir. ---··---

Halkevinde 
konferans 

Erkek Muallim mektebi 
müaürü Bay Refet tarafmdalJ 
önümüzdeki cuma günü Hai: 
keviude (Bugünkü i~tiJJl11 
cereyanlar) mevzuu üzerincle 
bir konf er ans verecektit· 
Okurlar1m1za tavsiye ederii· 


