
•• 

!ahib~ ve ~ Ba1muharriril 

Rl;!SANLI 
I~ it E+l~AtN E·S t . -

bnair Birind BEYLER 

IOKAGINDA 

~elilmiyen ieYrak iaäe 
e8llitiez 

No: 2416 

IKINCI 
9 MJ\RT 1935 CUMJ\RTESI 

Si 
Netriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alta Ayhg1 4 

Liradir, Günü Ge~mit 
Nüslialarm Beheri 

15 Kuru1tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Ba8ilm1fbr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

00 

Tiela Mubbiri 
At~ Sa~1yor 

Atina, (Hususi) - Hüku
mete sad1k kalarak "Terme
nikos" körf ezinde isyana it
tirak eden gemileri esir alan 
"Tieli" torpito mubribi Yu
nan Bahriye Bakanbg1 tara
fmdan takdir olunmu1tur. 

---„·---
Sak1z1 Averof 
l1gal Etmedi 

Atina, (Hususi) - Son ah
nan hal>erlere göre Sak1z1 
Averof itgal etmeyip isi ge
milerden iki torpito himaye
sinde ~anlan bahriye nefer
leri itgal etmit ve mahalli 
memurlan iskat ederek Ve
nizel0s taraft:an birini vali 
tayin etmifler ve derbal öm 
idare ilin eylemitlerdir. 

Caldarisin 
Nezaketi 

Atina, ( Hususi ) - Atina 
Umumi Emniyet Müdürü ta
raf1ndan tevkif edilen muha
le_fet rüesasmdan Papanas-

tasyonun ricas1 üzerine kendi 
evinde mahpus olarak kal
mas1na Bay <;aldarisin mü
saade etmesi bura ecnehi 
mahafilinde büyük takdirler 
uyand1rm1tbr. oo---
Venizelos ka~-
mak i~in ne 
dÜ§Ünüyor? 

Paris - Venizelos Giritte 
Eli z1rhbsm1 daima emri al
bnda ve Girit limamnda 
tutmaktadir. ,$ayet vaziyet 
Venizelosun aleybinc dönerse 
bu gemi ile ltalya 1ulanna 
firar edeceldir. 

Gevgirli - Selänikten b-u 
:sabah gef en .vol:>ularm ifade 
aine göre Plastiras Yunanis· 
tana gelmittir ve maiyetine 
yedi bin k!si verilmiftir. Bu 
yüzden Selänik dükkänlar1 
taml?men kap1thd1r. Ortabkta 
bir korku hüküm 'sürüyor ve 

i hükumet yeniden bir~oh tev 
kifat )'.apmaktadu. 
Hapishaneler ~üpheJia dam

larla doludur. Venizelistlerin 
bir ~ogu sahte pasaportla 
hududu atmaktad1rlar. 

(Halkm Scsi) - Bir haf
tadanberi son isyanda ma
sumiyet ve bitarafbg1m ilAn 
eden Plästiras1n bu isyan ve 

1 

ihtUäli ne suretle hanrlad1-
g101 yann ne1redecegimiz 
vesikalarda okuyacakslmzf 

1.Bälikälara pa
ra vermemek 
emri verildi 
Atina, - Hükumet ban

kalara verdigi bir emirde 
tevdiat sahiplerine bei bin 
drabmiden fazla para veril
memesini bildirmi1tir. 

~~erofta 
Yangin 

• 

Paris - Dün Giritten dö
nen yirmi iki tayyare Averof 
z1bhs1m gönnütler, Averofa
da att1klar1 bombalar ile ge
mide yangm zuhur ettifini 
görm~lerdir: Bu yangmdan 
gemiden denize bir~ok as

kerlerin atlad1klann1 da far
ketmiflerdir. Geminin zanno
lunan ve ilan edilen teklin
den daba pek büyük rabne-
ler a~1ld1g1 mubakkakbr. 

Serez istirdat 
edilmit 

Beigrat, - Atinadan ge
ien bir telgraf a göre äsilerin 
leline diifmüt olan Serez weh
:ri yeniden istirdat olunmu1· 
tur. Atina 1ehrinde asayif 
yolundad1r. ihtiyatlar1n techi
zabna devam olunuyor. 

250 Degil 
25 imi§ 

Beigrat, - lsyanc1larm 
netrettikleri haberlere göre 
Avarofta isyan aleyhine ihti
lil edip kur1ana dizilen as
kerlerin adedi 250 degil 25 
imif. 

HALKIN SESi - Bunu 
böyle <lemek icabeder. 



( Halkm Sesi ) 

YUNAN DONANMASI 
-----------------oooo--------------------

Yu nan ])onan1nas1 2 K14 uvazör, 8 ~f uhrib, J 3 
~ 1„orpidobot, ß Denizoltt Gen1i indenl\1ürek

kepdir. müretebati 6716 Ki~idir • • 
4 Milyon Leva :50 ltalyan General1n1n l§tira-Yunan donanmasmda yu- olup 4 tane 75 lik topu var-

~alm1§ ! kile Y ap1lacak Askeri Talim 
Sofya - Sofya ~ehir ma- Roma 8 (A.A) - Stefani 8 ni zamanda ordu ile tayyare 

Skartdaki 8 muhribden ba~ka dir. Sür'ah 9 mildir. 

13 torpitopot ~~rd1r. . Yunanhlarm ayrica 520, 400 
2 tane ; Ntk1 ve Asp1s 395, 380 tonluk dört tane 

1905 - 1906 da yap1lm1§Jar- mayin gemisi vardir. Bun-
d1r. 272 ton; 30 mil sürat, l „ • 52 

liye tahsildar1 Radenkof dört Ajans1 bildiriyor : 1 arasmdaki i~ beraberligi me-
milyon leva ~almi§br. Bu yüz Bütün karar kumandanhk- seleside de tetkik edilecek-

Tiane 76 bk, 2 tane 57 Jik arm Uf. tanes1 . §er mayin, 

to 2 t 533 1„k k 1 tanes1 40 maym ta§1r. Bu p, ane u ovan. 
Süratleri 30 mil üzcrine ya- gemiler 13 - 14 mil sür'atm-
p1lm1§ olan bu gemiler 1927 dad1rlar. 
d ~ ~ ~ 

e tamir edi mi§lerse de §im- ~ ~ ~ 

den birka~ ki§i tevkif oluna Jarl nezdinde en yüksek or-
rak 250,000 leva iade etti- du zabitanmm i§tirakile ta-
rilmi!jtir. Fakat as1l ~alan limler ba§lam1!jhr. Gaye er-

ERadenkof tutulamam1§br. kam harbiyenin tesbit ettigi 
~ ~ ~ ~ farazi vaziyetlere göre mem· 

tir. SO generahn i§tirak ede
cegi bu tezahürat büyük er
käm harbiye reisi ve bütün 

ordu kuvvetlerinin yUksek 
makamahn huzuru ile Ro-

di 26 milden fazla gideme- DünkÜ 
mektedirler. Mürettebleri 70 
ki§idir. 

M 1 
leketin müdafaasma ait me-

8~ ar seleleri tetkik etmektir. Ay- mada kapahacakhr. 

2 tane. ; Thiella, Spendoni, 
1906 - 1907 senelerinde ya
p1lm1~lard1r. 310 ton, 30 mil 
sürat, 2 tane 88 top, 1 tane 
68 lik tayyare tapu, 2 tane 
457 lik kovan, mürettebat 
70 ki§i. 

Göztepe f\ltinorduyu, Altay izn1irsporu, 1(. S. , ~ ~ ~ ~ 
J{. 20 - 0 Tüaksporu n1aglup ettiler Bulgarlar1n Uluslar kurumuna 

Dün yagmurlu ve soguk : 2 - 0 Göztepe lehine bitti. J •• tJ 
havada lik ma~larmm ikinci ikinci devrcye ba!jland1g1 1 muracaa ar1 
devresine ba§land1. zaman Göztepe yar1 müda- ' [ Ba§tarafi 1 incide ] imkän birakmadan derhal 

Günün en mühim oyunu faa oynayor. Akmlarm1da rarmda oldugumuzu dünya 
Göztepe ile Altmordu ara- arkadan yapmak istiyordu. bilir. 
smd<J oynand1. Mafm hakemi Bu vaziyet kar.::1smda Altm-

gezetecilere tevzi etmesi bir 
vakadir ki, müracaatm se
beplerini :-belki de tenvire 
yar1yabilir zannile i§aret ecli
yorum. 

4 tane; Egli, Alk1yon, A
retuza, Doris 1913 te yap1l
m1§lard1r. 145 ton, 25 mil 
sürat: 2 tane 57 lik top, 3 
tane 457 Jik kovan: 1926 da 

" Y er yüzünde bundan ~üp· 
K.S.K tan bay Esntb. ordu oyuna temamiyle häkim be edecek bir hükumet bu-

Göztepenin havamn yagv - oldu. Yirmi dakika devam 
murJu oldugunu ileri sürerek eden bu häkimiyetten Altm-
maf1 tehir etmck istemesine ordu yine istifade cdemedi. 
ragmen ma~ tehir edilmedi Yirminci dakikadan sonra 

tamir edilmi§ olmalarma rag- ve Altmordu buna yana§- Göztepe batasm1 anlad1 ve 
men bn kü~ük torpitabotJa- mad1. hücuma ge~ti. Soldan yapbg1 
rm biiyük kiymetleri yoktur. Tak1mlar sahaya ~1kbkJan bir akm1 ve muhakkak gol 

5 tane : Pergomamos sis- zaman Cöztepe sol haf ve f1rsahm Abbas ka~1rd1. Ar-
temi, Bunlar harb sonunda I b kl d so e erin en mahrum. kasmda sagdan bir Göztepe 
Avusturyahlardan Almarak AJtmordu ise. tarn kadrosile akmmda Altmordu sol mü-
Yunanblara veriJmi§tir. 1914 ve yanh§ bir tertipte görün- dafii penalb yaph. Fuat bu 
- 1915 te yapilmi§lardir. 241 düler. Oldukca seri bir §C- cezay1 gole tahvil ederek , 
ton, 28 mil sürat, 1 tane 75 k ld b J d i e a~ an 1. Daha ilk da- tak1mmm galibiyetini tah- 1 
lik top; torpito kovanlari ~1- kikalarda Göztepenin bu kim etti. 
kanlmi§br. ma~1 kazanmak i~in lehine 3 - 0 Maglup vaziycte dü-

Polis vazifesi göriirler, Mü bir avantaj almak istedigi §CD Altmordu tak1m1 tekrar 
rettebesi 25 ki§idir. 

göze ~arp1yordu.' A~1klarile son bir gayretle Göztepe 
4 Yeni muhrip: 1929-1930 s1k s1k Alhnordu kalesini kalesine inti. Göztepe mü-

da ltalyaya 1smarlanm1~ olan tehdit etmege ba!jladilar. dafiinin ceza sahasmda hatah 
bu gemiler 1450 ton, 40 10 uncn dakikaya dogru bir hareketi hakem tnrafm-
mil sürat. 4 tane 120·lik top, iki müdafinin hatasmdan Göz dan cezalandmld1

1 
Altmordu 

3 tane 40 hk tayyare topu, tepe ilk golunu .kazand1rd1. yegäne golünü bu suretle 
6 tane 533 Jük kovan. Bu goJdan 10 dakika sonra kazand1. 
DENIZAL Tl GEMILERI: Almordu merkez muavininin Oyun yine Altmordumm 

6 tane: Bunlar iki grup kendi kaJesioe atbg1 plase hakimiyeti alhnde devam 
olup Kastonis ile Papanikolis bir gol takip ettl. Bu gol ediyordu. Gözlepe \:amamile 

1 
1926 da yap1lm1§lard1r. Su- hasma ikinci bir gol avantaji denecek kadar müdafaa tyu-

1 
yun üstünde 605, dalm1~ olmakla beraber kendileri nu oymyor. 
olarak 778 ton, süratleri de tazafmdan yapdmas1 Altmor Elint! ge~irdigi galibiyeti 
suyun üstünde 14, daJm1~ du oyuncularmm üzerinde vermek istemiyordu. ~rb}c 
olarak 9,5 mildir. Bir tane birinci goldan ziyade tesir vak1tta yakla§}l. 4-1 inci da-
100 Jük top, 1 tane 40 hk yapb. kikada Fuat kendi ' ms1f sa-
hava topu, 6 tane 533 lük Yirmi dakikada 0-2 mag- hasmda ayagma ge~irdigi 
kovanlan vardir. Mürettepleri lüp vaziyete dü§en Altmaor- topu Alhnordu kalesine dog-
39 ki§idir. bütün varhg1 ile Göztepe ru sürüklemege ba~lad1. 

Diger 4 tanesi 1928 - 1930 kalesine indi ve eline ge~ir- Kar~1s1na ~1kan Cemili. fH 
seneleri arasmda yapilm1lj- digi muhakkak bir iki goJ müdafii atlatb. Ve dördüncü 
Jard1r. fsimJeri Proteüs, Me- f1rsatm1 kaleci Mahmud öl- defa Altmordu kalesine sok-
reüs, Triton, GJaukostur. De dürdü. tu. Bu gol arbk Altmordu-
niz üstünde 730, dalmi§ken Bugün Mahmud cidden nun ümidini temamiyle kesdi. 
960 ton, suyun yüzünde 14, harikalar yarad1yordu. Altm- Ve oyunda 4-1 Göztepe 
dalm1~ken 9,5 mil sürat, 1 ordu forlarma göz a~brmi- lehine bitti. 
tane yüzlük top, 1 tane 40 yordu. Mükemmel ~1ki§larile Altmordu bu ac1 maglubi-
hava topu, 8 tane 550 Jik en tehlike~ vaziyetlerde yete kendi batns1 yüzünden 
torpito kovaniJe mücehhez- ayaklardan top ahyor. dü§mÜ§tür. Göztepeye gelin-
dirler. Mürettebleri 41 ki§i- Altmordu bir arahk hata- ce cidden güzel bir oyunla 
dir. s1n1 anlad1. Cemili bekc ald1 galibiyeti hak etmi lerdir. 
DIGER GEMILER : fakat yerine ~evketi getirdi Galib Göztepenin 11 rini ve 

Yunan donanmasm10 bun- birikät versin bu daha bü- bilhassa kaleci Mahmudu 
lar haricince Ares isminde yüa hata ~ok sürmedi. Bir tebrik ederiz. 
1870 ton1uk yelkenli ve bu- ara11k Adili ortada kördük. Altay ile lzmirspor arasin-
harli bir mcktep gemisi, var- Bu s1ralarda Altmornun oyu- da yap1Ian son ma~ 4-0 Al-
dir ki 150 gemici talebe ve nu biraz düzelir gibi oldu fa- taym lehine bitti. 
100 zabit talebe alabilir. Bu- kat bu da ~ok devam etmc- ••-~ 

_:.~m_:~~;~_.~!?.wu:.?..~"'m~.~~„n~~:!~~~„„~:.:.~=.-~~!:.~:~~w in giJ tere 
Beynelmilel Prag Sergisi 
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(:eko lovak sanayiinin satJ~ n1erkezi, sanavi 
istihsalatin en iyi sat1~ menba1 „ 

<;ekoslovak demiryollarmda yüzde 50, ecnebi §imendifer, 
deniz ve hava yollarmda yüzde 25 tenzilät. 

Daha fazla malümat almak i~in lzmirde <;ekoslovak kon::_ 
soloshanesine müracaat. 

13u SözJere l~az1 Degil 
Londra - ingiltere hari

ciye naz1n bay Simon bizzat 
bay Mussoliniye Habe§ i§le
rinin acele bitirilmcsi liizu
mung söylemi§ ve bu i§in 
fngiltere ve Fransanm kara
rile yap1ld1g10n dair ~ evran 
eden §ayialara meydan veril 
memesin1 istemi§tir. 

lunacagma dün ak§amo. kadar' 
inanm1yorduk. Bulgar Di~ 
hakam dostum Bay Batnlof 
aram1zdaki dostluk muahe
desinden bahsetmi~tir. Y nlmz 
ona degil, iki tarnfm emri 
olan bütün mevcut munhedc
lere nc kadar riayet etmekte 
oldugunu ve iki taraftan 
hangisinin milli terbiye, milli 
te§kilät ve milli haz1rhklnn 
tedafüi veya hangi bir kom~ 
~u aleyhinc tecavüzi mahi
yettc oldugunu göstermek 
i~in ulus!ar kurmnu ve cihan 
efkar1 umumiyesine kannat 
verecek usullerle hal<iknhn 
mcydana ~1kmas1m kabul et
miye haz1nz. 

B.izim hi~bir harcketimiz 
imzn koydugumuz muahede
lerin hi~ b~rinde inugayir 
de~ildir. Her hangi bir kom
~umuz aleyhinde onun tam:l· 
miyet ve emniyetini tehdit 
eclen bir hareketimiz yoktur. 
Binaenaleyh Bulgaristanm bu 
müracaabm her halde bize 
matuf olarak izhar edilcn 
vesile haricinden bn~ka b'r 
maksat ve sebep!erde ara
makta isabetsizlik olmasa 
gerektir. 

YunaT,1 doslumuzun bütün 
dostalarmm alem i~inde b1ra 
kan dahili 1zbraplari benüz 
bittnemi§tir. Dost memlekette 
1-an dökülme inin bitmcsini 
ve nizam ve intizam1 tamme
nin biran evvel avdct etmc
sini temcnni etmektcyiz. Hi~ 
bir devletin dahili i~inc ka
rtl}mak asla hahrumzdnn ge~ 
mcdigi i~in bn herkezin bil
digi hädiseyi bu s1rada mev 
cut vak'a olarak zikredelim. 
Ümit etn1ek isterim ld Bul
garisfanm da v?ziyeti böyle 
olacaktu·, 

Vakalardan bahscderken 
J: ulgaristanm uluslar kurumu 
mümcssili bay Antonofun ki 
-Ankarada a1·am1zda bahm
mu§tur- hakk1m1daki muhb
ray1 kätiblige verir vermez 
bu makamm alakadar devle
te daba haber vermesine 

ffü· de bu sabehki ajans 
haberleri arasmda Bulgaris
tanm iki s1mf asker'i siliih 
altma ~ag1rd1g1 haberini da
ha bUyük hayretle okudum. 
Böyle bir ~eye hak Verecek 
hi~ bir sebep yoktur. Bu 
ltibarla bu asker loplama ha 
bat"inin dogru olmad1g1m tab 
min ebnek ister ve ll~fn bu
n\t temenni ederim . . Türkiyc 
cümburiyeti hükiimeti dost
luklarma ve taahbüdl~rine 
b::ighlig1~1 ~1k almla her yer 
de ispat eder bundan het 

kez mutmain olmal1d1r. 
Cenevre 8 (A.A) - Ha· 

vns ajans1 bildiriyor : 
Bay Avenol Bay Antonof-

tan ögleden sonra kendisile 
temas etmcsini rica etmi~tir. 
Bu mülä.kat esnasmda Bay 
Avenohin Bulgar murahha
sma dünkü müracaatmm bi
raz garip bulandugunu ve 
kendisinin bu müracaab Tür 
kiye murahhasma teblig mec 
buriyctinde oldugunu bildir
digi söylenmektedir. 

Bulgar notasile Türk ce-
vabt bilah1ra uluslar aras1 
kurumunun konseyi azälari
na tevzi edilecektiz. 

Uluslar aras1 mahfil Bulgar 
heycti murabasasmm nereye 
varacagm1 öJ~mcktcn bu 
miidahaleyi yapbg1 kanaatin
<ledir. 

Ögleden sonra Yunan mu 
rahhas1 bay Rafeal bay Ave 
nolu ziyaret ederek bu me· 
sele hakkmda malumat ta-
leb etmi~tir. 

••• 
sve~ re 1s1 

Yunanistandan tlitün 
alacak 

Atina (Hususi) - fsve~ 
hükiimeti ile Yunanistan ara· 
smda yap1lan bir anla§ma 
Ticaretodas1 tarafmdan ne§r-
edilmi~tir. Bu an!a§maga göre 
isvc~ hükümeti ihtiyac1 mik
tarmda 1434 rekoltesinden 
tiitün sabn alacak ve bu tü-
tünler k1ymetinde lsve~ mah 
ithal edileccktir. 

Bak alla~a Müjde 
Son dcreec hassas, sagla111, zarif ve 
oturak tcra~iJerirniz gcJdi. Her 

fevkinded1r 

dan1gah 
terazinin 

SATI~ YERI: Suluhan civannda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

9 MAil 

A 

Asi Yunall 
gemileri 

( 8aijtaraf1 1 inci Sahif 
r muharebe gürüläileri B 
hududuna yaklqmak 
Ve bu asilerin ricatma 
let etmektedir. Asiler 
hudut karakollanni ge 
lerdir. 

Paris 8 (A.A) - Gas 
lerin Yunanistana gönde 
leri hususi muhabirl 
verdikleri maliimata 
asiler vaziyetlerini sa"' 
la§hriyor gibidir. 

Lö Jurnahn hususi III 

biri Midillinin i§galindell 
ka asilerin Sak1z ve Si 
adalarm1 da iki torpito III 

ribiyle i~gal ettiklerini 
Serezle Kavalada vaziye 
rini takviye ettikten 5 

Dramay1 i§gal ... ederek 
men Epire de ge~tikle 
bildirmektedir. 

Fakt?t muhabir 
sachk kalan clonartman1n . 
z1r oldugunu ve ü~ to 
muhribinin da Kandiyeye 
bard1man ettjgini de ill 
etmektedir. iJ1 

" Pöti Parizyen ,, mubab 
hükümet tayyarelerinin s~ 
rez ile Kavalada demi! •, 
~1§ olan iki asi barp. S!~~ 
sini bombard1man .ettiklerv 
bildirmektedira ~ 

~ärls ß .(A.A) - Lö P 
Jurnahn hnsusi muhabirio' 
göre V cnizelitler Lari•~ 
i§gal etmi§ler, Averof ta1'iJ 
etmek istiyen iki tayyar.r 
dü§ilrmü§tur. Pireye kai: 
bir hücum yak1lmasmc1an k 
kuldugu bildirilmektediri . 

Ankara 8 (A.A) - Y~ 
nan band1rab be~ vapu...
transitten menedildikler11 
dai,r gazetelerC!e v.1kah liaV ' 
disler üzerine talik1kat yaft. 
hk. istiabarahm1za nazar,
bunlarm muvakkatan yolla~· 
na devamdan menedilmelea1• 
Yunan hükümeti tarafmd~ 
yap1ian iltimas üzerine v:ikl 
olmu§tur. ----i•r---
K1skan~l1kla 
l{ansun Öldünnü~ 
Sofya, - Ktzanbk kaz•" 

smm Sabran~ koyünde kanb 
bir facia oynand1. i§in i~ yil" 
zü henüz belli degil. onol .. e 
sabah Hasan ve gen~ gui 
kartsi Ränä tarlaya giderlet• 
k~n, bir müddet sonra Ha" 
san köye gelerck, Hasao1~ 

"h tt" 1.riJ11 
ruververile inh ar e 15• . 
söyler. Fakat köy Belediye~ 
hcmen Hasam tevkif ede~ 
ve hakkmda takibata ba§lat ---oo 
Eransa 
Habe§ten 
·razn1inat istiyor .. 

d b.„ Paris - Frans1z 1§ • 
f. ·n1 kan1 Pari~ekiHabe1sein 

kabul ederek Fransa -.'Habef 
hududunda öldürülen Frans1i 
memuru Bernarm diyeti ola
rak Habe§ bükiimetindell 
800,000 frank istemi1tir 
Ayni zamanda hudut boyu~ 
da bitaraf bir mmtaka tesi
sini tcklif etmi~tir. 

Övr gazetcsinin yazd1gin~ 
göre, bu tazminat meseles• 
siyasal bir surette halledile
mezse Franse harekäb aske
riyeye mecbur olacakhr. 

UCUZLUK: Bayraml1k ~htiya~lar1n1z1 ve hediyeliklerinizi Hükiimet Caddesinde ;;emsi Hakikat UCUZLUK SER
GISINDEN alm1z fiatlar ~ok ucuz. 

Yaz 

Siy 


