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BüK R E S TOPLANTISI BITTI 
4tatürkün söylevi Rusyada

1
8alkan konferans1 hakk1ndaki resmi tebli~ I S ab1k Yunan 

'biiyük memnuniyet uyand1rd1
1

kral Karol konferans1n neticesinden memnun Kirab 
. Moskova (Hustasi)-. Tür- : gresinde Ba,bakan Moloto- . „••oo••co--- ------------

;1ye. Cumhur reisi Atatürkün fun Türkiye hakkmdaki nut- ))ört devlet d1~ i~lcri hafnutfan Balkan dcvlctlerini yak1nla~ttracak 
arb kongresinde irad ettigi kunda Türkiye mümessili Va siya~aJ <>konon1ik d1ger 111csele1er hald<1nda göri.hjn~e1er ~'aptdar 

butkun Türa- Sovyet dost· sif Cmara kar9i div&nl riya· Bükres
1 

i3 (A:A) - Ba!- 1 bakam Bay Tituleskonuil pantn bu kis1mnda kom!juluk 
luiuna temas eden kismi set te dahil oiclugu halde k k f~ . b 1 k k d d b k · an ~ntanb on eraii~1 ugiin ba§ anhgmda yedi toplanh mllnasebetleri ba 1mm an ü 

Ugün "gazeteler tarafmclan biltün dngre azälari tarafin "'l d - i l . L" • K d k ög e en sonra ~ erint othr- srapm•!Shr. onsey Avrupada !fÜncelere mtY an verece 
'Ynen ve iri yazllarla tie§r;. dan ~yakta yapilan nümaai,- mi§tir. Bay Titulesko, Tevfik mahiyette olmad1g1n1 gör-
edilmektedir. iere cevap teläkki edilmek- Ri.l~tü Aras, Maksimos ve mü§ ve bunu sevin~le kar11-

'fn. k) 4 :. . ··h· t tedir. 1 P d l K D · · k b. ~ ur 1y~nm en mu im e,- r·· k S d y B 1 uri~in bir ara a Kra a- tilam1§br. almt onsey 1-
kila:.t 1 H lk p .. k ur - ovyet ostlugu, a -1 o an a arhs1 on- k · k S rol tarafmda, kabulünden läkis Balkan antantmm bal-
'h-re • 1 d B·· 'd at m1sa ·1 ve ovyet-Frans1z 
·a s1 Kar§1sm a usam e dl .1 A d . sonra l Balkan devletlerinin kanlardak~ icraabnda bir kr . . . an a1mas1 e vrupa a vilcu-

ernhnde a~1lan 7 mc1 Sov da gelecek cihet tayinine dört mUmessili D1§ar1 f §leri takviye ve geni1leme husu-
Yet dostlugunun hahrlahlma- muhakkak tesir edet~kHr. llakarihftna g"elmiljler ve Bai- le gelecegi anmm yak1n ol-
11 Parti ve Siyasi muhitler- Atalilkle Lehiriih üniafrba}a.: 
de b•• ••k b' • L • . uyu 1r memnun1)1ec ve rile iki devletin büyük Pet-
••rnirniyet ile kar,1lanm11 ve rodan ba1hyarak iki asra 
'!ie~. in~ibalar uyand1rm1~br. yakm devam eden ta~ihi 

atu~kun Sovyet Rusyanm bogu1malarma kat'i surette 
dostluguna temas eden ha- nihayet verilmi~ samimi dost-
'•retli nutku umumiyetle 28 lugun temeli korulmu§, bu 
~inunusani Kremlinde a~1- dostluk günden güne inki§af 
•n yedinci Sovyetler Kon- etmekte bulunmu,tur. 

SE~~~~~~ 

~iR KACAKCI ~EBEKESi 
~----_;;...------00 ---· 

Sigara ka~akc1hgi 'yapan bir 
1ebeke dün yakaland1 

KRAL KAROL 
genel durumu derin bir tarz 
da tetkik ile i§e ba§lam1§, 

idan1lara Son Veril
rnesini istiyor 

Paris - Londradan baber 
lere göre, aab1k Kral Jorj 
Londraya gelir gelmez Yu
nan sefaretine bir va11tuile 
Yunan hükumetine bir tel• 
gra' göndererek, Yunan di
van1barplar1 taranndan idama 
mahkiim edilenlerin atfedil
mesini taleb etmi1tir. 

Sab1k kral telrrahncla 
1imdiye kadar Yunanistanm 
dabili i1lerine müdabale et
medigini, ancak ba sefer 
Yunanistanda akab.lan bmn 
önüne ge~lmesi i~in ba ta· 
lebte bulundugunu aöylemek· 
tedir. 

üzel Balkan antanb meafaat· 
larm1n an~k istisnu1z bitnn 
memleketlerin ve biJaua ldl 
~ük antanbn A vrupa barq 
durluj'unu tetki tc etmek ilze· 
re tetriki metaiaile devamb 
bir surette temin edilebilece 
iini teslim husuaunda mltte 
fik kabmflanbr. 

Zab1ta, geni1 bir s1gara • ke, henüz anla§1lam1yan bir 
kii1d1 ka~ak~1hgma el ath. müesseseden mllhim m1ktar BA Y YEVTl<; 

Daimi konaey dotu AYn· 
TEVFfK RÜ~TO ARAT pa amniyetinin miiatakllel 

Sigara kig1d1 imal ederek da sabun kAg1d1 tedarik et- . kan antanb kofiseyi bai;katu 
latan genit bir ka~ak~1hk mi~tir. Sigara kag1cl1 inhisar Bay Titulesko etrafmcia mes-
lebekesini meydana ~1kard1. altina ahnmazda11 önce 1eh- lekla§lar1 oldugu halde a1a-
~hndilik ka~ak~1hk hädisesi- rimizdeki Haf1z Ali matbaa- · g1daki resmi bildirigi oku-
1'1n ön saf1nda Albndi!; Re- smda baz1 sigara kigld1 kap ' mu1tur ! 
~eb, ütücü :~emoil, ~emoilin lari imal edilerek kalmlfh. ' Balkan antanh konseyi BA Y TlTULESKO 
•yan biraderi Yusef, terzi Bunlar bir türlü sarEedilemi- Bilkre1te 10, 12 ve 12 Ma- Balkattlar durumunun gerek 

Ar~f ve kahveci Süle.yman yordu. yista Romanya d11ar1 itleri bar111n idamesi, ierek Avru 
ltrd1r. Hidise ~evresinde Bu !jebeke, sigara kag1cl1 

1 
~ ~ l!2 ~ ~ t!2 t@l S 

tclindigimiz malümat !jÖyledir: kaplarml aläkah matbaadan f •1• t• d J J ? 
- Sigara käg1d1 imal et- satin alarak Kuyumcular ' 1 IS ID e De er yapl 1yor 

.,:etc karar veren bu 1ebe- - Sonu 4 üncüde - Polisleri, an1elesi, 9if~ileri, n1en1urlar1 ve ptof e 
~------•-aml!ml!lilrmw•,-•, _ . ._ •. .,.„amuu, sörlerile yaln1z Yahudiler·den n1iirekkep ~hirler 

J Umumi harbden sonra düo yana§amaziar Oeniz .akin 

(Y avuzun kahramanhg1] -61-
lngilizlerin bu kaclar bi\yük bir firsab nas1l 
tlden ka~1rd1klarma hayret ediyorsunuz 
degil mi? 

Arhk daha fazla duramad1m : 
- Evet Türlerin bu zaferini, gösterdik

leri bu ht\y\lk kabramanhk, tan ve eerefle 
tlo)\I t>lan tarihlerine altm yaz1larla yaz1h bir 
Y•prak daba tetkil edec ktir. 

y avuz kendini 'nas1l 

kurtarm11? 

k Harb bittikten sonra Yavu:tun ne sekifde 
ktlraya oturduj'u vc bilähire kurtar1ld1g1 hak· 

nda ,u malumab ald1m:~ 
Yayuz Midilli batbktan sonra yarah ola"•lt "Boiaza dogru ilerlemi§, büyük tehlikeler 

~~·t~rak Bogazagirecegi s1rada ba' taraf 
rdeabire kuma saplanm11. 

l 'f avuzun karaya oturdugunu baber alan 
llgilizler mevcud bütün harb gemilerini tay
~lrelerini ve denizalb gemilerini Yavuzu ba-
lrnia üzere' 'l!c>gaza göndermi!jler: 

' 

~amn dört bucagmdaki '( a.; ol~ugu zamanlar yolcular, 
'i bu~ilerde~ b!r. ~1sm~ ö~eden yükler polt~ hep ya motör-

beri kendderi 1~m b1r arz1 Ierle, yahüd da &andal ve 
mevud „ olan (Filistine gelip kayiklarla sahile fa~1n1r. 
yerle!jmi§ler ve oray1 imar Eger deniz dagah ise bir~ok-
i~in var kuvvetlerini bazuya lar1 vupurun i~inde denizin 
vererek ~ah,maya ba1lam1§- sükiin bulmasm1 beklerler. 

' lard1r. K1ymm s1g olmas1 orada 
J Frans1z muharrirlerinden bir r1hbm in!jasma imkän 

Paul Herfor son günlerde b1rakmamaktadir. Keneara 
J oralarda bir 1eyahat yapmt§ tamamile ula§madan evvel 
f ve herkesi alAkar edecek bir denizde batm1§ gemilerin, 
r ~ok !Jeryler görmüttür: sandallann enkaz1, ~öpler ve 

Frans1z muhabirinin bu saire insana ~ok fena bir 
1 8eyahatlne _aid intibalarm1 bis verir. Kenara ayak bas-
1 naklediyoruzr: bmz m1, gümrük binalarmm 

"Filistine Y afa liman1 yo- pisligi, berbadbgt derbal 
lile gelenler iki sürpriz kar- gözünüze ~arpar. Burada ln-
11smda kahrlar Birincisi pek gilizlerin bulundugunu ancak 
hot bir §CY degildir. Fakat gümrük memurlarmm ünifor-
ikincisi insam takdir ve hay- malarmdan anlarsm1z. Sa-
rete dü§ürür. bilde ~ürümü§ portakallarla 

Kudüsün iskelesi olan Ya- dolu sand1klarm busule ge-
fa Akdeniz sahillerinde ~ok tirdigi taaffün havay1 berbad 
geri bir k1y1 tehridir. En bir hale getirmektedir. 
kü~ük vapurlar bile kenara (Sonu yarm) 

dugu kanaatini elde etmi!J· tqkilibmn bir uas olarak 
tir. telikki ettiii Frans1z-5"yet 
Daimi konsey bundan sonra kar11bkb yard1m muaheclelini 

gerek Balkan antand1 dev- aevin~e aelimlar. 
Ietlerinin bir arada, gerek Roma uzlqmalannll gelia• 
bunlar1 ayr1 ayrt 11Jiliyen bü ce Balkan antanb k...U 
tün meseleleri özel ile ince- me1ru menfaatlan razetildiji 
Iemi§lir. Konsey genel ve [ Sonu 4 ilnctlde J 

•11nM1•11---w:wws..,..1•1--.....,,._w•www•w•1-----.-------...... „ ....... , ............ 

gözün~ a~rs1n? ~imdi 
~ 

- Bilmem doktor neden akf&ID olunca r6zlerim kapua· 
yor. 

- Her ak,am i~iyor musunuz? 
- Pek ~ok. 
- Öyle ise !jimdi gözünüz a~tlar? 
- Bunun i~in bana ne yapacak11n11? 
- On lira vizita paras1 alaca;.m. 

) Ya~uz ~ na.zik ve tehlikeli dakik~lar 
t."tad1g1 s1rada b1r taraftan tayyareler d1ger 
,.:ftan denizalb gemileri ve torpitolar kah
r&.;..ian. Yavuza durmadan sald1rm1ya batla
._,....·I 

• • b b 1 t, ba§mda geymek i~in en satlam yerli malmdan ~ifte dildill 
Umum sanat ve 11~1 er a 1na. bütün tulum 260 y•nm tulum 1so c•ket "e p•ntalon 2e0 

kuruftUr. Arzu„ edenlere az bir far.kla ism.a~laAhmet As1m büyük elbise fabrika• 
Llkin b8ttba bu b6~va bop gitmi1, 

ma yap1hr. Magazam1zin levbas1na d1kkat ed1n1z . 
ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 
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m Türklerle Kar§1 Kar§ya ! 
Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

H 

SON GANGSTER 
Amerika hakimleri Do~ Sul~• 
mahkum edemiyecekler mi?· 

4 

ls 
1 A~~~a~Öv T:~;~~ <;~~:~; 1 
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S1cakt~ bcn1~)eyaz kcsilrni~ bir gök yüzii al
t1nda ~tddeth ve lozg1n 111uharcbeler oluvordu! 

Monitördeki lngiliz bahri- tutuyordu. " 
yelileri ak1lh insanlard1; aza Frans1z ag1rtop~u zabitinin 
kanaat etmi§ler, bir tek mer- kitabma devam edelim: 
miyi hedefin civarma yapi§- 31 T emmuz, Cumartesi -
hrd1ktan sonra sefaya dal- Bataryam1zm kumandam yüz 
m(flard1r. ba~1 Mutel, hastaland1g1 i~in 

26 Temmuz Pazarte~i- Sü- Fran~aya gönderildi. Bugün-
kiinetli bir gün Karada bo- den itibaren §imdiye kadar 
gucu s1caktan, tozrlan ve si- yalmz bir takunma kumanda 
nekten ba§ka bir§ey yok, ettigi.m bataryamizm kuman-

Fcnni 1stlh\h 
Doktor, a~1k~a söyle

yin, nem uar kuzum? Öyle 
fenni I§blählar söylerseniz hi~ 
bir ~ey anlayamam. 

- Hastahgm1z i~ki illetin 
den ba§ka bir §ey degildir, 
iki gözüm, 

- Aman öyle isc bunun 
fenni 1sblah1m söylcyin de ' 
kar1m evde bir §ey anlama
sm 

denizde, zafer ~elenkleri dasm1 tamamen ben deruhde Fa rk vok ! 
üstünde uyukuya dalm1§ olan ediyorum. 
Tav~an adalarmda demirli TEMMUZ A YINA BiR BAKI~ Lokantada : 
ingiliz monitöründen ba§ka Tcmmuz aymm vak'alanna - Garson, her gün bak-
bir,ey yok. umumi bir göz atmak isti- lavay1 iki dilim getiril'kcn bu 

27 Temmuz, Sah - Ba- yorum. 13 temmuza kadar, gün bir dilim getirmi§sin„. 
taryamm bir onba§1sile iki s1caktan bembcyaz kesilmi§ - Hay1r bay1m, gene ay-
numara ncferine harb madal bir gökyüzü alhnda ~iedetli nidir. Yamz dilimi ortadan 
yasi verildi. i§te, hakh ola- ve ktzmg muharebeler oldu. kesmeyi unutmu'J:umdur! 
rak kazamlma~ mükäfatlar. F k b 
F k b 

•a at u muharebeler vaz- (
0 

I · ( J l 1 
a at arayamm bütün nu- · · ' { 1 1 1 )l { ayeh esash surette degi§ti-

mara neferlerine madalya remedi. Gelibolu yarimada- Bay Lütfönün kar§1sma 
verilmeliydi; ~ünkü hakika- t t k B w gecc yar1s1 bir h1rs1z rm•cr-
ten hepsi fedakär askerler- sm1 ~ap c me ' ogaz1 a~mak 
d' ve lstanbula girmek gibi veri gög3iine dayam1~h. 
~28, 29 ve 30 Temmuz _ büyük maksad ve hcdefle- Bay Lütfü yalvard1 : 

Rüzgärsiz havasiz agir sicak rimiz yanmda, Türklerden - Aman dedi, allah a~-
günler„. Kar§1hkb . isteks1z birka~ siper almanm ve ag1r ki§m beni soyma, para 
top~u ate§leri„ 30 Temmuz fedakärlrklar mukabilinde cüzdamm1 alma! Ahrsan ka-
günü, bir dü§man tayyaresi, birka~ yüz metro ilerlemenin rim beni dayaktan öldürür. 

ehemmiyeti mi olur?. B d b 1:1 Seddilbahre ü~ bomba atti. - en e unu „ mazsam 
Hi~bir tesir yapmadi. ( Arkas1 var ] karam beni dayaktan öldürür. 

YENI T ~I~~~~ HAZIR- --lz_m_i_r~M-u_h_a...;:._se_b_e~i~H-:u:::::.=.s.:.:.:u=.s...:.::i.:.::..:ye.~ 
Zabit ~arl Runun habra- M••d•• 1•• v •• d 

lar1nda ise bu günlere aid u ur u gun en : 
biraz daha tafsilät var. 26 A ~darei hususiyei viläyete ait Ta~c1far ve <;anc1lar ~ar~1sm-
temmuzda Hamiltonun erkä- kam 45, 46, 48, 50 numarah dört diikkän 1/6/935 tarihin-
mharbiye reisi, Fransiz ku- den 31/5/938 tarihine kadar kiraya verilmek üzerc ilän edi-
mandani Boyuyu ziyaret len artbrmada hepsine birdeu istekli ~1kmad1gmdan ayn 
ederek Frans1zlarm solun- ayri kaimelerle kiraya verilmek üzere 12/5/935 tarihinden 
daki bir k1s1m fngiliz k1ta- itibaren 10 gün uzad1lmas1 onanm1§hr. Arhrma §artlarm1 
abnm Franstz kit'alarile g?.rmek isteyenler i~ale günü olan 22/5/935 <;ar§amba gü-

• deji1tirilmesini istiyor. Bu nu saat 9 dan on b1rc kadar Encümcni viläyete yabracak-
mübadeleden maksad, bu lar1 debozito makbuzlan ve yahut banka mektuplarr ile bc-

lngiliz k1t'asm1 serbest b1- raber mlir< caatlari. (1390) 
rakmakbr. lngilizlerce büyük -=-~.;"""'..:•':.:II-=--,_----------·--.,.,.-··--·• 
mikyasta bir hareket haz1r- lzmir muhasebei hususiye 
Jand1g1 anla11hyor. ••d•• 1•• v •• d 

29 Temmuzda bir Alman mu Ur ugun eo: 
telsiz telgrafi, Maryot isimli Bedeli verilen 

sab1k1 bedel 
Frans1z denizalh gemisinin 

Här - Dikcn 
Här - Y ak1c1, s1cak 
Hararet - S1cakhk, ate§ 
Suhunct - ls1g 
Hararetli - S1cak atc§li 
Hararetlenmek 

lenmek 

Ate§-

Teshin etmek - ls1tmak 
Harap - Y 1k1k, harap 
Harabi Y1k1m, y1kkmhk, 

haraphk 

Harap etmek, tahrip et
mek - Y1k1lamak, harapla
mak 

Harabe - Y1k1 
Mü§rifi harap Kag~ak 
Tahripkär - Y1k1c1 
Harb - Harp 

Harcetmck, sarfetmek 
harcanmak 

Har~ - Harir 
Harc - Mcneviir 
Harclümck - Mcncvislc-

mek 

Harcli - l\foncvi~li 
Hareke - Karckc 
Harcket - Karaket 
Hareketi arz - Dcprem 
Scriühareke T czgidcr 
Muharrik - Etke 
Muharrik - Eleba~1 

Muteharrik - Oynar 

Müteharrik - i~ler 
Müteharrik bizatihi - Ken 

di i~ler. 

Gayrimiitchar1 ik Oyna-
maz, k1m1ldamaz, harcketsiz 

Kuvvei muharrikc - i§te
ge . 

Tahrik - Harcketc getir
me, k1~kirlma, uyand1rma, i~
letme 

Tahrik 
Tahrik 

mak 

ctmck - i~lctmek 
etmek - K1~k1rt-

Tahr;k etmek - Harcke-
te getirmek 

Tahrikämiz - K1~k1rhc1 
Tahrikät - K1~k1rtlm 
Huf - Harf 
Hadcndaz - Läfatan 
Harhara - Hmlti 
Harii; - D1§, d1~an 

Dahil - k 
Harici - D11 

Nevyork mahkcmelerinde J' rini deh~et i~inde b1rald' 
son bir 14bir numarah halk Ganyisterleri sonuncusu et- ,~. 
dü~mam„nm muhakemesi ya- i~te bu Do~ Sul~tur ve 111.r ! 
p1lmaktadir. Gangister maz- nun sandalyesinde he..r 
nunun ismi Artör Flengen- vermektedir l :t, 

haymerdir; fakat bilhassa Bir~ok katil ve cerb bt ~ 
Do~ Sul~ diye tanmmak- diselerinde ämil ve f~ .~ 
tad1r. bir~ok soygunculuklarda .-" •J 

Maznun häkimler huzu- olmak ve mütemadi ka~ t!ll 
runda temamile sakin ve 1y1 c1hk yapmak ile maznuodlll'· 
bir adam gibi görünmekte- Fakat heyeti häkime ke" ~ 
dir: Yüzünden bir haydut disini idama mahkum edecek 
oldugu hi~ anla~1lmaz. Hay- vesaikten mahrum bulundu~ 
dutlugu kabul etmemekte i~in bu haydudu azarni ..., 
ve sadcce halkm hamisi ve sene hapise ve yartm 111il' 

dostu oldugunu söylemek- yoo dolar nakdi ceza'f' r
1
• 

tedir. mahkiim edebilecektir. Li "' · 11aft 
Öyle bir hami ki, birka~ Ameriha kanunlar1 rnuci: 

ay evvel bütiin Nevyork ve bince, bir maznun beyell En 
k b• tltkt 

§imali Amerika halk1 bu ada· hä imenin kanaahn1n ~ 
mm korkusundan ne yapa- §ekiJde tebarüz etmesi üze' i a~ 
caklarmt §a~1rm1§lard1 . Bu rine nakdi cezaya hen>-' Ytlnq 
adamm ismi bütün Amerika depozito etmek suretile 11111" 'tsi 
gazetclerine ve bir~ok vaka- hakemesinin gayri mevkuf bticr 
lar haydud, h1rs1z, katil, esa- cereyanm1 istiyebilir! . : 
sen ka~1ran bir §erir olmak Do~ Sul~'de bu par•1' '8 
üzere gemi~tir. yanm saat i~inde vermif 

11 i 
Hakikatte Doc; Sul~ son hälen serbest gezmektedir ! t 

zamanlar Amerika Ganyis- Bu adam bundan bet seO' ~ 
terlerinin sonuncularmdan bi- evvel kü~ük ve kendi halio• f! 1 
risidir. Jak Diyamon ilk ola- dd bir ayak simsan idi. 1't• F 
rak Morensi otelde maktul nlmaz bira ~i~eleri kirli n>~~ i 
bulunmu~; mahut Alkapon hanecilere satard1. En 1~ t 
21 seneye mahküm olmu§ ve mü~terisi Coi Noi ismind~ ~ 
bu müddeti sag olarak biti- birisi idi. Fakat meyhanel' 
recegi §Üpheli; Con Dilinger en ~üpheli adamlarm topl•• 
bir kadm tarafmdan ihtiyH d1g1 yer oldugu i~in polisif 
edilerek katledilmi~ ve bu takibine maruzdu. . 

V e bir gece, bu Coi Nol 
kadm, bu ihtiyardan dolay1 
ald1g1 yanm milyon dolan 

§Üpheli bir evde maktul b11' 

lundu; katilini bulmakt• 
Montekarloda ezmekle me§- „ 
guldür. mümkün olmad1. Yaln1z b 1' 

Amcrikanm biiyük ~ehirle- hädiseden iki ay sonra D~ 
Sul~ kendine mahsus bi 

g 

F1rsat 
Sir taraf1 ,yeni a~1lan 20 

metrclik Kemer tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kerner 
caddcsine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma naz1r §ehrin 
en kiymetli yerinde her biri 

1

. 125 ~er metre murabba1 iki 
kö§e arsa sabhkbr Almak 

1 istiycnlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 

meyhane a~tJ, bu sayed' 
ayda on bin dolar kazaO' 
maga ba§lad1. Biraz soo11 

meyhaneleri ü~e balig old~ S 
Ve kuvvetli bir ~ete tetk' lt11 

ederek haydutluga ba1Iad•· ~it 
Do~ Sul~un kin milyoO' ~ ... Ja 

lan buluyordu, Nevyork~ ~di 
en i§lek bir yerinde 25 kat!~ t\I 
bir binada bu haydutluk it' ~ 
nin muazzam bir de yaz1b•' 

0 

nesi vard1. F akat bir gilt' 
rakipleri ve dü~manlar1 y•· 

r Lira Lira 

~ear7;;;a~:~a b:::1!i1~r:::1:~ 60 45 Alipa~a Kcmcralb camii 14 No. h di.ikkan 

larm Safir denizaltJ gemisi de l l O 60 " " „ 16 „ kahvehane 

d1~ar- . I ilän olunur. 
Dahili - i.; 
Haricen - D1~tan, 

dan 

(Sonu 4 üncüde) 

55 45 ,, ,, ,, 20 ,, du'.kka~n H 'f G 
ayni akibete ugram1,b. ingi- ar1 - iiz 
liz denizalh gemilerinin ls- 325 190 Loncada 15-17 " ,, Harifane - Ortakla~a 
tanbnl nhbmma kadar hü- ldarei hususiyci viläyete ait yukaruda yerlcri gostetilen Härika - Tans1k 
cum etmelerine mukabil ken a~.arat 1-6-~35 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar ii~ scne Harikavi - Tans1h 

muddetle lnraya verilmek üzere ilän edilcn a:brmada sene- H 
di gemilerinin beceriksizlig-i l'kl · 1 arikuläde (fcvkalädc) 1 erme veri en kira bedelleri muvaf1k görülmediginden ar-
F rans1zlar1 müteessir ediyor. brma 12-3-935 tarihiuden itibaren 10 gün daha uzad1lmas1 Göriilmedik, i~itilmedik, du-
30 temmuzda General ham1'1- t A I yulma~1k. onanm1~ 1r. rbrma §art arm1 görmek isteyenlcr her gün 
ton, lrakta ingilizlere Bag- Muhasebei hususiye müdürlügüne ve pey sörmek isteyenle- Harkulädc (fcvkaläde) 
dad yolunu a~n bir zafer1 rin de ihale günü olan 22-5-935 <;a~amba günü saat 9 dan Usnomal 
askerJerine müjdeliyor. ingi- on bi~e kadar Encümeni viläyete arbracaklan akarat i.;in Harim - Gizey, avlu 

[Yavuzun kahramanhg1] -62-

Tiirk bahriyelileri bir taraftan Yavuzu kor
tarmek i.;in oturdugu kumlugu taray1rak su
yu derinle~tirmege ~ah§1rken diger taraftall 
da geceli gündüzlü mücadele ile hücum edell 
du~manlara mukabele . etmi§lerdir. Bütün bU 
fedakärhk ve kahramanhklardan sonra Yavu• 
yeniden yüzdürülmü§ ve Bogaza girmege 111u
vuffak olmu§t1;1r. 

lizler milli §arkilar söyliye- depoz1to makbuzlan ve yahud banka makbuzlan ile bcraber Mahrem - Gizli, özde§ 
rek ve ü~ el yayhm ate~i müracaatler1. (1389) Mahremiyct - Gizlilik, A t k b } 
yaparak sevin~lerini gösteri- • özde§lik, i~li di§hhk r 1 ana yo 
yorlar Jzmir muhasebei hUSUSiye Mahremanc - Gizli ola- •• • • • • d 

Sari Ru, 
0 

gün gördügü rak gorUDUyOr ll 
baZ1 vesikalarda bir 9 uncu mÜdÜr}ÜgÜnden: M:-thrcmi csrar - Gi1.dc§ Arhk esaretimin on dördüncü günüol-
lngiliz kolordusundan bah- Bedeli ' llarir ipck mu~tu. Scvimli fngiliz k1z1 bunu bana dab• 

settigini görüyor vc yaralari Sabiki Harita - Harta cvvel ihsas etmilfli. 
eyile§ip geien Frans1z erkä- Lira Has, mah~us - Özgli O gün kendine sordum: 
n1harbiye reisi miralay Ziro 40 Alipa§a kcmeralti camii l8 nu-Hi dükkfin. Tahsis clmck - Özgiilc- - Bizi acaba nereye gönderecekler? 
dondan fmroz, Limni, Midilli 40 r l l7 mek - Bilmiyorum, diye cevab verdi. 

d l t 
„ „ vanc1 ar ~ar~1s1 „ „ 

a a aamm ngiliz askerlerile 15~ Yami~ ~ar~151 ve sabunhene sokaga 33-22 nu-lu magza Hassetcn, bilhassa, alclhu- Nas1l bilmezdi„. Herhalde nereye gidece.-
dolu oldugunu ogreniyor. ldarei hususiyei viläyete ait yukarida ycrlcri yazrb akarat sus - Hele, yalmz ccgimizi daha ~ evvel kendine söylemitlerd

1
• 

Türkler zay1ffadtlar ve ce- 1161935 tarihinden 31/4/938 tarihine kadar kiraya verilmek Hassa, hasiyet, hususiyct - Ne-kadar dost olsak, i§in bu taraf1 dostlui' 
panelcri azald1. I'k1' ay 1' r 1'nde Özgüllük pek gelmezd1'. 

l" üzere evvelce ilän edilen arhrmada istekli ~1kmad1gmdan 
yapilacak hareketten, Lon- 12/5/935 tarihinden itibaren 10 gün daha uzatilmasi onan- \ Gevher - Öz ' Ben bu sefer ba§ka bir sual sordum: 
dradaki fngiliz ricali gibi, mi§hr. Arbrma §artlarm1 görmek istiyenler her gün muhase- · Asiliyet - Özgünlük - Esirlerin ekserisi ner gönderiliyoti 

büyük muvaffak1yet ümid bei hususiye müdürlügüne ve pey sürmek isteyenlerin de Asli - Özgün acaba? 
ediyor ve böylece istanbul ihale günü olan 22/5/935 (:nrsamba günii saat 9 dan on Hasad - Bi~me - M1sira 1 ... 
yolunun a~1lacag101 dü§üne- bire kadar Encümcni viläyete yabracaklan depozito mak- Hasad etmek - Bi~mek Eyvahlar olsun M1s1r filin degil, bizi bet 
rek seviniyor. "O zaman vay buzlar1 ve yahut banka mektuplar1 ile beraber müracaatlar1. Hasar - Zarar halde Sudan taraflarma dogru gönderece1'' 
Türklerin haline!" diye abp 1388 -Arkas1 Var- lerdi. Bundan dolay1 ~ok üziilüyordum. flK 

------------------~~~~~--------------------------------------------~-----------------
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Zengin~ 
Olmak 

• 
lsterseniz 

-0~~ FOTO l Sat1l1k Ev 
pljl· M s· 1 kt• Karata§ 9 Eylül sokag1nda 
aY' • l e 1 54 taj numarah alt üst birer 

li c;ivici hamamI kar~1smda oda, birer sofa, bir mutbak, 
uci· aftani sokak nu.nara: 3 bir kömürlük ve i~inde kum-

yeti En son usullere uyr;un panya suyunu havi bir ev sa-
b11 j1~ktrikle fotograf ~eldlir. bhkbr. 

"z.e· ki ay i~in altt lcartpostal Almak istiyenlcr Güzel 
•

11 Y~ln1z 75 kuru§tur. Vesika : izmir otelindc 15 numarada 
niu· r · J<llf besirnleri 6 tanesi 30, tale- Bay Ricaiye müracaat ctsinler 

k efer i~in 25 kuru~tur. 1 1 - 6 

3{1 ~ i()}i(~·:i<a· •X)+4H>f-:+O+i<M--H)+~)+.j()+ •)()++()(•)+>(' 

·: ;8eynelmilelParispanay1r1m ~ 

( Halk1n Seai ) 

Biletlerinizi 

IMutlaka· 

-

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
I{onlonva 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok latif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas11 

' Yasemin, Dalya, Muahbbet 
<;i~egi, Unutma Beni 

_ Senin i~in, 1:~1-
isimlerile cnlan herkcs 

takdirle tamr. 
Bu isimlerle bu kokulan 

ldmse yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Siif~yn1an Fei·it 
iiii~ ve etike:tine 

dikkat cdiniz 

S. Fcrit ( ~ i F A ) 
Eczanesi Hükümct s1ras1 

;;, i ziyaret ediniz ~ 
~: ~ 1~ MAVIS~AN 3 HAZIR~~ 1~3~ E ~AOAR ~ YÜKSEL RAKIS 

e)' ~ ~azla n1a]u1nat aln1ak 1<;111 lznnr J~ rans1z *. A f d K ·b d 
i~ t C:ncraJ !\<?nsolosluguna vcya Izniir 'I= Z zaman zar l a a a ay1 
o~ ~ Frans1z l 1caret Odas1na n1üracaat. ~ rak1s1 kadar yÜkse mi~tir 
e~' )(.i<J+«M-«>+«»:+c>tiO++o++c)(.«»«>++c«>t«» ~ 
latl 

oi 
Ucuzluk Sergisinin 

VE 

Büyük Tenzilät1 

Y c n i 
~c~itleri 

l'uhafiyeye ait bütiin ihtiya~larm1z1, hcdiycliklerinizi e~i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar lzmir hiikumct caddesinde 

Scn1si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

1 Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
tn ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize ycniden pek ~ok 

I• ~t • 
I\' ~ 4ltler getirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa-

B' 

~tl~khk yorulmadan tuhafiyeye ait b'itfm iht ya~larimz1 vc 
d1yeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir bcplc i§inizc yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

s-eri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

„at1~Jann11z her Yak1t rnuhavvcn.lir 
.,, ' 

[Yavuzun kahramanhg1] -63-

~ltnazsa arkada~lar]a hep bir arada olsak bu 
adar centm ~1k1lm1yacakt1. Ne yapahm ba~a 

~elen ~ekilecekti„. 
1 Nibayet on be§inci gün olmu§tu. Güzcl 
~Riliz k1z1 odama geldigi zaman ne§' esizdi. 
b·astanede kald1g1m §U birka~ gün zarfmda 
tbirimize iyice 1sinm1§hk. Bu ayr1hk onun 
a canm1 s1k1yordu. Ben onun ne§'esizligini 
~0tiince i~i alam1§hm. Ona sordum: 

· - Y olculuk var dostum galiba? 
~ 0 cevap vermemi§ti. Ben tekrar sözc 
'§hyarak : 

111 
- Sükut etmenizden böyle oldugu anla

l or matmazel. 
Nihayet söze ba§lami§b : 

t - Evet gidiyorsunuz. Bunu sizc söylemc
lt\: bir türlü dilim varm1yordu, dogrusu ~ok 

Uteessirim. Sizinle ~ok eyi arkada§ olmu§tuk. 
l Sende k1zm bu sözleri üzerine ~ok keder
'11hliitim. Onu teselli etmek i~in : 
t - Bu harp nihayet ilelebet devam ede
ktk degilya, harptan sonra ölmezsek muhak-
ak tekrar bulu~uruz : 

- Muhakkak sizi adresinizle ar1yacag1m. 
h'i· - Benimde böyle yapacag1ma emin o]a

l 1„ • • 
•s1n1z. 

t , Artak yanamdan ayr1lmaga karar vermi§ti. 
\,a tat bana bir §ey1er söylemek istedigini 
j,}'t1hdan anhyordum, ona cesaret vermek 
·•11 : 

0 -· „:f) „ 

[!Jt~I :i'llt,„1~JJ11tmJn1tmlJ1!1J11ti!J1t1WJ.~ tmIJ11!!WJ1 ~:!lll!n lt1~i11~itJ '1J J 1 ~iiJI 
~ T. C. 

istanbu Belediyesi 

~EHiR TirATROSU 
Elh Idaresinde Milli amra Kütüphane Sinemasmda 

TEMSiLLERiNE BA~LlYOR 
16 May1s Per~embe günü 14,30 da TALEBE matine 

sinde ve ayni ak§am saat 20,30 da UMUMA 

Madam San -Jen 
(j « NAPOL VON » 
Lj Yazanlar: VICTORIEN SARDOUveEMILE MOREAU ) 

FiATL · R: 150, 100 vc 75 kuru~tur. Talebe mati- ~ 
1 nesinde: Hususi 40, Salon ve Balkon 30 kuru§tur. . -

Biletler $imdiden Sahlmaktad1r 

Bugün : 15 - 17 - 19 ve 21 seanslarmda 

_ A§k Yüzünden Katil 
i!:'f '1l'11Qll"I ' '1Ji!J'11 ~ llf ti l 'lf 'i '1 IJ®O,...,.· ,..,„,_, 

1 • 
Birinci icra memurlugun

dan: 
Ali Riza ile Safiyenin §a

yian tasarruflarmda olup 
kabili taksim olmamasmdan 
bilmüzayede sahlarak §Uyu
un izalesine karar verilen 
eski mahkeme önünde Kiraz 
ham denmekle maruf bina 
dahilinde ve (10) parsen 
numarada mukayyet Ali pa§a 
caddesine kü~ade han kapt
smdan giren yol ile bunun 
solunda (23) numarah yaz1-
hane ve sagmda (1) numa
rah knhvehane ve badehu 
merdivenle hanm üstüne ~1-
kild1lda yaz1hanenin üslüne 
müsadif bir oda ve daha üst 
kata ~1k1ld1kta bir sofa üze
rindc alt1 odadan ibaret ve 
yine mezkür han dahilinde 
(13) parse) numarada cep
hesi Ismetpa~a bulvarma 
verilmi~ ve han havlusu da
hilinde kap1s1 mcvcut eski 
(14) numarah dükkän ve 
bunun yamnda üzerinde (15) 
rakam1 mevcut kap1dan mer
diven ile (16-17) numarah oda
larm üstüne girilir mahal ile 
(16 ve 17) numarah odalar
dan ibaret ve hem hevlusunu 
teskil eden 30 numarah par
selden i~bu 10 va 13 numa
rah parsellerin mezkür 30 
numarah parselin ihtiva etti
gi 471 metre 50 santim 
murabba1 bo§luk mahali ile 
i~indeki iki hala ve su haz
nesi ve bir kuyusu bulunan 
havlu ve han kapusundan 
i~tiraki daimi hatlan olmakla 
barabcr (11-14-15-16-16-29) 
parsel numarasmda mukay-

14 MAYIS 

J{i~csi ndcn 1\hn1z. 

·relefon: :J4H7 

~orakkan1 :~54 1 ro. 
Hasan 'fahsin 

yet ve izali ~uyua dahil olma
yan gayri menkuller sahiple
rinin yaya ve nakliye arba
sile mürur haklar1 mevcut 
oldugu anla§ilan ve mahke
mece 8040 lira k1ymet tak
dir edilen 10 ve 13 parsel 

numarah mahaller tapuda 
mukayyet haklarile birlikte 
a~1k arhrma suretile ve bi
rinci arhrmalan 16-6-935 

Pazar günü saat 11 de ya
pmmak üzere sahlaga konul
du bu arhrmada sah§ bedeli 
tahmin olunan k1ymetin o/o 
75 §ini bulursa en ~ok arth-
rana ihalesi yap1lacak 
aksi halde en ·~ok arth-
ranm tahüdü bak1 kal-

mak ~artile sah§ onbe~ gün 
d~ha uzablarak ikinci arthr
mas1 2-7-935 Sah günü saat 
11 de yap1lacakbr. Bu artbr
mada sab~ bedeli ne olursa 
olsun k1ymetine bak1lm1yarak 

en ~ok artbrana ihale yap1-
lacakhr. l,bu gayri menkul
ler üzerinde her hangi bir 
hak talebinde bulunanlar ve-

saikle birlikte yirmi gün zar
fmda birinci icraya müracat 
1ar1 läz1md1r, aksi halde hak 
Jan tapu sicilinde malum ol-

mad1k~a payla§madan hari~ 
kahrlar. 3-6-935 tarihinden 
itiLaren §artname herkese 
a~ak bulunacaktir. Sab§ be
deli pe§in para ile olup mü~ 
teriden ayr1c ·/. 2,5 delläliye 
ahm.1. Taliplerin •/, 7,5 temi 
nat ak~esi veya banka itibar 
mektubu ve 34/8730 dosya 
numarasile birinci icraya mü 
racaatlar1 ilän olunur. 

Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1Z 
K1§m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebil !ceginiz, masamzm, yatagmazm kenarma 
ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti§ebilecektir. 

Sat1§ yeri: izmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

BUGÜN 
Aylardanberi beklenin, Avrupa ve istanbulda büyük 

muvaffak1yetler kazanan mevsimin en büyük filmi 

Büyük Oyun 

iläveten 

F 0 1( S dünya havadisleri 

SEANS SAATLARI 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per~embe: 13, 15, Talebe seans1 
Cuma: 13 iläve seans1 

DfKKAT: 
Hergün son 21,15 s1ans1 1 Ucuz HALK seans1 ] dir 

Fiatlar 25 - 35 - 50 kuru§tur -
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Musiki 
Tetkikleri 

Ulusal musikimizi 1släh 
ederek yeni bir h1z vermek 
ilzere büyük te§ebbüslere gi
ritilmi§tir. Almanyadan Türk 
musikisi i~in getirtilen musiki 
mütehass1s1 Her Hinderman 
beraberinde Musiki Muallim 
mektebi müdürü Bay Necil 
oldugu halde ~ehrimize gel
mi§tir. 

Musiki mütehass1slar1, kül
tür direktörü Bay Hikmetle 
birlikte Ödemi§, Birgi, Ada
göme, Adagide ve Tirenin 
muhtelif köylerine gitmi§ler
dir. Orada ulusal halk ~ar
k1larile halk melodilerini köy
lil ag1zlarmdan dinlemi§ler 
ve halk rakslarile yakmdan 
alikadar olmu~lard1r. Bu 
ara§brmalardan ahnan netice 
~ok k1ymetli olmu§tur. Vali 
General de mütehass1slarla 
birlikte Pmarba§J köyüne gi
eerek köylü §ark1lar1m din
lemi§lerdir. 

- ..... <>it--4 ....... -

Taksitle Mülk 
Alanlar 

Emliki milliyeden taksitle 
mal alm1§ olanlardan mühim 
bir k1sm1 tekrar saylavlar1-
m1za müra~aat ederek vak
tile ~ok yüksek mülklerin 
fiatlerinde yüzde k1rk nisbe
tindc tenzilat yap1lmas1 i~in 
le§ebbüsatta bulunmu§lard1r. 

Bir katil 
HAde e a 1ses""; 

Tire kazasmm Y egenli 
köyünden Cebbar Hüseyinle 
Musa oglu Mehmet arasmda 
kavga ~1km1§, Hüseyin, ta
ban~a kur§uniyla Mehmedi 
yaralayarak öldürmü~tür. Ka
til Hüseyin de yaralanm1§ 
oldugundan hastaneye yab
r1lm11br. 

Vak'a Hüseyinin evinde 
olmu!Jtur. Sima belli degil
dir. Tabkikata devam edil
mektedir. __ „_..,, „, ___ _ 

Kad1nlar1 
Yaral1yan 
Adam 

Alsancakta italyan hasta
nesi arkasmdan ge~mekte 
olan Serezli Ahmet k1z1 ve 
Cemal kar1s1 Ülkerin aaka
smdan takip eden Celil oglu 

$evket mezbureye dur diye
rck yan1na yakla,m1§ ve ce
vlp vermesinden k1zarak 
elindeki jilet b1~ag1 ile ~ene
sinden hafif surette yarala
m11tir. 
Ge~en gün gene Alsan

cakta ltalyan k1z mcktebi 
yanmda Niyazi kar1s1 Hayri
yeyi de bu adamm yaralad1g1 
anla11lm11 vc yakalanmifb. 

Telefon 

No. 

( Halk1n Sesi ) 

~ekoslovakda 1 Samsunda bir talebe mualli-
Alman min evine bomba att1 ! .. 
Casuslar1 •• 

Prag, (Radyo) - <;ekslo
vakya zab1tas1 son zaman-

larda Almanyadan <;ekoslo
vakyaya geien muhabirlerin 
pasaportlar1m inceden inceye 
tetkik etmif ve baz1 kimse-

lerin evlerinde ara§brmalar 
yapmi§hr. 

Almanyadan geien muha
birler arasmda bir~ok casus

larm bulundugu zanolunmak 
tad1r. 

Bu ara§brmalar arasmda, 
bundan bir müddet evvel 
<;ekosloyakyadan hudut hari 

eine ~1kar1lm1' olan bir~ok 
Almanlarm yeniden <;ekoslo 
vakyaya girmi§ olduklar1 gö
rülmü§tür. 

Bay Göring 
Atinaya m1 
gidecek? 

Atina (Hususi) - Yuna
nistanla Almanya arasmda 
imzalanacak olan ticaret mu
kavele namcsini aktetmek 

üzere Alman nazin Göring'in 
\tinaya gelecegi haber ve-
rilmektedir. -·-•• 
B.Omer Fuad 
Kaymakam 
Oldu 

fzmir avukatlar1 arasmda 
derin bir senpati kazanm1~ 

vc kendisini herkese sevdir
mi~ olan degerli avukatlan-

m1zdan Bay Ömer Fuad <;o
ruk eski meslegi olan mül
kiyeye dönmÜf ve i~ i§leri 
Bakanhgmca Konyanm Sey
di§ehir kaymakamhgma tayin 
edilmi§tir. 

Bay Ömer Fuad, yarm 
Konya trenile maballi memu
riyetine hareket edecektir. 

Arkada§1m1za ogurlar olsun 
der ve memuriyetinde de 
sonsuz muvaffak1yetler di
leriz. 

-~··· 
Son Gangster 

~~---00-------
- Ba1taraf1 2 incide 

z1haneyi basblar, arkada§la
rmdan ikisini öldürdüler, Do~ 
Sul~ ta bunlar1 tuttugu pen
~ereden d1,ar1 firlatb ! 

Nihayet tevkif edildi ve 
ceza mahkemesine ve rildi. 

Muvakkat serbestligi al-
d1g1 i~in bu garip haydud 
bir gazeteciye: 

- Bu Amerikahlar cidden 
tuhaf ve tuhaf olduklar1 ka
dar nankördürler! Adamla
r1mdan dördü elektrikle idam 
olundu; yedi veya sekizi 
dü~manlar1m tarafmdan öl
dürüldü, bir ~ogu Amerika
dan firara mebur kald1. 
Halbuki ben halkm hamili-
gini yap1yordum ve §imdi 
beni bir katil gibi muha-

1 keme ec:liyorlar! 

„oo•• 
Hfulise üzerinc .30 talebe tcvki f edilerck tahki 

kattan sonra serbest h1rak1ld1lar 
istanbul (Hususi) - Za

man gazetesinin verdigi bir 

habere göre Samsumda lise 
muallimi Bay Vedadm evine 

bir talebe tarafmdan bom

ba atilm1~. Zayiat yoktur. 50 
talebe nezaret altma almm1~? 

f§tanbul (Hususi) - Sam

sunda muallim bay Vedadm 
evine vukubulan tecavüz hä-

diseei üzerine nczaret altma 
alman t alebel\"'r serbest b1ra 
k1lm1§br. Cerek Samsun maa 
rif idaresi ve gerek Samsun 

zab1tas1 bu hädise etrafmda 

tahkikabm derinlc§tirmekte
dir. 

Bu tahkilrnt m nelicesinde 
hädisenin gcr~~k mahiyeti 
meydana konmu~ bulunacakbr. 

Balkan konfera11s1 hakk1ndaki 
resmi teblig 
--·· .... .. 

Bast araf1 
takdirde 7 /l/935 Laval-Mus- 1 si i9in aläkadar· 1darelerce 
solini protokolunda istihdaf ahnacak bir tak1m tetbirlcr 
cdilcn bütiin memlcketlerin tavsiyc ctmi~tir. Hemen mc-
te~riki mesaisile bu esasm riyete konulabilccck bir pos-
ger~ekle§tirilmesine yard1m ta mul<avelesi projesine hu-
edecektir. Bu menfaatlar s1k1 susi bir özel gösterilmi§tir 
ve etrafh bir tetkike tebi ki bu suretJe ~ok müsaid 
tutulmu~ ve bu tetkik bütün posta, telgraf ve telcfon mü 
meselelerde yalmz tarn bir nasebeh, Frans1z, Almanya, 
görü~ mutabakabm mü~ahe- italya, fsvi~re e Avusturya-
de imkämm vermeklc kalma-
m1§ fak<!t ayni zamanda Bal
kan antanb devletleri arasm
da öyle bir tenasüd ve ay-
rtlmamazlik göstermi§tir ki, 
daimi konsay bunu birinci 
siyasaf direktifi olarak ilän 
etmegi ödev bilir. 

Ökonomik meselelere ge
lince daimi konsey Balkan 
anbmb ökonomik konseyinin 
9-1-935 de Atinada ve 
24-4-935 de Ankarada tan
zim ettigi protokoJ ve ra
porlan hükiimetlerden her 
biri tarafmdan tasdik edil
mek kaydile tasvib eylemi§
tir. Daimi konsey gayretleri 
müteraf1k k1lmak1 mübade
leleri inki§af ettirmek ve 
b!naenaleyh §artlan islah 
etmek i~in icabeden §Craitin 
mevcud oldugunu mü~ahede 
eder. 

Binaenaleyh daimi konsey 
§Una karar vermi§tir: 

A) Balkan antant1 i~inde 
ve ahar devletlerle olan ti
caret muahedelerinin teksifi. 

B) Münakalatm inki~af ve 
is!ah1. 

C) Turistlik münascbetlc
rinin teksifi. 

D) Banka meselelerinin 
tetkiki. 

Daimi konsey ticaret lm
susunda daha a~1k ve daha 
basit kaideler koyarak daba 
geni§ bir serbes1lige dogru 
ve tedricen geni§letilmesi, 
ihracat kurumlarmm te§riki 
mesaisi ve daimi mahiyette 
sergi, panayir vesaire yard1-
mile kar§d1kh istihsalattn da
ha eyi tanmmas1 suretile 
Balkan adtanh memlekctJeri 
arasmdaki mübadeleleri inki
§af ettirmege matuf bir ta
k1m tedbirler ahnm1§hr. 

Daimi konsey ödeme vas1-
talan muamelätma müteallik 
ve ag1ra kar§l danllj1kh ha
rette bulunmak hususundaki 
teklifleri de onaylam1~hr. 

Münakilat alanmdu daimi 
konsey münakalitm kolayla1-
bnlma11 ve • ettirilme-

nm mecmu arazisine müsavi 
bir toprak üzerinde yakmda 
tesis olunacakhr. 

Daimi konsay daimi hava 
katlarmm ve hava tariminin 
lesis ve inki~afm1 kolayla§
hrmak ve ticaret tayyart:ci
likleri arasmda bir te§riki 
mesai yaratmak lüzumuna 
cevab veren bir hava muka-
velesi pro'Zesini de baZI zey
lerle tasvib edilmi~tir. Turizm 
sahasmda müpet teklifler 
kabul olunmu§tur. Turizm 
hareketinin inki§af ettirmege 
matuf bir takim teknik tek
lifJer de ileri sürülmü§tür. 
Ökonomik konseyin gelecek 
toplanhsmda bu hususta bir 
mukaveleye iri~ilebilmek üze
re icnbeden tetkikata davam 
olunacakhr. 

Bir Balkan bankas1 kurul-
mas1 meselesi hakkmda Türk 
beyeti murahhasasmm tevdi 
ettigi proje taslag1, ihra~ 

bakanlarmm tetkikine arzo
lunmu§tur. Bu bankalarm 
müdürlerinden hi~ olmazsa 
senede bir defa toplanma
lar1 rica olunacakbr. Keza 
dört memleketin hususi kredi 
mümessilleri de her seneyc 
toplanmaya davet 0Junacak
lard1r. Daimi konsey ittihaz 
olunan tcdbirlerin ökonomik 
§artlarm lhissolunacak dere
cede eyile§mesini teminden 
hali kalm1yacag1 neticcsine 
varrn1~b. 

Balkan antanta devletle-
rinin dört bakam bugün saat 
16 da Sa Maje~te kral ikinci 
Karo! tarafmdan toplu ola
rak kabul edilmi,Ierdir. Bal
kan antaub konseyinin mü
zakere ettigi bütün mese!eler 
ve müzakerelerin verdigi 
bütüu müsbet neticeler krala 
etrafiyle anlahlmt§br. Ro
manya ba§bakam bu kabulde 
haz1r bulunmu§tur. 

Sa Majeste kral ikinci 
Karol Balkan antanta mem
leketleri bakanlarma mem-
nuniyetlerini beyan etmek J 
llltfunda buluamu1tur. 

SU~LU CILDIRDI 
~~------~~~oooo~~--~~~~ 

Dün Ag1rcezada bir su~]ll 
~1nl~1plak oldu 

Bundan dört ay önce, bir 
gece vakti T epecikte <;alb 
Mustafa ve Denizlili ibrahi
mi yarahyarak oldüren, Ali 

urunda halel olup olm• ~ 
nm tesbiti i~in muayeoe 
mü,ahade albnda bulund 
mas1n1 istemi!Jtir. Mubak 
gey' eti bu istegi onayby 
celseyi geri bir güne b• 
mitbr. 

ve Yabyay1 da yarahyan <;o
rumlu pehlivan Hasanm mu-
hakemesine dün Ag1rcezada 
ba~lanm1§hr. ---'glillil--.-r 

Mahkeme reisinin i§areti 
üzerine müha,ir, Adliye ne
zarethanesindeki jandarma
lara SU'flunun getirilmesini 

Bir Ka~ak~ 
~ebekesi 

söyledi. Su~lu pehlivan Ha- - Ba~taraf1 1 incide ,,. 
san, iki jandarma arasmda 'iar§ismdaki Metrutiyet 
mahkeme salonuna girerken baasma getirmi§ler, o 
tabii olmaktan ~ok aykir1 sigara käg1tlarma yap• 
bir hareketle dinleyicileri, mitlardir. 
mahkeme salonunu göüden Dün sabah $emoil'in 
ge~irdi. Sonra gözlerini ta- rata§'daki evinde ya 
vana dikerek uzun uzun bak- aranmada 2700 kilo de 
tt. Jandarma neferinin ikaz1 halinde sigara kig1dt~ 
üzerine su~lu maznun yerine kilo gayri mamul SI 

ge~tigi zaman arkasmda yal- käg1d1 ve 151 kilo da s' 
mz bir ceket vard1. FaniJa käg1d1 kab1 elde edil 
vesairesi yoktu. müsadere olunmu§tur. 

Mahkeme reisi ilk sorgu- Dün gümrük muh• 
sunu sordu = te§kilab da hadiseye !el 

_ Adm ne? mi§br. Su~lular yakalall 
- Bilmiyorum ! ilk ifadeleri almmt§br. G 
Su~lu bu garip ve mädäsa len lüzum üzerine Me 

az cevab1 vermekle beraber yet matbaasmdaki makill 
arkasmi mahkeme heyetine mübürlenerek i!Jten mell 
~evlrerek dinleyicelere hitap mi1tir. Hadisenin tam• 
etti : y1c1 taraflar1 bugün anl 

-- Benimle kim güre§e-1 ! cakbr. 

cek.. . . . 1Bay Arif Ist 
V e... Su~lu cekebm ~tka- b J d•• •• 

rarak ~mJ~1klak kald1, dur- u a onuy 
dugu yerde dört dönerek Selinik (Hususi) -
ganp hareketlerine devam müddettenberi Yunanist 
etti. tetkikat yapmakta o)all 

Mahküme reisi tekrar su~- kiye Nafia bakan11g1 ID 

luya hitap ederek ismini sor 1ar1 bay Arif SelAnik -;e 
mu§sa da cevap alamaymca, varmd · tetkikatini i 
iddia makamrm i§gal eden ederek lstanbulu müteV 
bay Necmeddin, su'ilunun fU • hen hareket etmi1tir. 

11;11 11;11 111
' 'lf ll1:!!1J ~ ~ ~ II!:!'„~ 

11„„.1 '""'1 b:di 11:.S flh,ill - -

Tahrikat~1lar hakk1ndaki t , 
kikat Bursada ikmal edildi 

Istanbul (Hususi) - Bursa Müddeiumumiligi tahrikit 
aid tahkikah bitmi,tir. ~imdi tahkikat evrak101 vc fezl 
haz1rlamakla me,guldür. Ba,ka tevkif edilen kimse Y 
Mevkuflarm say1s1 20 dir. Bunlar verilecek emre görf 
burada veyahud Eski§ehirde muhakeme edilecektir. 

Istanbul (Hususi) - Malkaradan gizlice · buraya 
Seyh Sait Kürdinin karda!Jl Tahir adh mürteci burada 
land1. 

W. ~.~.~!l':ir.S~~llll:IL"'9~~t;t!a--lml-BI„ ___ _,. 

[Yavuzun kahramanhg1] 

- Matmazel birtey söylemek 
hissediyorum. Fakat cesaret edemiyors 
degil mi? Diye sordum. 

Y amma yakla,m1fb. Sonra kulag1ma 
lt~rek 'u sözleri f1sddad1: 

- Dogru olm1yan bir hareket yap 
bi:digim balde üzüntüde kalmamanaz i~ill 

gideceginiz yeri söyliyecegim. Gidcccgioil 
M1s1r esirler karargih1d1r. Bir zamanlat 
orada da bulundum. Her halde rahat 
ceksiniz. 

Sonra cebinden kü~ük bir zarf ~·k 
bana uzatt1: 

Bunu oramn br' hastabak1c111 olall 
arkadatima yazd1m. Size her balde ibti 
edecektir!. 

Bu hareketi ne i~n yap1yorsunuz de 
vakit b1rakmadan yammdan uzakl 

Y ahmz kap1dan ~1karken güzel lngiliz 
parmag1n1 agzma götürerek: sus diye · 
etmi§ti. 

Ögle yemeginden 
Jarla büyilk bir posta vapuruna bindirillll 
Arbk M1s1ra esirler karargäh1na gidiyo 

Kahraman Yavuz 
Sivastopola Hücu 
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