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Sahib ve Ba~muharriri 
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Der~edilmiyen evrak iade 
edilmez 
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KA ERATI 
Yurdumuza : 

• •• 
Streza Konferans1na l§tirak Etmek Uzere 

Seyyah ~ckn1egc 
~ah~1rken ... 

ingiliz Bakanlar1 Londradan Hareket Etti 
~~~--~~~~~·~~~-- OO.•OO ~~~~~~~~~~~~~~ 

· I Dünkü say1m1zda gümrük
dtrde yabanc1 memleketler

i en gelecek siyahJarm zati 

ingiltere hükfuneti italya ve Fransan1n kat'i fikirlerini Streza 
konferans1nda a11Jad1ktan sonra harekete ge~ecek 

e~Yalarmdan istihläk vergisi 
~ •nrnas1 üzerine bir makale 
Y•iacag1m1z1 bildirmi§tik. 

Londra 9 (A.A) - Bugün 0 mmm memleketi namma her 1 trenle Strezaya hareket ede-
Avam kamarasmda d1§ i~leri hangi bir teahhüde giri§mi- ceklerdir. 
bakam bay Saymen günün yecegini ve esasen mesele- Paris 9 (A.A) - Bugün 

, Dun geien Cumhuriyet ga· 
~etesinde gümrük bakanhg1-

meselelerini görü§mek üzere nin bu toplantada son safha· toplanan kabine i~timamdan 
bir ingiliz heyetinin Strezaya ya iri§ebilecegmi zannetbgini sonta ne§redilen resmi teb

1n Yurda siyah celbi bak1· 
~•ndan bu hareketin zararh 
ÜJ:cag1 \te yeni bir emirJe 

c d „ kararu1 tadil edilmi§ ol
ugunu okuduk. 
Cumhuriyet gazetesinin k1-

~.11~ verici haberini a§ag1ya 
, llakJcderek ayrica makaJe 

Y•itna" l~' . .: ·· 1 . . ga uzum goru me-
llltftir: 

Gümrükler idaresi de bir 
~tirle zati e~yadan da istih
~ resmi almaga ba§lad1gm1 
~t bunda b~r .y~nh~hk olm~s1 
c~·lll geld1gm1 yazma~hk. 

Utnrük salonlarma bu emir 
~\t\teJki gün verilmi~ ve evvel BAY SAYMEN 
t iün §ehrimize hari~ten ve oradan uluslar kurumu-
~elen bütün yolcularm e~ya- nun favkaläde topl.mhsmda 
lll~ndan istihläk vergisi ahn- bulunmak üzere Cenevreye 
;"t:lr. Gümrük idaresi bu 
"lb • gidecegini bildirmi~tir. 
L 11 verirken kanuni oldugu · 
°"llaat ve iddiasmda idi. Bay Saymen ingilterenin 
li Bir taraftan gazetemiz ye- parlenmentoda müzakeresi 

beynn etmi~tir. 
Bay Saymen Memel mese

selesin de seferki Uluslar 
Kurumu toplantasmda görü-
§Ülüb görü~ülmiyecegine dair 
Bay Camberlaynin bir suali
ne vermi§ oldugu cevapta, 

ingilterenin bu meselenin 
ehemmiyetinin göz önünde 
bulundurarak daha ge~enler-

de 30 martta Roma ve Pa-
ris hükiimetlerile bu mese-

1 leyi görü§tügünü, §imdi bu 
hükiimetlerin kat'i noktai 
nazarmm ne oldugu beklen
digi ve bunu da Sti-eza da an
hyacagm1 beyan etmi§tir. 

Londra 9 (A.A) - Yarm 
bay Mak Donald ile bay 
Saymen tayyare ile saat 
13,40 da Parise ge~ecekler 
ve oradan saat 19,40 da 

l.
11de bulmadigimiz bu §ek- yap1lmadan Strezade hi~ bir 

- d bir Yanh~ olacagm1 yazarken, taahhü e giri~miyecegini ve s 
l'li taraftan da mesele Güm- Streza konferansmm yapdan 

BA V MAKDONALD 
ligde deniliyor ki: 

Kabine munhasiran Streza 
ve Ceuevrede tetkik edile
cek mes'elelerle ugra§mt§br. 
Frans1z b~bakam ile d1§ar1 
i§leri bakam bu toplantllar 
da Fransay1 temsil edecek
lerdir. 

OR ~ klcr Bakanhgma aksetmi~- görÜ§meler silsilesinden ola- ~"'C:], 
b:h Bunun üzerine dün sa- cagmi söylemi§ ve uluslar c::::§1 D . •; "4·:··-~-~:~.··< -". - . 

Q lstanbul Gümrükleri kurumu toplanbsmm da dog-

d -.hlüdwtügüne zati e~ya- ru oldugunu ve fakat orada Li·k ma"lar1 bozguna m1 
"'

11 istihläk vergisi almm1- ~ 
1•c „ da hi~ bir ingiliz devlet ada-

! AMERIKA MEKTUBU : 

Me§hur §ahsiyetler ziyaf etinde 
~~~~~~~~~~-oo 

Arnerikada 1ne~hur bir ada111Ia tan1~1nak, 
onunla görü!)n1ek, ondan bir yadikär ahnak 

saadetlerin en büvügvrü sav1br . 
• < .1 

~~~--~~~oo••oo~~~--~~~ 

( Dünkü Say1dan l)cvan1 ) 
Bunu müteakib (Bihind the 

German Veil) yani (Alman 
perdesinin öbür taraf1) adh 
kitab1 ile Amerikada oldugu 
kadar Avrupada da büyük 
bir §Öhret kazanmt§ ve umu
mi harbta Bel~ika hüküme
tinin askeri istihbarat daire-
sinde ~ab§mI§ ve harb esna
smda Mare§al Hindenburg 
ile ilk defa müläkat yap
maga muvaffak ohnu§ zabit 
ve gazeteci Kond Dö Bofor 
prezante edildi. 

Bugün habralarmt gazete
lerde satan ve konferaslar 

heyhetlerine reislik etmi!l 
<;in ihtilälinde bulunmu§ mis 
ter (Hogli Matiyek) in me
rakl hikäyeleri dinlendi. Bu 
adam ayni zamanda kuvvetli 
bir ressam. Gezdigi yerlerin 
güzel, tabii manzaralarm1 
canJand1rm1§, taploJarm1 yap 
m1~, bu taplolari albüm §ek
linde bir ~ok matbaac1lar 
basmt§. 
Bir~ok hava rekorlan laran 

tayyareci Mister Artgobelin 
tayyareciligin istikbaJde bize 
daha ne gibi hankalar gös
terecegini ~ok salähiyetli bir 
lisanla anlatb .. veren bu asker gazeteci bir 

muzik par~asmm yapbgi te- Nihayet kulüb reisi Mister 
sirden ve Nüel §arkismm bir Atkinson beni de: 
gün ingiliz, F ransiz, Bel~ika - Size yeni Türkiye hak-
ve Alman askerlcrinin dü~- kmda en canh sözleri söyli-
manhklarmi okutarak hep yen yeni Türkiyein ~ok de-
birlikte terennüm ettiklerini gerli vc canh bir eseri olan 
§airane bir üslüpla anlatb. Mis ismet Sirn Sanhy1 .... 
Davetliler arasmda bulunan Ben de birden atilarak rei-
(San Karlo) operasmm k1r- sin sözünü kestim ve: 
m1z1 derili mc~hur T enuri - Ütifabmza te~ekkür ede-
Rifuleto ve PaJyaciden nefis rim, fakat beni bu me§hur 
pasajlar tegannt ederek al- §ahsiyetler arasmda zikret-
k1§land1. mek ~ok garib bir§ey olur. 

Bundan sonra { 32 ) dile Ben de burada ancak olub 
a§ina ve ayni zamanda Af- bitenleri gazetesine bildiren 
rikaya gönderilen cografya - Sonu 4 üncüde -

lltU U&nHlfft3UllHtHll1;&fUIHIWIH'UUttillYlbUllltUU1111uu1111111nuu11111unnlUUIHUllllllllllUUlllJUoUIRAIUUllJUllHIOlUI ...... 

Resimli makale: 
br.':1b bildirilmi~tir. ~m. m„.mmm~ ugv r~t1lmak isteniliyor? r U hUSUSta kendisile 14 ~ s lh ee e e t V d 
~rü1.~n bir muharririmize : ~ Askerlik ' ~ Bundan iki ay kadar evvel 1 namenin (36)mc1 maddesinin u guverc1n1 opun agz1n a 
'a lnruk ba~müdürü Ssyfi ka- ~ 

1
. h . Z b .. Y . ~ mmtaka fudbol heyetile baz1 j (11) inci bendine göre tasvib 

„ca demi§tir ki: ~ .ti~yat „a „ 1tI e~l~ ~ kulübler arasmda ~1kan itiläf edilerek birinci devre lik 
~ h- Bakanhkla yapbg1m1z ~ tinlecek K1sa H1z ~ yüzünden dört kulüb lik ma~lar1 ikmal edildi. Ve 
~ u •bere neticesinde zati ~ nlctlilerc 

1
\id.. U ma~larmdan ~ekilmi§ ve mm- ikinci devreye ba§land1. 

~:•den istihläk vergisi ahn- '1 . . . 1 taka kongrasmm fevkaläde ikinci devreninde ikmaline 
b lnas1na karar verildi. Dün U . lzmir Askerhk ~ube- olarak toplanmasm1 istemi§ti. ü~ hafta kald1. Bu §ekilde 
~~ ltkilde e§yalarmdan is- ~ smden : . . . . . Mmtaka heyeti kulüblerin lik ma~larmm tarn bir ahenk 
i,tila~ vergisi ahnanlardan . ~ - lhtiya~ zabit~ yeb§- nizami haklarm1 teslim et- i~inde devam ettirilmekte 
t.i hlak vergisi ahnanJara pa- tmJecek k1sa h1zmethJerden n mekle beraber suimisaJ oJur oldugu §U s1rada yeni bir 

•ra geri veriiecektir.„ '1. 330 dogumlu ve bunlarla ~ endi§esile bu talebi reddet- hädise ~1kar1lmak istenildi-
b - ca U muamele görenler ve daha ~ mi§ti. Bu sefer dört kulüb gini esefle i§ittik. 
( llrdumu a P1 evvelki dogumlulardan olup- ~ merkez umumiyeye müracaat Birinci devrede dört kulü-

f't Z U ta muhtelif sebeplerle ge- U ederek kogreninin toplanma- bün liklerden ayr1ld1g1 sira-
'leJecek Rus '1. ri k~ml§ deniz' s1mfmdan ~ SIDI istediler. 0 s1ralarda larda, nizami §ekilde yapdan 
~ U gayr1 sm1flara ayr1lm1§ U merkez umumi müfetti§i s1f- ve Altmordunun magliibiyetile 
'l(ln'atkarJarI 1 ola?lardan ~almz .askeri ~ fatile izmire gelmi~ olan mer- neticelenen . K. s. K. - Al 
~oskova 

9 
(A ) _ _ ehhyetnames1 ~Ii:n1yan!ar ~ kez umumi ikinci reisi Bayi- tmordu ma~mm Altmordu 

ltlaf ko 
1 

.A k ~uh 1 May1s 935 tanhinde 1h- zid saylav1 bay Halid, fudbol tarafmdan tekrar1 isteniyor-
l„ nser er verme uzere . b" k b" bl t k f d Urkiye "d k .. ~ byat za 1t me te mde bu-1 heyeti ve kulü eri dinle- mu§. neticesi mmta a u 
lt."!1 ye g1 ece olan bu- l k .. k d" d"k d k" f b l h . f d d'k ~ 11tt devl . . . unma uzere sev e de- 1 ten sonra ara a 1 itilä 1 o eyeb tara m an tas 1 

llttrlldan e~ byatrosu arbstlen P1 ceklerinden 25 Nisan 935 kulübler murahhaslan ve edilmi§ ve kat'iyet kesbet-
1•rd1r. arekete ba§lamt§· U tarihinden itibaren askeri mmtaka merkez ve fudbol mi§ olan bu ma~m §imdi iti-

dl lieyette q t" tl '1. ehliyetna:ne, hüviyet cüz- ~ heyetlerinin de inzimam rey- raz edilmek niyeti galib gel-
t· ,..u ar 1s er var- U l J 1 h 11 • Jiu „ P1 dam ve. mekteb §eha.det- eri e §U suret e a etmi§ti: mi~. ltiraz1 da gayri nizami 

liht Yuk akademik devlet ~ nameler1 beraberlermde Dört kulüb kongre tale- bir §ekilde mmtaka merkez 
i11be;osu. orkestra §efi Ste- P1 oldugu halde §ubeye mü- ~ binden vaz ge~ecek. Mmta- heyetine yap1lm1§. Altmordu-
lokov~' P1yanist bestekar Sos- U racaatlan. U ka futbol heyeti bu kulüblerin nun bu tezkeresi üzerine 
•oPra 1~1 ba~ kirogov Mezzo- ~ 2 - Tam vaktinde mek- n seremoni ile ge~en ma~larm1 mmtaka heyeti bugün fev-
~ar80~: ~aksakov.a .Soprano ~ tepte bulunm1yacaklar hak- ~ icra ettirecek. Merkez umu- kaläde bir toplanh yaparak 
tr S l" alet arhsb Messe- ~ kmda kanuni muamele- ~ mi ikinci reisinin k1ymetli bu mapn tekrarma imkän 

l:)'-inokiet ve Norzov Balerin lnin tatbik olunacag1 ilänJ tavassutuyle has1l olan bu olup olmad1gm1 görü~ecek-
~ 8 va · · Ob "h l t ~ L p1yamst on olunur. güze netice mmtaka futbol mt§. Henüz verilmi§ kat'i bir 

'l(oro h f d [ b „ v. ~•„kt;:;!Ja:ts eyeti tara m an da nizam- Sonu 4 üncüde ] 

insan kamnm dökülmesini istemiyen insanlara ban~ haber
lerini müjdeliyecek sulh güvercininin de ne yaz1k yuvas1 
bir topun agzmda bulunmaktad1r. 

Allah verse de o kanadm1 k1m1ldahp bar1§ a§tklanna 
hay1rh müjdeyi getirinciye kadar top patlay1p ta bu yuvay1, 
güvercini de herbat ve peri§an etmese . . . 

~ ~ ~ " 

deJi Nakdi Efrad1na: Askcri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m Uz'a ·Yaptinn1z. En sagla1n 'Yerli ~'.lahndan ~ifte provah 
~ifte dikit Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 



Sahife 2 ( Hallon Sesi 1 

~~~~~~8~~~~~1~ Osmanl1cadan 
11oom ß. . . ~ ,, 1ml TÜRK<;EVE KAR~ILIK-
li ••oo•• ~ LAR KILAVUZU 

~ Türklerle Kar§I Kar§ya 1 B 
~ Yazan ! Türk~eye <;eviren : ~ Bedaht - Besbellik 
II ANRI FÖV RE~AT SANLI IJ Bedihi - Besbelli 
~~~~ - 25 - ~~M~~ Bedasil - Soysuz 

H ücun1 neticesinde bu f 1rkan1n Böbrek rnevzii Bedavet - Gö~ebelik 
] 1·11· F J Betbaht - Bah1ts1z, kötü-nsn1en zapte( 1 ( 1. a <at hücunn1nu1z Türk bahit 

f 1rkas1 önünde lnnkh ve püskürtüldü Bedbin - Karamsa 
Dün talihi kendisine yaver sagda birinci Afrika yürüyü§ Bedbini - Karamsarhk 

oldugu i~in 210 luk bir Türk alaymm 6 bölügile 4 üncü Beddua - ilen~ 
mermisinin nahO!~ ziyaretin- müstemlike alaymm 2 bölügü Bedel - Kar§ihk 
den yakasm1 kurh.rmt§ olan de hücuma i~tirak ediyorlar. Mübadil - Degi§men 
ah~1m1z bugün, mutfagmm Bunlar Böbrek denilen Türk Mübadele _ Degi§ 
yanmda serseri bir kur§unla mev~iine hücum ettiler. Bu Tebdil etmek - Degi§· 
vuruldu. Tarassud mevkiim mevzii 4 üncü Türk f1rkas1 tirmek 
birka~ metro ötede oldug~ müdafaa ediyordu. Hücumun T ebeddül etmek - De-
• · 1 „ k „ neticesinde bu f1rkanm cep-
~m. yar~ 1~ l gor~e u~e~e sile Böbrek mevzii k1smen 

b~~
1 ~ha_gir 1 adr. 'd' arasi a

1
- zaptedildi. Fakar hücumumuz 

mm izasm a 1 1 ve yara 1 7 . T'" k f k „ •• 

k b „ „ k h . nc1 ur ir as1 onunde 
~o uyu eyecan ge\:ir- kmld1 ve p·u· k" t'" ld'" . . _ - · s ur u u. 
m1~b amma yaras1 ag1r deg1l- Bu iki Türk f1rkas1 aras1-
di; ~ünkü hi~ bir §ey olma- na girerek aralarmdaki her 
mt§ gibi dola§tp duruyordu. türlü muvasalay1 kestik. Fa-

Gömlegini pkartbm ve ka- kat ileri yürüyü§ümüz alelä-
burga kemiklerinin birinin cele geriden gelip yeti!jen 
üstünde k1rm1z1mtrak bir iz Türk k1t'alan tarafmdan dur-

1 b1rakm1~ ~lan kur§unun sey- duruldu. Meydan muharebesi 
rini takib ettim. Elimle yok- esnasmda general Massenou 1 
laymda parmaklar1m sol kü- bir. t?p~u mermisile öldü ve 1 
rek kümiginin altmda kur- yermi general Sohuvartz 
~unu buldu. Ah~iya: ~var~) ve hücum k1t'alarmm 

Mademki ölmedin merak kumandasm1 da general Nie
etme, müsterih ol; kur~un 

yana dogru kaym1§. Bu oyun 
cak kabilinden bir yara. Dok
trra telefon f edecegim. Za-
ten bir tüfek kur~unu bir 
top~uyu delip öldiiremez. 

Eatesi sahah doktor yeri
ne baytar geldi ve bir ne§
terle ah~1mn derisini yanp 
kur~unu ~1kard1; 

- Al, dedi, i§te san <;a
nakakale habras1. 1yi sakla 

bu kur~unu. <;ünkü sana iki 
gün istirahat krzandird1. 
KEREVIZDERE ~ MUHA-

REBESI BA~LIVOR 
12 Temmuz, Pazartesi -Bir 

ka~ gündenberi herkesin ma-
liimu olan umumi taarruz 
ba~lad1. 

Sabahm 3 ~ünden itiba
ren, Anadolu bataryalanna 
ate§ ediyoruZ: Hnlar da ~id
detle ceuab veriyorlar. Bizim 
tarafta top~u ate~i büyük 
meydan muharebesi günleri
nin azami §iddetini pek ~a-

ger ald1. 
Bu taaruz esnas1nda 7000 

mermi atarak Türk mevzile
rini altüst ettik. 

( Arkas1 Var ) 

lzmir Birinci icra memur-
Iugundan: 301399 

izmirde Daviye 2000 lira 
küsür bor~lu Göztepe tram-
vay caddesinde (645) numa
rah evde iken halen ikamet
gählan me~hul Muazzezin 
bu b~rcundan dolay1 ipo-
tekJi lzmir Cumaovas1 Köp
rüalh mevkiinde tapu kay-
dma nazaran k1rk dokuz bin 
yedi yüz yetmi§ be§ metre 
terbiinde §arkan ~ay graben 
demir yolu cenuben Hac1 
Memi!j iken Kavalah muha
cirlerinden K1r~ah Süley
man bag1 §imalen yol ile 
~evrili ve tamam1 (2000) 
hra k1ymetli tarlas1 a~1k 
arbrma suretiyle satihga 
konulmu~tur. 

ilk arhrma 11 - 5 - 935 
tarihine müsadif Cumartesi 

gi§mek 
Tebeddül - Degi§me 
Tebdil - Degi§tirme 
Mütebeddil - Degi§ken 
T ebadül - Degi§ki 
Bedel olarak - Y erine 
Beden ·~ Beden (T. Kö.) 
Bedeni - Bedensel 
Bed'etmek - Ba§lamak 
Bedi - Ba§lama 
Bedevi - Gö~er, gö~ebe 
Bedhah - Kötücül 
Bedhahhk - Kötücüllük 
Bedhu - Huysuz, kötü 

huy 
Bedia - Bediz 
Bedreka - K1Iavuz 
Bedzeban - Kötüdil 
Begayet - Pek ~ok 
Behadir - Bahad1r 
Behane - Bahane 
Behemehal, beherhal-Her 

halde 
Beher - Herbir, her 
Behimiyet - Hayvanhk 
Behre - Pay, üle§ · 
Beht - $a§kmhk 
Beis - Zarar 
Bekär - Ergen 
Belä - Belä 
Belägat - Uzdillik 
Belig - Uzdil 
Belähet - Aptalhk, ahk

hk 
Belde (Medine anlamma)

Site 
Beide ($ehir anlamma) -

$ehir (~ar'dan) 
Bel'etmek - Yutmak 
Bül'um - Yutak 
Benam Ünlü 

(Arkas1 Var.) 

•• 
Olüleri Can-
land1r1yorlar!. 
Amerikanm Kolombiya üni

versitesinde hckimler ve ope
ratörler ~ok mühim tecrübe
lerl yaptdar. 

Koyunlar üzerinde yapdan 
tecrübe §Udur: Bir koyun 
elektrik ceryam ile öldürü
lüyor, sonra buna yeniden 
can verihyor. 

Koyunu öldürmek i~in kul
lamlan elektrik, koyunun 
böbreginden temin olunan 
enerji ile bütün vücudunu 
kaphyor ve koyun ölüyor. 
Fakat ölümden sonra hay
vanm vücudüne bir cereyan 
daha veriliyor hayvan titri
yor, yüregi yeniden ~arp-

maga ba§hyor, hayyan ayaga 
1 kalk1yor ve hi~bir §ey olma

mt§ gibi geziyor, dola§iyor. 
T ecrübe ayni koyun üze

rinde birka~ defa tekrar 
edilmi§, hayvan birka~ defa 
ölmü§, birka~ defa dirilmi§ 
ve bu yüzden hi~bir ac1 
duymamt§, hi~bir z:uara ug
ramamt§hr. 

Bugün bu tccrübc hayvan
lar üzerinde tatbik olunmu§ 
ve muvaf fak1yetle neticelen
mi§tir. Yann aym tecrübe
nin insanlar üzerinde aym 
muvaffak1yeile tatbik olun
m1yacag1m kim iddia ede
hilir? : 

Elektrik devrinde ya§iyo
ruz. Elektrigin g irmedigi bir 

' ocak kalmadi. Elektrik ~arp 
masma ugrayarak ölenler 

var. Demek kibu ~e§it kaza
ya ugrayanlarm hayahm kur
tarmak rrümkün olacak. 

Hatta i~in bukadarh kal
m1yarak elektrik ~arpmas1 

gibi La§ka ~arpmalara da 
ugrayanlan kurtarmanm ve 
as~ ecelleri gelinceye kadar 
insanlan ya§atmanm müm
kün olacag1 anla§thyor. 

Ger~i bügün henüz bir§ey 
bilmiyoruz. F akat her gün 
yeni bir bilgi harikasile kar
§Iyoruz. 

ilmin bu ileri gidi§i, eleme 
ve ölüme kar~1 yeni yeni 
muvaffakiyetler kazam§l, onun 

buk buldu. Y anmadadaki 
bütün toplar ate~ püskürü
yorlar. 

Ek§i, melinit kokusu al~1-
tepeden a§ag1 dogru yava~ 
yava§ iniyor ve her zaman 
oldugu gibi, sisten bir pcr-

gunu saat 11 - 12 ara
smda yap1lacakhr. 

1 - ~artname 28/4/935 
den itibaren herkesin göre
bilmesi i~in a~1khr. 

VENiZELOSUN 

de manzaray1 örtüyör ve bo 
gaz 1 kap1yor. Taarruzumuzun 
maksad1 Kerevizdereyi ve 
K noktas1m zaptetmektir. 

Hücumu 175 inci Frans1z 
piyade alay1 yap1yor. Biraz 

Sat1I1k 
F1r1n vE Hane 

2 - ilk arhrmada tahmin 
edilen k1ymetin yüzde 75 
§ini bulmazsa ikinci atbrma
s1 27 /5/935 Pazartcsi ayni 
saatte yap1lacakbr. Konan 
pey bu artbrmada da yüzde 
75 ~ini bulmaz da bor~ 2280 
numarah kanun mucibince 
tecil edileccktir. 

l§bu gayri menkul üzerin
de her hangi bir tasarruf 
iddiasmda bulunanlarla ta
puda ili§igi olanlarm 30/399 

Kar~1yaka Sogukkuyu tram- numarah dosyaya müracaat-
vay caddesinde 72 numarah lari itirazlarm1 kayit ettirme-
fmn ile 74 numarah hane leri ve istekli olanlarm k1y-
sahhkhr. meti muhammenin yüzde 7 

Taliplerin ayni caddede bu~uk nisbetinde pey ak~e
sine hamilen o gün ve sa-

cami kar§1smda 35 nu- · satta Birinci lcra dairesin-
marah haneye de haz1r bulunmalari ilän 

miiracaatlan olunur. 

~~*~**-*-*-*P'*******-tj i FF:t~inetci:::;• ä 
~ Sünnet, (:ii;ek A~1s1 ~ 
4H . PANSUMAN, $1RINGA )+ 
--H l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. ~ 
4K ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 )+ 
~m++~.-~~~~~~ 

Marif etleri ... 
~-----++OO++------

Sab1k intellices Servis $efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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Yunan arazisinin itih1f dcvletlcri taraf1ndan 
garanti ediln1csi de1nek, Bulgaristan1n hu dev 

lctlere iltihak1na n1äni oln1ak detnektir 
itiläf devletlerinin gemiye 

degil, askere iki gün evvel 
vard1. 

iki gün evvel Alman hüku
meti Gunaris kab'nesinin 
Venizelos kabinesinden daha 

<;ok inamlmaz bir §eydir 
amam itiläf devletlerinin hi~ 
birisi bu ihtari, nazari itiba
ra almad1. 

VUNANISTANIN VAZl
VETI MÜ~KÜLLE~IVOR 

Halbuki Türkiye ile Bulga
ristan arasmda iki andla§ma 
imzalanmi§b.Birincisi 9Agus-

afzla Almanyaya dü§man 
oldugunu söyliyerek §ikäyet 
etmi§ti. 6 may1sta kat'i bir 
telgraf geldi. Berlinden ge
ien bu telgrafta Almanya 
harciye nazir1 von Yagov 
Yunan hariciye nazmna §U 
haberi veriyordu: 

, tos 1914 de, ikincisi 1915 
Nisanmda. itiläf devletleri, 
bir türlü, buna inanmak is
temiyorlard1. 

Türkiye Bulgaristan ara
smda s1k1 bir itifak aktedil- ! 
mi§tir. Eger Yunanistan Tür
kiyenin dü§manlarma iltihak 
ederse Mekidonyay1 kaybet
mek tehlikesine maruz kala
cakbr. 

Bund:1n sonraki görü§me
lerde ltiläf devletleri, Yuna
nistanm i§tirakini ancak bi
Iäkayd ve §art kabul ede-
bileceklerini Yunan hükii
metine a~1k~a anlatblar.Bed
baht mehleket, ~ok feci bir 
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NASIL CENGEDERLERDi, 
Y AZAN N ) y J d T e f r i k a 
H. o. as1 a1ar ar 1 No. -s2-

lät• 00 -----

Merak etme biz hen1 senin hem de kendi
n1izin öcünü alacag1z. F akat bu 

c;ok korkun~ degil mi? 
Kocakar1 aglamasm1 kesti. 

T ebessüm etmege ba§ladt. 
Ütsükarc1 da ihtiyar kadtnin 
elini öptü, o günden itibaren 
<;inli kadma ana diye hitap 
ediyorlard1. Bu iki Türk bu
gaturu, kocakarmm intikam· 
lar1m alacaklarma and i~ti-

1 

ler. ihtiyar kadm, bu iki bu
gaturun üzerine titriyor, on
lar1 has evlätlar1 imi§ gibi 
seviyor ve gözlerine bak1yor
du. Ütsükarc1 bu i§ten ~ok 
memnun olmu§tU. Her gün 
~ehri dola§1r ve Ovey Ova- 1 

nigin saray1 etrafmda tetki
kat yapard1. Bir gece arka
da§1 Oguzu gene saray etra-
frnda ke~f yapmak i~in gön
dermi§ti. Gece yarisma dog
ru Oguz geldi, gördüklerini 

anlatb. Yigit Ütsükarcmm 
bir nokta dikkat nazar101 
~ekmi§ti. $u sözleri söyledi: 

- Demck §imal yönilnde 

Sat1l1k bag 
izmirde Kätipoglu mahal

lesinde K1z1l\:ullu caddesinde 
tugla fabrikas1 kar\IS nda 
iki kuleli kuyusu 30 zeytin 
ve meyve aga~lan ve snatur
yom k1linik ve mesken i~in 
elveri§li 3000 lira k1ymeti. 
senevi 300 Jira varidah olan 
bag azimet dolay1sile 750 
liraya satahkbr. 

Mahali müracaat: Ba§turak 
Kestelli caddesi 100 numa
rah dükkända simsar bay 

6-1 Mehmet 1 
.~~~'''~~~~~~. 

topraklara kök salmasmm, 1 

topraklardan f1§k1r1p insanla 
rm üzerine gölgesini yayma
smm, en tabii verimidir. 

ilmi böyle kökle§tiren mu
hitlere ne kadar g1pte edilse 
edilse yeridir. 

Y almz bir karakol var öy· 
Je mi? 

- Evet bugatur. 
Saray d1varlar1 yüksek 

mi? 
<;ok yüksek. 

Üstükarci diraz dü§ündil, 
omuülarm1 silkti ve fU ceva· 
b1 verdi: 

- Ehemmiyeti yok. Y aln1J 
dostlugunu kazand1gim1i 
kom§U <;inli bize yolda§bk 
yapat ve sadakat gösterir 
ise kolay demektir. 

- Peki siz bu meseleyi 
bir defa da anal1gm1za a~1n. 

- Benim de dü§üncem 
bözldir. 

ihtiyar kadm pi§irdigi ye
megi getiriyordu. Ötsü karc• 
ile Oguz yerlerinden f1rla• 
d1lar, elinden tepsiyi ald1lar. 
Üü ki§i sofraya oturdular. 
Yigit söze ba§lad1; 

- Ana, ~orban bugün ~ok 
yavuz. 

- . Ogullar1m yeain diy• 
pi§irdim. 

- Sag ol ana, yaln1z sana 
bir §ey soracakbk. 

- Söyle oglum. 
- ~u kom§U dellkanh bizi 

yürekten sever degil mi? 
- Neden sordun oglum.? 
- Biz bu günlerde haka· 

nm sarayma ak1n yapacagii 
da„. 

- Fakat bu ~ok korkun~ 
degil mi oglum? 

- Sen merak etme. Bii 
hem senin hem de kendimi
zin öcünü alacag1z. <;inli ka
dm gözlerini tavana dikmif, 
~enesini oynabyordu. Bu saf 
kadmm kendileri i~in dua 
ettigini anlad1lar. lkiside bir 
kuzu masumiyetile boyunla· 
rm1 büktüler, ellerinden ka 
§1klarm1 birakttlar beklediler· 

-Arkas1 Var--
"l" k~i'$i.1~~~m!:'Z!'l!!E!!!E!Jl'!lr:.B~---!P111'1ß.l:'1!1!~1.'!l::mJ.~!'Jl!~'a!"" 

vaziyete dü§mÜ~ bulunuyor- görürse hayrette kalm1yaca" 
du, Yunanistan, Bulgarlarm gm1 söyliyor velYunan hükli 
dü§man tarafma iltihak etti- metinin, ltilif · devletlerine 
gini biliyor, itiläf devletleri- kars1 gösterdigi itimats1zbg• 
nin de Bulgaristana, Yunan teessüf ediyordu. . 
topraklarmdan f arazi vermek Kral Kostantin bu esnad• 
suretile onu kendilerinc cel- zatüicenbe yakalanmit ve bir 
betme:e ~ah~bklarm1 gürü· ka~ hafta müddet devlet i~-
yordu. lerile me§glil olmamitbr. Ma 

Bunun üzerine Kral Kos· mafih Gunan hükumeti, Pa· 
tantin, §ahsen Frans1z Reisi- ristebi sefiri vas1tasile ftilaf-
cumhuru M. Puankareye mü- ~1larm istenilen tamamiyeti 
racaat ederek bir defa daha mülkiye teminat101 vermekte 
Yunanistanm harba i§tiraki- tereddüd gösrtermeleri yii• 
ne mukabil, ltiläf devletleri zünden. Yunanistanm kendi· 
tarafmdan Yunan toprakla- lerine meyyal olmakla bera"' 
rmm tamamiyeti mülkiyesinin her, bitaraf kalmakta devarJJ 
tekeffül edilmesini istedi. Kra- edecegini M. dellasaye bil· 
Im telgraf1m, karde§i Prens dirdi. 
Yorgi Reisicumhura 10 ma- Bunun üzerine ltiläf de~"' 
y1s günü bizzat verdi. Puan- letleri, hayli tenkid ve mu•" 
karenin cevab1 §U oldu : hezeye deger bir siyaset tut 

"- Yunan arazisinin ltiläf turdular. 
devletleri tarafmdan garanti 2 Haziranda, Ni§teki Yunaß 
edilmesi demek, Bulgarista- sefirinin S1rbistana vaki olaJJ 
nm bu devletlere iltihakma bir müracaatini hükiimetine 
mani olmak demektir. Hatta bildirdi. Eevletler, bu müra"' 
böyle bir§ey, Bulgarlan Yu- caatlerinde Bulgaristan der• 
nanistana hücuma ietvik eder kab Türkiye aleyhinde bat" 
ve Kavala viläyetinin Yuna- be girdigi takdirde S1rbist~ 
nistanm elinden ~1kmasm1 mn, S1rb Makedonyas101 B 

· l garlara terketmesini istiyor· muc1p o ur.„ 
M. Puankare, cevabma ili lerd1. Sirb batvekili bu tek*' 

veten, Bnlgaristanm iki ü~ lifi infial ve nefretJe reddel*' 
güne kadar ltiläf devletleri- mi.ftir. 
nin saflarma iltihak ettigini ( Arkas1 var) 
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Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif ve dan1gah 
0turak terazilerin1iz geldi. Her terazinin 
S f evkindedir . .. .. 
ÖA."rr~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HUSNU 

-.!E:MI~) T=::sidir .• ...,-!!!!'~ ............. ~~~~~~ 

' 
l11ci Gibi, 

SAÖLAM 
Z ari f 

& Di~ler c;ehrcnin hakiki zinctidir 
llnun i~in 

Ferit 
DI~ M ACU NU 

:Kullammz 

l<oku 
' 

\'e s1hht. bak1mdan 
fevkalädedir 

nu ~ 
tuPii Yuk 15 kuru~tur Yaln1z "' 

„f aptan J\lanlara 

S. Ferit ~ifa 
Tcnzihit 
Eczanesi 

Hükiimet s1rasI 

l i1cbbtt•_.1c1c1c:1c1ob'c1c1c:lfc" 
- En yeni Para1nount dünya hadisati ~ 
2 

- Seyircilerine zevkli ve ne~'e saatlar1 ya~atacak ~ 
A§k Ta ngosu ~ 

3 
- Türk~e sözlü, TÜRK<;E §ark1h büyük film )+ 

B~~~~mleri~~~~~~~!I i 
lki~c•rn l"kt ( TAN ) Sinemasma )+ 

-r e 1 e : - - Tel. 3143 )+ 

"--. GiRMELiSIN_!_.: )+ 

li SEANS SAATLARI 
15 ~tgün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, 

Yunanca 
Gaze tel er 

Atinada ! inti~ar eden Yu-
nanca ve Frans1zca bütün 
gazeteler, ve Selänigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D'ATHENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele
lerinde 2 kuru§ fiatla satil
maktad1r. 
Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J. Kolokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler. 
~==~~~:-::-=~~~=-=~=i=mE'.":==============~~~"""""'"""'!!!"~--~~----~~ ....... --............. ~ .... ~~~~!!!!!!!!!!9ll „ """'==--=-~ . = 

Bu Pillerin t!fi~~, Yüksel 
r?. Kabaday1 
(~ Yüksel rak1sI az zamanda \ / l 
~l =:;;·„ KabadayI rak1sI kadar yük-

~l'R 
1 

l selmi:. L T 1 N 

' - 18 f a Go lt ( Altm ) tra~ b1~ag1 a ~ 1 isve~ ~el iginden , milimetrenin 

~ a hal onda bir kalmhgm<la olup 
Q dünyada e§i yoktur. 

~ --c.. -„ -= ~ 

~ -· --(b „ ..... 
Y'·u·zu''M haraboldu. I Bir bi~ak ok§argibi 10-15 

tra§ yakar. izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

c;ÜNki : 1 Se111si 1-lakikat ( Hüsey· Üs Ü Odemic ) 
fl~ a-i ~ff fl V,f-b~ w~ ~ ~ ~ ~ · Y 
~ ~ ~ ~ f~ ~~ ~ , '-/ ~ 2 ~ ~- ~ ~ U J k Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

~?1 t1 ~ JL l~ ~J.fw ~~ ~ · CUZ U ~~~~~~~~,,~~~~~::~~~~~~~,...-.-.~-~~~ 
• .,; ;::; ' ~i :~;; ~ 9 

• 1 l'°'TAYYre.""'°'~'°'·'fNEMAS1-T;~~: : 
BUGÜN kullanmad1~ . Tan~~:~~:.~.:~~ 1 

' ~ Robert Motgomery - Madge Evans - Valter Huston - ,..._ : - e;;== : - ·- - - :~ EO;,,,.,. . E::ii-· .EJi- r.;i '1 [# 

;".!]~~~ i -"1~ tl• :~~~~:~~~~:~::# '='~~!~~ -..~tyL!J ~ Robert Young - Franchot Tone 
1l!i'l11 10 Nisan rar§amba Saat 21 de 11 1 ~ 
:lilll 'c' 1111!111 ,.. :ii Gibi be§ büyük sanatkär tarafmdan harikuläde •II . 'IUI' « 
~il [ L ff A M R A ldaresinde Milli illlllli 'j„'f. bir muvaffakiyetle temsil edilen 

·ll!llll Kütüphane Sinemasmda 111 is,„~ * 
1lllnt "<;ARDA.$ FÜRSTiN" serisinden ikinci bir Viyana 1lllnh ~ Deniz Alt1nda Cehennem m 
111 opereti taktim edecektir llij'j;ll :~: D . h h b 1 · · · d' k d S •••• -,n;: :'41~ emz ve ava mu are e erme a1t §Im iye a ar ya- • 
•
111111 • lnlll - -

Blll.l T A N G Q L J T A u;1 :•: pilm1§ olan filimlerin en yüksegi ve en güzeli vatan • i it1.ll:JI i:~ s:v~isi - .vazife a§kl - feragab nefis - askeri disipli'l ve • 
"' Hi~bir filimde görmediginiz Sahne, Dekor, Revü ·ij;I ~„~ buyuk b1r a§k maceras1. A Y R 1 C A 
'lil:.1 Tuvalet ve Musiki zenginligi... Ba§rollerde ,1 ~ SON NfNNf (tamamen renkli Miki Mavez) 
! Ses ve zarafet krali~esi GITT A ~ALP AR ile Bitmemi~ ·ij ~ F 0 K S :dünya havadisleri [Türk~e sözlü) 

11 Senfoni'nin "Schubert„ i HANS JARA Y lrrm1\ ~ S E A N S L A R 

1~ l\luzik: FAUL ABR1\l\li\l\l 1~1 1 ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
1
1l!n11 ~~"1&'".i.tJtP., ~ · - ~:?tY",i,m: • : iM Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) • 
,llWJ1 Bugün 15 - 17,45 - 20,30 seanslarmda : lrn!IJ ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. • 
~! (:ocugumu ~:aldtlar ii ~ . 
•lmlll . 19 15~ 21 55 l d 11!!1111 ~ D I K K A T : 
11111111 Ve 16,30- ' - ' seansarm a: "liw ~ H „ 2115 [HALK] d • 
•ij1w II ~ ergun , seans1 ucuz seansI Ir. 

:
1
lIDli 30 Gün Prenses •1~ Fiatlar 25, 35, 50 kuru§tur. : 

~~~-C~j{j- @i~~~~ i~~~~i~~@(}!~t,)~.']J ~~~~~~~~~~~~~g~~~~ • 
ßB!. C, i 

-135-

nakledilecektir. Sultan da isterse, Markiyi 
orada tedavi edebilir. 

Kral Ri§ar - Benim k1ymetli dostum 
sultan, rica ederim bu teklifi reddetmiyiniz, 
dedi. 

Bundan sonra maiyetine dönerek: 

- $imdi, bütün muzikalar ~a{msm ve na
mim1za galib geien kali.raman, krali~enin hu
zuruna götürülsün, kendisini krali~e bizzat 
takdir ve tebrik edecektir, dedi. 

Krali~e ve maiyetinin bufundugn tribünde 
hakiki bir memnuniyet hüküm sürmekte idi. 
$övalye Leobar evvelä krali~enin önünde diz 
~üktü ve sora da Editin önüne ge~ti. Saray 
kadmlar1 kahraman hakiki bir teveccühle tak 
dir ve tebrik etmekte iken, kral Ri§ar güle
rek: 

- Kibar ve güzel hammlar 1 Dedi. Önü
nüzde hulunan kimdir biliyor musunuz? .$ö
valye Leobar m1 diyorsunuz„ Hayir, hay1rl Bu 
gen~ h!r gün kelecek kral olacakhr. Bunun 
as1l ismi Davitti, babas1 da lsko~ya krahd1r. 
Mücadejeye girmezden evvel Angab manas
tm täriki pünyasma bunu itiraf etmi~tir. Ma
mafih bunu bana Teodo spylemek isteme
mi§tir. 
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Bu sürah, bu ~eviklik kar§1smda, ag1r 
z1rhh bir askerin hareketi bir kaplumbaga 
hareketi kadar ag1r ve bati oluyordu. Ve bu 
sayede de Türk kahramanlarI, sürat ve casa
ret sayesinde z1rhlarI bile keskin silählar1 ile 
delebiliyorlardI. 

Aslan yürekli Ri§ar, §imdiye kadar bu 
s1rr1 ögrenememi§ti. Fakat ~ok kabiliyetli bir 
asker olmak itibarile, Saläheddini Eyyübinin 
bu karargähma gelirken vaziyetlerle, Eyyübi
lerin ni~in ve nasII kazand1klanm anlamakta 
tereddüd göstermedi ve eger yeniden harbe 
ba§larsa, Saläheddini Eyyübi askerlerine kar,1 
hafif z1rhh kit'alar kullanmaga karar ver
mi§ti. 

it!raf lgz1md1r ki, aslan yürekli Ri§ar, iyi 
kalbli ve merd bir adamdt. Bunun i~in, ~im
diyo kadar fdini kinlerle ve muhas1m adde-
derek ~ok nefret ettigi Saläheddini Eyyübiye 
kar§I derin bir mukabbet ve teveccüh hisset
mege ba§ladI ve . . . bu davetten sonra, Sa
läheddini Eyyübi ile arasmda husule geien 
doslugu bozm1yacak ve hattä icab ederse 
münferid sulh yapacak ve Kudüsü fethede
memesine ragmen büyük bir dost kalbi elde 
etmi§ olarak Londraya dönecekb. 
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[~~·~7-, ~1~9~, ~2~1.~P~a~za;r~te;s~i,RPer§embe 3 te ba§lar. 
:W:i~+~++++~:·~ ' 

Mücadele 
Ertesi günü mücadele vakti güse1in bir 

Saläheddini Eyyübi No. 28 



Sabife 4 ( Halkin Sesi ) 

•• 
u~ ya§1ndaki ~ocugu u öldürdü 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Fransada tüyler ürpertici hir cinayet 
"Pari Suvar „ gazetesi, 

henüz ü~ ya§ma basm1yan 
üvey ~ocugunu öldürmekle 
maznun bir canavarm mu
hakemesi tafsiläbm yazmak
tadtr, bu cinayete göz yum
dugu ve hattä öz ~ocugunun 
sesi duyulmamas1 i~in agzma 
kirli ~ama§1rlar bkbg1 iddi
asiyle zan altmda bulunan 
canavarm kar1s1da muhake
me edilmektedir. 

25 ya~larmda iri yan bir 
adam olan katil "Jenn Vau
dell„ bir müddet mezbahada 
kasaphk ettikten sonra "Kan„ 
limanmda amelelige ha§la
mi§br: 1934 senesinde ald1g1 
kad1mn "Favard Pol„ ismin 
de bir ~ocugu vard1r. ~imdi 
-Oldürülmü§ olan da bu yav
rucakbr. 

" Pari Suver „in verdigi 
tafsiläta göre hädise §Öyle 
cereyan etmi§tir: 

Bu ~ift evlendikten sonra 
-rocu bir süt nineye terke
dilmi§, fakat bir müddet ge
~ince sab1k kasap, süt nine
ye verdigi paray1 ~ok gör
mÜ§ ~ocugu evine getirerek 
sand1k odasma kirli ~ama§ir
Jarm arasma yerle§tirmi~tir. 

<;ocuk aglad1g1 zaman bu 
övey baba i~eriye gider ve 
yavrucag1 deri kay1§ ile dö
vermi~. Hatta kom§ulardan 
madam (Blin) yavrunun §Ura
smdan burasmdan ~ok defa 
kanlar akbgm1 görmÜ§. 

As1l cinayet günü cereyan 
eden hadiselere gelince, Vau
delle i§ten döndügü zaman her 
gün kendisine eziyet eden 
övey babasma kaq1 hii; bir 
igbirar hissi duymayan yavru 
kendisini ufac1c1k kollan ile 
kucaklam1~, yorgun olarak 
i~ten döndügünü söaliyerek 
qu diragu~u reddeden " va
udelle„; 

- Gündüz uslu mu idi? 
diye annesine sorunca ~oeuk 
safiyetle §U cevab1 vermi§; 

- Annemi k1zd1rd1m ama 
bir daha yapmam babac1g1m. 

f§te bu söz üzerine yavru 
övey babasmdan yedigi to
katla yuvarlanarak sobamn 
k1zgm sa~ma yapi§ml§, ora-
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dan kalkbktan sonra da 
deh§etli bir tekme ile seril
mi§tir. 

Her taraf1 ezik ve yamk 
i~inde kendinden ge~en yav
ru, kirli ?~ama§irlarm i~ine 
yatmlmi§, fakat uyku ara-
smda agr1larmdan §ikäyet 
edereg VaudeJleyi rahats1z 
ettigi icin "!„ tekrar gazabe 
ugram1§, herif ~scugun bur
nunu bir yumrukta ezmi§tir. 

Bunun üzerine ~ocugun 
~eneleri kilitlenmi§ ve vü
cudunu müthi§ titremeler 
almi§br. Bu vaziyet kar§I-
smda üvegi baba ~ocugun 
birbirine baglanan ~enelerini 
a~mak i~in ellerini yavrunun 
agz1na geirirmi§, muvaffak 
olamaymca di§lerinin arasma 
bir ~atal sokmu§, bu suretle 
parmaklar1m da sokduktan 
sonra zavalh yavrunun ~ene 
kemiklerini k1rm1~br. 

<;ocuk ölmü~, fakat kan 
koca kar~hhkh olurup ra
raht~a yemek yemi§lerdir. 

Bu insan §eklindeki cana-
varlardan "Vaudelle„ kaba
hati, kar1smm üzerine atmak 
istemi§, fakat §ahadet ve 
deläil, kabahatli olarak ken
disini göstermi§tir. 

Mvhakeme devam etmek-
tedir. " VaudeJ„ in kar1s1, 
mevkuf bulundugu hapisha-
nede }' eni bir~ocuk dogur
mu§tur. 

---'!ll!!r-...,._ 
Amerika 
Mektubu 

- Ba§taraf1 1 incide -
ve ad1, sam bütün Amerika
y1 tutmu§ büyilk §ahsiyetle
rin k1ymetli fikirlerinden nur 
almaga, isfifade etmege ko§
mu§ na~iz gazeteciyim diye
rek memlcktimde sessiz, sa
das1z yap1lmakta olan ve 
gidip ggrenleri hayretler i~in 
de birakan ilerleme hamle-
lerini anlatbm. 

Gerek davetliler, gerek 
kulü b azalan yeni Türkiye
mizin yenilik ve terekki yp
lunda atbg1 dev ad1m!ar1m 
büyük bir aläka ve merakla 
dinlediler. 

ISMET SIRRI 
SANLI 

saat evvel olarak tepit edilmi§ti. Hadise ~ok 
merakh idi. Bunun i~in tespit edilen vakitten 
evvel mücadele sahas1 seyirciler tarafmdan 
i§gal edilmi§ti. Esasen iyi bir te~kilat yapil
mi§b. Ön saflar prenseslere tahsin edilmi§ 
krali~e ve sait kibar kadmlar i~in de hususi 
mükellef ve saath bir tribün yaptlmt§h ki 
kadmlar buradan seyirciler tarafmdan hi~ 
görülmeden her §eyi görebiliyordu. 

Sir Kinet namus ve haysiyetini kurtarmak 
f1rsabm buldugu i~in ~ok müsterih ve me
tindi. Sir Kinetin bu vaziyetine ragmen Mar 
ki Konrat böyle degildi. Kral Ri§ar namma 
dövü~ecek olan §Övalyenin Sir Kinet olmas1 
köpegm mahut hücumu hasebile Markinin 
maneviyahm k1rm1~h. Bunun i~in Angadi 

manasbri tariki dünyasm1 davet etti. Eger 
Granmer mümanaat etinemi§ olsayd1 hiristi
yanlarm usulü mvcibince günahlarm1 ~1kar
tacak her §eyini itiraf edecekti. Tariki dün
ya vaki olan dvete ragmen Markinin• itira
fattan ~ekindigini görünce, 

- Allaha 1smarlad1k: Bedbaht adam. 
Dedi Gran Metre dönerek iläve etti. 
- Siz de titreyiniz. 
Gran Metre ~'>k hotkäm, kendini begen

mi§ ve fena huylu bir adamd1, herkesin hür
met ettigi Täriki dünyaya: 

- Titremek mi -dedi- Ben istesem bile 

Londra ·sokaklar1nda Hava Taarruzlar1na 
Kar§I Korunma Manevralar1 Y ap1ld1 

Londra, H (1\.A) -- Sabah Londran1n bir n1ahallcsinde hava taar
ruzlarina kar~1 korunn1a ic;in hüyük haYa n1anevralan yaptln11~tir. 

Bir ta vvarc filosu 111ahalle üzcrine dun1anh n1e~alclcr atn11~tir. ßu 
s1rada n1~~keli Hilüliah111cr tc~kilc.ltlan hallo n1ahzcnlere ve haz1rlan
n11~ olan tahaffuz n1ahallerine gizlc111i~lerdir. 

D1§ bakan1m1z 
Cenevreye 
Gitti 

istanbul 10 (Hususi) -15 
Nisanda fevkaläde toplana
cak olan Uluslar kurumu 
konseyine ba~kanbk edecek 
olan di§ i§leri bakamm1z bay 
T evfik Rü§tü Aras bugün 
Cenevreye müteveccihen §eh
rimizden ayr1Jm1~hr. 

Amerika da 
i~sizlcrc ya rd1n1 i<;in 5 

1niJvar dolar 
Nevyork 9 (A.A) - Re

isicumhur bay Ruzvelt ih
tiya\: kanunu denilen kanun 
läyihasm1 imzalam1~br. Bu 
kanun malum oldugu ve~hile 
i§sizlige kar§t yap1lacak mü
cadele i~in toparlak hesap 
be~ milyar dolar tahsisine 
dairdir. 

Pormoz 
Adas nda 

1•;i1 111.:71 w.;11 ll!;q 
11111111 lh111tJ 11111111 lbulll 

:I Prens Bibesko 

1 

'f ayyare ile n1er11leke-

i\lühi1n f 1rt1nalar tiniizc geliyor 
T okyo 9 ( A.A ) : _ Por- 1 Eeski§ehir 9 ( A.A ) 

moz adalarmda huhüm sür- Uluslararas1 hava kurumu 
mekte olan bir f1rtma bir ba~kam pren Bibesko yarm 
~ok binalan tahrip etmi~tir. Kahireden u~arak §ehrimize 

gelecek ve §ehir hava ku-

Bel~ika 
Frang1n1 
Dü~ürcnler hakk1nda 

takibat yap1lacak 
Brüksel 9 (A.A) - Adli

ye Belt;ika frangmm sukutu
na f sebebiyet vermi~ olan 
manevralan meydana ~1kar
ruak i~in muhtelif bankalar
la maali hazete idarehane
lerinde ara!tbrlmalara giri~-

mi~tir. Malfim oldugu üzere 
bu hususta umumi tetkikat 
icras1 adliye bakam tarafm
dan emrediJmi§tir. 

rumu tarafmdan misafir 
edilecektir. ___ ..,,., ____ .... 

Türk·yenin 
Son y· unanistan isvan1 „ 
kar~1s1ndaki durunlu 

Typos gazetesind.e Yuna
nistandaki son isyan hadise-

leri esnasmda hükgmetimizce 
almm1~ o1an tedbirler hak
kmda -r1kan bir yaz1da deni
liyor ki: 

" Türk gükumetini gerek 
harakät esnasmda gerekse 
du harekätm bitmesinden 
sonra Yunanistana kar§t 

Koca Sinan i~in Halkevinde 
yap1lan merasi 

gö~termi§ oldugu sad1kane 
barekct tarz1 pek iyi bir 
tesir b1rakm1~br. Harekätm 

devammca Tükr hükiimetinin 
alm1§ oldugu tetbirler äsile

rin ia§esine mani oldugu gibi 
N ansicaa ve sair gemileri 
knun dairesinde müsadere 

Büyük Türk miman koca 
Sinanm ölömünün 347 inci 
dönüm y1h miinasebetile, dün 

gece Halkevinde co~kun me
rasim yap1lm1§hr. 

Halkevi salonlan elektrik
lerle süslenmi§; as1rlar evvel 

bütün dünyaya san salan bu 
yüksek Türk san'atkärmm 

büyük ad1 Cumhuriyet ~ocuk
lan tarafmdan en eyi ifade
lerle amlmi§br. 

Mimar N ecmiddin Emre 

koca Sinam san'at bak1mm
dan anlatm1§; hayabm ve 
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pro jeksiyonla eserlerini tes
bit etmi§tir. Bu anlab~lara 

Türk olan herkesin san'at 
ruhu önünde duydugu hey-

cam ve ifadeyi bulmak pek 
mümkündü. Mühendis bay, 

Ferruh, mimar Sinanm mü
hendislik balommdan anlat
mi§br. 

Ondan sonra binlerce din
leyicinin huzurunda Türk 

san'atmm en yüksek devrini 
ya§atan Sinan §'!refine Halk-

evi mandolin kolu tarafmdan 
bir konser verilmi§tir. 

ederek Yunanistana teslim 
etmek suretile de Elen hü-

kümetinin faaliyetine ~ok 
yard1m etmi§tir. 

· Tükr hükfimetinin kendi 
topraklarma ge~ee äsiler 

hakkmdaki mnamelesi de 
Elen ulusuna kar§I olan dost
luk hislerine ayn bir misal 
te§kil etmi§tir. 

l 

Türk ticaret 
Filosunun 
Takviye i§i 

. ' 
titriyemem. Esasen Markinin ~övalyeyi öl

dürecegini tahmin ediyorum. Bunun i~in o 
s1rr1m kendisi ile birlikte istcr cennete ister 
cehenneme götürecektir. 

Münadinin kral namma mücadele cdecek 
~övalyenin Sir Kinet ol9ugunu resmen ilän 
ettigi vakit ingilizler müttefikan alk1~lad1lar. 
Art1k mücade!e ba§lamak üzre idi. V e ~ok 
t;etin olacagma §Üphe yoktu. Her iki muha
rip salip ordusunun cn kahraman ve en ka-

biliyetli siläh§orlarmdan idiler. Fakat mücade
lenin ba§lad1gmdan pek az bir 1.aman sonra 
Marki Konart Sir Kinetin seri bir m1zrak 
darbesile yere dü~tü tam kalbinin üzerine 
geien z1rhlar bu darbe ile par~alanm1~b. Y ar
d1mma ko§an hakemler ba§mdan migferini 
~1kard1klan vakit mecruh ve magliip Marki, 

- Daha ne istiyorsunuz: 
Dedi. :Ben bu i~te aläkadar görüldüm. 

Evet bu harketin faili benim, bana hemen 
bir ragip gönderiniz. 

Kral Ri§ar bu anda sultc- ndan mahut b
hs1mm1 kullanarak bu bedbaht adam1 ölüm
den kurtarmasm1 rica etti ve Salä' eddini 
Eyubi de bu ricay1 kabul atti ve; 

- Kendisini benim ~admma naklediniz. 
Dedi. Fakat Gran Metr, azamet ve nu

huvetle: 
- Hay1r - dedi - Marki benim ~ad1rtma 

Türkiye hükumeti tarafm
dan Deniz Y ollari idaresi 
i~in yeniden vapurlar ahn-

masm1 gözeten bir plämn 
tetkik edilmekte oldugu hak
kmda gazetele:de ~tkan ya

z1lar1 mevzuu bahseden Es
tia gazetesi diyorki: 

" Türk gazetelerinin ver
digi haberlere göre, Türk 
hükiimeti 12 yolcu gemisi 
sahn almak suretile ticaret 

filosunu takyiye etmege ka
rar vermi§tir. Bu tedbir liü
tün Akdenizde Yunan ban
d1rasma rekabetten ba§ka 
bir§ey dngildir. 

Bizim i~in, Türk band1ra
sma kar~1 bir rekabet müca
delesi a~mak mevzuu bahis 
degildir. Filosunu takviye 
etmek Türkiyenin tabii hak
lnd1r. Eakat Yunan menafii
nin korunmas1 i~in §imdiden 
tedbirler almag1 tavsiye et
mek de faydas1z olmaz zan
nmday1z.„ 

. ....---...::=----- V ---· - - , - - , ' 

Uluslaras1 
Panay1r1 

Uluslaras1 izmir panaytrl 
umumi komitesi yarm saal 
16 da belediyede veli gene· 
ral Käz1m Dirigin ba§kaol1• 
gmda ve bay Avni Dogantll 
konsoloslann, mali müessese· 
ler müdürlerinin huzurilt 
toplanacaktar. 

Urla cinayeti 
13a ya i\ lclegi öld ürefl 
hakiki katil bulundtl 

Urlamn Göderce köyünde 
Yusuf k1z1 Melegi k1skan~b~ 
üzünden öldürmekle su~lll 
ve mevkuf bayan Emine: 
mahkemenin ge~en celsesin• 
de:! 

- Bana yaz1k diyorsunui. 
Ben katil degilim. Hak:1'! 
katili tamyorum. Onu site 
gösterebilirim. 

Demiti: Tahkikab netice• 
lenmek üzer~ olan bu da\'I' 
da Aclliyeyi yanli§ bir hükOiti 
vermege sevketmekten k_ur
taran bu itiraf Üzerine Urlj 
müddei umumiligi derha_ 
tahkikat yaparak bay Mu~
tafa admda birlni yakalad1 

ve katil oldugunu te~bit 
ederek hakkmda tevkif ka' 
ran verdi. 

Vergiler 
Bckavadan tasfiye "e 

~ w 

tcrkin cdilenlcr 
Dün maliye vekäletinden 

valilige vergi bekayasm1ß 
tasfiyesi hakkmda bir izab· 
name gelmi§tir. Bunda tas· 
fiye ve terkin edilen vergi• 
ler §Öylece gösterilmekte• 
dir: 

Mükellefiyeti nakliye as· 
keriye, müec~eliyeti askeri· 
ye, muafiyeti askeriye, mab· 
suläh arziye 743 numarah 
kanun mucibince ahnmaktB 
olan maktu vergi, kay1k ve 
maunalardan ahnan §ahsiye 
resmi, ananet a§arl, mülgB 
temettü vergisi bakayas1n1ll 
senelerine bak1lmaks1zm kayt 
lan kämilen terkin edilecek" 
tir. 

_ _.._41'1wr---

Spor 
[ Ba§taraf1 1 incide ] 

karar olmad1g1 i~in netice 
üzerinde fikir yürütmek dog" 
ru degilse de mmtaka fud
bol heyetini aläkadar edell 
ve merkez heyetile heyetile 
hi~ bir aläkas1 olm1yan bU 
teklif i~inin mmtaka heye" 
tince tetkik edilmeden redde" 
dileceginde §Üphe yoktur. 

Nizami hi~bir hakk1 olall" 
yan Altmordunun fenni heY' 
etine müraacat etmeden ve 
uzun bir müddet sonra m1P" 
takaya müracaat etmesi ek" 
seriyetini elinde bulundurdu" 
gu merkez heyetinden lehin• 
de ~1karacag1m zannettigi bit 
kararla lzmir lik ma~lar1P1 

~1kmaza sokarak 928 sene· 
sinde oldugu gibi §ampiyon" 
luk ma~larm1 yanda b1rak
brmaktan ba§ka bir§ey de· 
gildir. 

Her halde bugünkü top" 
lantmm neticesi memleket 
sporu i~in ~ok mühimdir· 
T oplanbdan ahnacak netice" 
ye göre bu husustaki dü§ÜO" 
celerimizi sonra yazacagiz. 


