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k ONFER 
Bay Fuat Köprülünü Türk ta 
libi hakk1ndaki konferanslar1 

Bay Göring 
Evlendi 

Prusya Ba§bakam ve Hava 
i~leri Bakam 

KENERAL GÖRING 
Berlin 10 (A.A) - Prus

ya Ba§verili ve Hava l§leri 
Bakam General Göring ile 
Bayan Emmi Sonnemanm ev-
lenmeleri bugün Berlin Bele
diye dairesinde ve protestan 
kilsesinde merasimle tesid 
edilmi§tir. 

:Streza konferans1 bug·ün toplan1yor. Bütün 
dünya nazarlar1n1 konf erans1n sonuna ~evirdi 

Paris 10 (A.A) - B. Flan- o edilmiyecegini bildirmektedir. Londra 10 (A.A) - Stre
zaya hareketinden evve bay den ile bay Laval saat 9,30 

da Strezaya harekct etmi§
dir. 

Paris 10 ( A A) - "Pöti 
Pariziyen„ gazetesi Strezada 
a~1k ve kat'i kararlar ahn
masm1 istemektepir. 

"Maten„ gazetesi Fransa
nm Strezada ~ok safhah bir 
mvkaveJename kabul ettir
mek niyetinde oldugunu is
tihbar ediyor. ilk safhada 
mukavelenameyi imza eden
lerin ulusallar kurumunun 
hakemligine tabi olmalar1 lä
z1m gelecegi söylenecektir. 

ikinci sefhada kar§thkb 
yard1m esasma dayanarak 
hususi mukavelenameler ak-

BAY LAVAL 
tini mümkän k1lacakbr. 

" Eko dö Pari " gazetesi 
italye ile kü~ük anla§ma ara 
smda mevcut münasebetler 
dolay1sile yakmda bir sulh 
birligi vücuda getirilebilece
gine kani bulunmaktadir. 

Londra 10 (A.A) - Bay 
Mak Donald ile Sir Con 
Saymen ögle vakti tayyare 
ile Parise hareket edecek 
ve oradan da §imendiferle 
yollarma devam edeceklerdir. 

Milano 10 ( A.A ) - Ga
zetta de Popolo Streza kon
feransmm tamamen istibbari 
mahiyette olm1yacagm1, Al
manyaya kar§1da bir ittifak 
mevzuubahs olm1yacagm1 ve 
fakat Almanyanm istedigi 
gibi hareket etmeside kabul __ .,. ___ , ..... __ _ 

Ayd1n 
J)en1iryolu Anla~n1as1 

Anka;a, [Hususi) - Ay
dm demiryolunun sahn ahn
mas1 hususunda §irket mü
messillerile mutab1k kalm
mi§b. ~imdi iki taraf hukuk 
mü§avirleri mukavele müsved
desini haz1rlamaga devam et
mektedirler. 

Stampa gazetesi Almanya 
ile te§rikimesainin daima en 
iyi hareket olacagm1 ve fa
kat bu te~rikimesainin yeni 
malumat ve ciddi bir esasa 
dayanarak sevk ve idare 
edilen tahkikattan sonra ol-
mas1 icab edecegini yaz1yor. 

Londra 10 (A.A) - Ha
ber verildigine göre yarm 
Strezada ba§hyacak olan 
kgnferans Pazar ak§am1 bi
tecektir. 

Bay Mak ,Donald ile Sir 
Caymis bugün öglenden 
sonra tayyare ile hc;raket 
edeceklerdir. Bay Mak Do
nald paskalyadan önce avam 
kamarasmda haz1v bulunmak 
üzere vaktmda dönecegini 
ümit etmektedir. D1~ i§leri 
bakani Cenevreye giderek 
konseyin fevkaläde toplan
bsmda haz1r bulunarakbr. 

BAY FLANDEN 
Mak Donald yap1lan kabine 
toplantisma r1yaset etmittir. 
T oplanhda Sir Saymen de 
haz1r bulunmu~tur.· 
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Resimli makale: 

Y eni ölüm §Da1 münasebetile 

Bütün gazeteler Almanlarm i~ad ettikle~ yei:ii h~r~ _ve 
tabrip vas1talar1 arasmda 7 §Ua1 ad101 verd1kler1 yem olum 
~uamdan heyecan verici tafsilätla bahsedib duruyorlar. 

Demirleri, ~elikleri eriten, insanlar1 öldüren, göklerde u~an 
tayyareleri yekarak yerlere dü§üren bu korkun~ §Uam tef· 
sirleri, tenkitleri arasmda uzla§ma, bari§ma konu§malar1 da 
ne parlak bir müzakere zemini oluyor degil mi? Bu ite in
sanlar ister §a§smlar, ister gülsünler .. 
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~ Türklerle ar 1 ar§ya ~ gazetesi bir yazismde Elen YAZAN Nas1I 8§arlard1 Te f r 
~ ~ Send - Bagy 'll b d 1 ·1 l t 1 H. 0. 1 oo - No. 

1 Yazan: Türk~eye <;eviren: 1 m1 i ayram1 o ay1s1 e sme ~~ 

ANRI Fo .. V Bend (Su bendi anlamma) inönü ile Tevfik Rüstü Aras ... ~ . J J 1 
RE~AT SANLI __ Büget 1 i:t. vcre vatin, sürüne sürünc <ara \:O a 

~~~~ - 26 - ~~ ~~ Bende - Kul, köle tarafmdan gönderilmi§ olan • la~1;1, dar·a ._Q·elirscniz ishk c;ahn 
kutlulama telgraflarm1 mev- -7 

Saat 10 da, 1neydan nn1harebesinin giirültüsü Bender - i~Jek iskelc zuubahs ederek diyor ki: Yigitalp ÜtsükarcI o gece tilk i~iklar gözüküyord 
kesildi ve etraf1 ag1r bir sessizlik kapladi!.. Beni - Ogullar ,, Milli bayrammuz müna- ~ok heyecanh idir. Silähla- li delikanh beline sard 

Ber - Üzre, gibi nm ku§and1, belindeki kay1- gam d1varm d11~ tar 
Diger Frans1z membalarma savurduktan sonra hemen Beraber - Ber„ber setiyle dost Türkiyc Ba,ba- §IDI güzelce s1khktan sonra ~ak1h olan ~iviye b 

·· G l M · d" „ 'tt' B' · k t 04 kam lsmet inönü ile dio:: io::leri gore, enera assenounun gen onup g1 1. 1z1m ar - B B k k k -r -r yanmdaki odaya seslendi : bah~eye sarkitti. Birer 
kumanda mevkl.I·ne 15 l1'k 1 · d N 152 d' · eraet - erili ' a h B k T fik R'' t" A ' arim1z a o. 1ye 1~a- Beraet _ Betilenme, ak- a am ev U§ u ras m - Oguz kom~u delikanh d1varm dibine indiler. 
bir Türk mermisi dü§mÜ§ ve 
orada bulunanlardan bir bin
ba§1y1 derhal öldürmÜ§, ge
neral ba§mdan ~ok ag1r 
surette yaralanm1~, general 
sonra, hastane gemisinde öl
mü§, as1l hücuma memur 
k1taatm kumandam miralay1 
hafif~e yaralam1§, bir yüzba§J 
ile bir müläzimi daha ag1r, 
iki yüzba§1y1da binnisbe'hafif 
surette yaralamt§b. Bu su
retle tarn hücum ba§larken 
hücuma memur olan birinci 
f1rka, kumandanmdan, er
käniharbiye rcisinden ve 
hücum kumandanmdan mah-
rum kalmI§Sa da taarruz bir 
dakika bile tehir edilmemi§
tir. General Massenou yara
land1g1 zaman tayyareci olan 
oglu da muharebe meydam 
üstünde uc;maga ve babasma 
vaziyeti bildirmege haz1rla
myordu.) 

Meydan muharebesi esna
smda Patrie z1rhhs1 Limni 
adasmdan kalkm1~ ve etra
fmda bir sürü muhrible ba-
hk~1 gemisi oldugu halde, 
Bogaza gelmi§, Tavu§an ada 
lannm biraz ilerisinde, ba§
tan gi~tan demirliyerek Ana
dolu sahiline birka~ salvo 
ate§i yapm1§b. 

Bu geminin ab§t esnasmda 
Anadolu etrafmdaki Türk 
bataryalari kendi mevzilerini 
göstermemek i~in tamamen 
susmu§lardI. Bu yüzden hi~ 
kontrolsuz yap1lm1§ olan zirh 
lmm ate~i, rastgele, öteye 
beriye dagitm1§br. 
' Bu ah§ hakkmda söilene-

ret cdilmi§ olan bir Anadoylu ~ekmi§ oldugu haretli kutlu- daha gemedi mi . ? d1varm üstünde idi m 
bataryas1 ona ate§ a~m1o::ti. lanma : lama telgrafJar1 Elen mile- _ Yammda Bug-atur. za etmek üzere nübe 

"' Bcraet etmek - Berilen-
Derakab biz de bu batarya- tini sueeti mahsusada müte- Ütsükarci gülerek yanlari- rakhlar. Önde Ütsü 

mek, aklanmak 
y1 mukabil ate§ altma ahp hassis ctmi~tir. na gitti, rinli delikanl1ya sa- arkada Oguz oldugu 

Berakis - Tcrsine '< l susturduk. Bu csnada murib KutlulayI§ Elen ruhunda rild1 ve §U sözleri söyledi : yavall, yava~ aga~ arm 
Bcraet - Berat l d k sag ve salim a~1k denize derin akisler uyandirnu~hr. - Nasil amk mism . ? gö gesini takip e ere 

~1kh. Beray - i~in (:ünku, bunlar, dünkü kah- Evet Bugatur. mege ba~ladilar. Büyü 
RiR ISABET VE BIR Bereket - Bereket raman dü~man, bugünkü sa- Haydi öyle ise yola ~1- cam kap1ya vard1lar. 

BERHAVA OLMA Berf - Kar mimi, sad1k dost ve bizimle kahm. gecenin ikisi idi. Ort 

B k Bergüzar - Anda~ io:: beraberligy i yapmic: bir Hcpsi kalkhlar, merdiven- kimse görünmiyordu. 
ir a~ gün evvel civar1- Bergüzide _ Serkin ~ " · 

I t . ·1 · l 141' k r ulus1an gelmektedir. ,, leri indiler. <;inli kadm agh- lki Türk kahrimam 
miza yer e~ m mi~ 0 an ü Berhava etmek - Urur- d b l ld l b k r yor u, oyun arma san I ür;ü armm ucuna asara 
gemi topunun kaidesine 210 mak oc::11 d l d l d D 

11 birden kap1dan ~1kblar. Üt- or ar a i erliyorlar 1. 
luk bir Türk obüsü isabet Berhava olmak - Urmak, 0 ze a.u d b' k · . 

:r ~ ~ sükarc1 Oguzu be~ on adim en Ir aya sesmm 
etti. Bir top~u askeri öldü, boo::a gi'tmek .1 ~ y · · d d 1 lk' · d "' 11 t J • l · J er1'ye ·1go"nderd1', b1"r tehl1'ke gm1 uy u ar. ISI e 
numara neferlerinin hemen Beri'd _ Ulak ... as a I_.{J aca )a neyn11~ - görü!ürse haber vermesini §Ihkli olarak pen~ere p 
hepisi yaraland1. Karaya ~1- Berin - Yüksek Atina (Husuc;i) - Napo- tenbih etti. lerinin arkasma gizlend 
karilm10:: olan deniz mu"freze- ßeri'ye _ ro"l liden gelen telgraflar Veni- G f k ( A k -r v ecenin zi iri aranhgmda r ·as1 v 
lerine kumanda eden yüz- Berk _ ~im~ek zelosun esltidenberi müptelä dar ve karmakan~ik sokak- c;ao---
ba~1 Clostonun himmetile bu ßerk _ Yaprak 1 bulundugu damar hastahg1 Jardan ge~tiler, saraym arka 
top aldtgI isabetten iki saat Berkarar olmak - de dolayisilc lrnlbindcn rakats1z tarafma geldiler. Yigit ~u 
sonra, tekrar ate§e devam durmak oldugunun Napolinin büyük buyrugu verdi : 
etti. Berna - Gen~ doktorlari tarafmdan te.davi - Tiz yere yatm, sürüne 

Saat 10 da. meydan mu- Berr, Berri - J<ara edid1gini bildirmekted:rler. surune karakola yakla§m. 
harebesinin gürültüsü kesil- Berrak - Duru Paristen ahnan tclgraflar Dara geriseniz Ishk ~ahn. 
di ve etraf1 agir bir sessiz- Berren Karadan ise Venize~osa hafif bir inme Her ihtimale kar§l ben biraz 
lik kaplad1, Bertaraf - Bir yana indigini haber veri} orlar. uzakta duray1m. 

Saat 17 de ynbc1 sesim Bertaraf etmek Orta- Venizelosla Nopoliye giden Oguz basm1 egdi ve §U 

bizimkilere iläve etmi§ olan dan kaldirmak äsilerden on ba§ küc;ük bah- cevab1 verdi: 
14 lük gemi topu, kendili- Berter Daha yüksek riye zabiti kendi a.rzularile. - Bugatur, buyrugunu la-
ginden berhava oldu. Bere· Berzah - K1stak Pireye gelmi~lerdir. Hakla- marnile yapariz, herifin üza-
ket versin ki mucize kabilin· Bes - Elverir, yeter rrnda takibat yap1lmaktad1r. rine yumulur, i§ini bitiririz. 
den olarak numara neferle- Besalet (Bak: ~ecaat) - Diger zabitlcrin de gel- Dedi. Bir ~eyrek saat son-
rinden hi~biri yaralanmad1. Yigitlik, yararhk mck istediginden bahseden ra nobetc;i susturulmu§tu.Gcn\: 
Bu suretle bir gün fas1la ile -beste - Bagh Tipos gazetesi bunlara hita- <;inli saraym yüksek divarlar1 
121.k b' i ·1· t l d na civi rak1yor ve r1k1yordu. 1 1r ng1 IZ opu ve Beste - Hava, ezgi, mü- ben „Venizelosu Napo i e · " r 
14 l"k b' P t 1 Atkasmdan Ütsükarci tdaha 

a 
a 

Atina (Hususi) - Ba 
bakam Dusmanis, umu 
nanma kumandam ve b 
hk heyeti fenniyesi mü 
müzakerelerden sonra 
zirhhsmm tamtrine kara:ri 
mi§tir. Gemi son si 
silählarla te~hiz ve b 
mikyasta tamir edil 
sürat yirmi mili bulac 
Bundan sonra da son si1 
bir kruvazör ismarlanac 

Muhriblerin yapacag 
yük manevralarm gelece 
ba§hyacag1 salähiyettar 
kamat tarafmdan bildiril 

u Ir rans1z opu par- zik, düzem öldüriin vatammza öyle ge-

1 
c;a parc;a olarak yerlere se- (Arkasi Vat') liniz„ diyor. arkadan Oguz d1varm tepe-
rilmi§ti. Halbuki bizim eski 'b•"""~ ...uu • u 9 MU '-'V. ~u uv. \.'. V-6 sine pkblar. Bahc;ede tek tedir. 
15 b kl kl 1877 ~ nl'>"' ~ ~r.·• f'\ "i"i ~d"U''i. •• (\f'i "'f"D• r.• rt ~" v;-r r „, 11•~111 •1111•"q111•· l'""''""'tf1P••q ''!I.: 11!;.1i;1111;111i;11~.;i:111;11ll'' 
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yap1lm1~ olmalarma ragmen, ~ Bey lmi el ar. s a r1 ~ (•1 L AA K 
mükemmel ~ah§iyorlar, gece lt i•i 
gündüz, hi~ durmadan, yiv- ~ ziyaret ediniz ~ ~:i 
leri yar1yariya a~mm1~ oldugu 'tC 18 MA YISTAN 3 Ni SAN 1935 E KADAR •i 
halde, ah§a devam ediyor- - ~ Fazla n1ahi1nat aln1ak i"in izn1ir Frans1z :k. f:'."•· 
lard1. Y X -".:! 

C.eneral konsoloslug·una veya lzn1ir • • 

VE YTAM 
BANKASI 

Mütekaidin a§lar1n1 
cek en iyi §ey, ablan mermi 
lerin ucubucag1 ~olm1yan Ana 
dolu tepelerine isabet ettik
lerinden ibaretttir. 

( Arkasi Var) :k F l~· ()d „ 1c •= 1•skonto eder :\C ~rans1z u.:aret as1na n1uracaat "$ :•~ 
mlllmllCllllCl:ll:;:::c:m:::::z:mz=zo::=-___ MU • ..UU...»U~» ...VU~ •» YU. ~ ~~ MY 11'"'11 11•"•11(1•"qll "'111 ••1111•"•111· ~111 •"•tU l"f!llP"rt;l1•"•QJl•"•llOll' •11111•"•111""'111""',fl'"'llll'"'llll'':'ll .,._ 1n11rq •" 1n"11Jll'" J "?tri ~c'\t'l""nlY"n 7'1'Y•~" n,,,~~-:•"th·~„l· 11~11 • 1~111~ h~d11:°'11•1~11h!°1111'!; 1'!;11tz:dt11~1111~110u::i1b~1 !'t11~1~11111!°t!l1~dl 0 11':.11~1·-:.'i:t1„ 

Karaya ~1karak gemi ate§
lerini tekib eden bir deniz 
yüzba§ISI, her türlü ak1I ve 
manhk haricinde yap1lan bu 
ate§leri görünce bize: 

- Deniz zabiti olduguma 
utaniyorum; demi§ti. 

Bir muhrib h1zla ilerliye
rek Kerevizdere istikametine 
kadar yükseldi birka~ salvo 

Sat 1 

Ir VE ane 
Kar§iyaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarah 
fmn ile 74 numarah hane 
sahhkhr. 

Taliplerin ayni caddede 
cami kar§Ismda 35 nu

marah hancye 
müracaatlari 

oto 
36,5 beygir kuvvetinde Nasional marka gaz motoru (BogazI 
~atlak) 
30 beygir kuvvetinde Nasional marka gaz motoru 

6 " " Gaz moteru 
220 darp 145 amper Konz marka dinamo 
220 II U 11 " 
220 darp 170 " A.E.G. " " 
110 darp 22 " " " " 
Bir gazojen 

Yukarida isimleri yaz1h makinalor ucuz fiyatla sahlacak-
hr. istiyenler milli kütüphaneye 

~~:k.**.:~~~~·~b't 

~ F enni Sünnet Mütehassis1 

i « Siinnet, ~:ic;ek A~1s1 
-t( PANSUMAN, ~lRINGA 
jS i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. M 
~ ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 » 
~~++"+~~~~~~~ 

Fethi Gac 

--,~ \ • z V OS 

Ma1·ife le • ••• 
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Sabik intcllices Servis ~efi 
BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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itiJaf dcYietleri :~ Ao·ustos 1 Hl .:; tc )'unanis-,.., 
tana bir notat vererek, Sarki i\lakcdonyay1 
Bulgaristana vcrn1esini Ye harbdcn sorna 

huna kars1 bir taviz olarak h1nirin 
> 

Yunanistana variltncsini hildiri ·or 
Yunanistana kar~1 da buna 

benzer bir siyaset kabul edil
di. 3 Agustos 1915 te itiläf 
devletleri Kavala ve hinter
ländm1 Bulgaristana pe§ke§ 
~ekivorlard1. 

Bütün Yunanistan bunu 
protesto etti; fakat itiläf san
sörü, bu hädiselerin ltiläf 
efkän umumiyesince malüm 
olmamasma dikkat etti, ga-
zetelere bir§ey yazd1rmad1. 

Bu suretle Yunan tamami 
yeti mülkiyesinin tekeffül edil 
mesi hususunun reddi, Yuna 
nistanm harbe i§tiraki pro je 
lerini §Uya dü~ürmü§tü. 

itilaf devletleri, Bulgaris-

. 
tana S1rp ve Yunan viläyet
Ierini vadetmek suretilc Bul 
garlar1 kendi taraflurma c;ek 
mek ümidini muhafaza edi
yorlard1. 

1915 Haziranmdan itiba
ren, itiläf devletleri, bir ig
neleme siyaseti tatbikma 
baslamI§lard1. Pitaraf gemi
leri ara§brmak hususundaki 
haklarm1 kullamrken Yunan 
gemilerine digerlerinden da
ha az müsaadekär davram
yorlard1. ingiliz donanmas1, 
Amerikadan Yunan ordusu
na geien askeri techizah 
hämil Yunan nakliye vapur-
1arm1 yakahyarak Yunan hü 

kumetini bunlari kendisine Ruslar Lehistanda hazi 
satmaga i:>bar ctti. Halbuki ugramI§lard1 ve kat'i z 
bu esnada Bulgaristana, is- ümidi, Londrada oldugu 
tegi harb malzemesiui getirt dar, Pariste sanlm1~b. ~ 
mek i~in müsaade ediliyor- Makidonya Yunanistamn 
du. <;ok ge~meden bu mal- zengin viläyeti idi ve Y 
zeme, itilaf devletlerine kar- nistan itiläf dcvletlerine 
§I kullamlacakti. temayildi. Bu viläyetin 

Kral Kostantin, son aylar- garistana pe§ke§ ~eki 
da, Atinadak1 itiläf sefirle- ise, hayli safdil olan 1 
rinin nazari dikkatini gizli devletleri tarafmdan Bu 
Alman - Bulgar ittifak1 üze- ristandan emin olmak 
rine celbetmekten geri kal- i§ i§ten ge~tikten sonra 
miyordu. pilm1~ bir te§ebbüstü. 

Kral, böyle böyle bir itti- YUNANISTANDA IN 
fakm mevcudiyetini ~ahsen Gunaris bu notay1 §idd 
Berlinden de haber almi§ti. protesto etti. 1tiläf el~i 
Fakat onun ihbarah, Paris eger Yunanistan kendi a 
ve Londrada itiläf devletle- sile Kavala viläyetini Bul 
rine blöf yaprnak ic;in kulla- lara terketmezse bunu z 
mlan bir Alman manevrasI yaphracaklarmI bile in 
addediliyord u. elmi§lerdi. 

itiläf devletleri 3 Agustos Bu haber yay1lmca, bü 
1915 te Yunapistana bir nota Yunanistan bir infial 
vcrerek, ~arki Makedonyuy1 nefret dalgasile sars1ld1. 
Bulgaristana vermesm1 ve ger taraftan Alman pro 
harLden sonra, huna kar§t ganda te§kiläb böyle g„ 
bir taviz olrrak izmirin Yuna bir f1rsab kaprmad1. Ke 
nistana verilecegini bildirdi- lerini uzun müddet Yu 
1 dostu mbi göstermi~ 0 er. o· -r 

Bu nota, diplomat sinizmin devletler tarafmdan Yu1 
(hayas1zhgm) (dikkata deger nistana kar§t yap1lan haks 
bir numunesi idi. Notamu hg1 propaganda siläh1 olar 
yaz1ld1g1 tarihta Türkler <;a- hayli meharetle kulland1. 

1 nakkalede galib geliyorlard1; -Arkasa Va1 
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Bakkallara Müjde 
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. Son dereee hassas, saglan1, zarif ve 
· oturak terazilerin1iz <. gekli. Her 
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terazinin 
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gmda yap1lm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J. Kolokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler. 
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mucibince cezasm1 vermek imkäm kalm1ya
cakh. Halbuki idam1 elzemdi! Bu häin adam 
§U saat i~inde dostu marki Konradi, iadei 
s1bhab i~in verdigim ilä~ tesiri alhnda uyur
ken gögsüne indirdigi bir bancer darbesile 
öldümü§türl dedi. 

Bütün prensler bir ag1zdan: 
- Fakat buna imkän var m1d1r? Birbir

lerinin en sadik dostu idiler„ Dediler. 
Saläheddin Eyyubi, umumun bu bayreti

ne dogrudan dogruya cermedi, cüceye: 
Haydi, dedi, Bildiklerini anlat bakahm!. 
Cüce, merak ve tecessüs saikasile Marki 

Konradm uyumakta oldugu ~adira girdigini 
ve perdenin arkasma sakland1gm1 söyledi. 
Cüce bn sakland1g1 yerden Gran M etrin i~e
ri girdigini görmü§ ve §U sahne ge~mi§; uya
nan Marki be kendisine: 

- Ne istiyorsunuz? Diye sormu§ o da: 
-Sizi günablarm1z1 itirafa davat i~in gel-

dim. Diyerek yanma yakla§ml§ ve bu ende: 
- Bunu ahmz diyerek hastantn göksüne 

bir han~er saplami§! 
Saläheddini Eyyübi - Hädise bundan 

ibarettir. bedbabt Markinin cesedini de gör
dünüz ve ben cüceye " Bunu abmz ! " 

Saliheddiai E bi No. 29 
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Saray kadmlar1 -0 balde hafmetmaap 
hazretleri bunu nereden ögrendiniz?. Diye 
sordular. 

- ingiltereden mektub ald1m. Bu maktub 
muhterem kom§umuz isko~ya krahnm oglu
nun, babasmm izni olmad1g1 halde, bayrag1-
m1z altmda harb ettigini bildiriyor. Ben za
ten bunu yüzü gözü boyab ve siyahi bir kö
le halinde nezdime geldigi ve beni ölümden 
kurtard1g1 zaman d anlam1§h. 

~imdi k1ymetli yegenim, Lädi Edit. Sev
digim bu gence elini uzat, o senin nitanlin
d1r, arbk!. 

Lädi Edit k1zararak: 
- Sahi mi? Dedi. F akat ben bu uzun 

harbe nihayet vermek i~in Seläheddini Eyyu
biyi h1rstiyan dinine sokacag1m1 ümit ediyor
dum. 

- Täriki dünyamn ke§fi dogru pkm1§hr; 
sen bir hmstiyan presle evlenmekle yine bir 
harbe nihayet vermi§ olacaksm. isko~ya ile 
lngiliz adaveti sizin teehbülünüz sonuna va-
racakhr. ~imdi siz ne isterseniz yapin1z, fa
kat biliyorsunuz ki bugün Seläbeddini Eyyu
bi bütün misafirlerini kara ~ad1rda bliyük bir 
ziyafete davet etmi§tir. Oraya gidecegiz! 
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Akibet! 



Sahife 4 

Sinema Kö~esi : 

Tangolita 

( Halkm Sesi ) 

ar1nki Lik 
a~lar1 

Elhamra sinemas1 <;ar§am
hadan itibaren mevsimin en 
zengin ve güzel opereUerin- • 
den biri olan Paul Abraha
m'm Tangolita'sm1 gösteriyor. Uluslararas1 mesai 

toplan1yor 
bürosu : Vapurculuk 

Y arm Alsancak alanmda 
- ·:. on ikinci hafta lik ma~larma„ 

devam edilecektir. 

·i1kence 
Yapm1§ 

Tangolita, musiki, orkes
tra, balet, lüks, zenginlik, 
gösteri§, fotograf ve ses iti
barile ~imdiye kadar gördü
gümüz operetlerin arasmda 
en yüksek dereceyi kazan
maktad1r. 

Bir~ok güzel filimlerin 
unutulmaz artisti Gitta Al
par, tath sesi ve emsalsiz 
temsil kudreti ile bu filimde 
ald1g1 rolü hakkile ba§ar
maktad1r. 

Bu güzel operetteki bütün 
nefis sahneleri bircr birer 
anlatmaga imkän yoktur. Fa
kat Rose Barsony'nm temsil 
ettigi ve sevimli dansözleri
nin oynad1g1 sahne ile, bir 
efsaneyi andiran T angolita 
tablosu bütün seyircileri be
raher sürüklüyor. 

T angolita, operet ve film 
itibarile hakiki bir ~aheserdir. 

---'Dl:if-__ _ 

Bir kad1n 

---· -
Cenevre 10 ( A.A ) - Uluslararas1 mesai bürosunun 

idare meclisi yarm 70 inci toplanbsma„ba§hyacakhr. Ame
rika ilk defa olatak meclise i§tirak edecek, Sovyet Rusya
da bir mü§ahid gönderecektir. Meclis bilhassa büd~c me§· 
gul olacakbr. 

~ 
~ 

Fransa ile 
Askeri 

Rusya Ara 1nda 
Bir A 

--------------0000~~-------------------
Paris 10 (A.A) - "Le Jurnal„ gazetesinin yazd1gma güre 

bay Heryo ile kabinenin Radikal sosyalist äzanm ~ogu 

F iansa ile Rusya arasmda askeri bir mukavelenameyi isti
nad eden bir mukarenet siyaseti takibine taraftar bulun· 
maktadirlar. 

Diger taraftan nezaretsiz naz1rlardan bay Louis Marinin 
ba§kanhg1 altmda bu siyasete muar1z bir grup te!lekkül 
etmi§ oldugu söylenmektedir. Bu grubun bu muhalefetirain 
Brest - Litovok muahepesini imz-,ilam1§ olanlara kar§1 his
setmekte oldugu itimats1zhktan iJcri gelmekte oldugu söy
lenmektedir. 

Maamafih bu grubun Roma itiläflarma sad1k kalmaga 
azmetmi§ olan bay Lavahn noktan! nazanm baz1 ihtiraz1 
kay1tlarla kahul etmeg adade oldugu beyan edilmektedir. 

1 ~irketi tel§a 
Dü§tü 

------=>c:caz---

J(abotajrn iki idareye 
~raksinu o·ü1·lesivor 

~ y ~ .; 

Ankara (Hususi) - Va
purculuk §irketi namma Eko-

nomibakanhg1 ila temaslarda 
bulunmak üzere buraya ge-

ien hay Ru§en ve F ehmi bu 

giinlt:rde ... istanbula dönecek

ler. $irket Denizyollarile sc
ferleri tanzirnindc sabit bir 
nisbet istemektedir. Bu nis-

bet ~imdi knaj üzerine ve 
her y1l känunusanidt! _hesap
lanmaktadrr. Denizyollarma 
011 mi!yon lira kredi veril-

mesi §irketi endi~eye dü~ür
mfü;tür. Bu surctle Deniz-

yollarmm alacag1 yeni vakur

larla tonaj uisbetiuin V apur
culuk §irkcti aleyhine azal-

mas1 ihtimali mevcuddur.Ni

hayet bu nisbet sef erlere 

ilk kar§ila§ma saat onda 
Altmordu - Türkspor arasm
dad1r. Bu ma~m hakemi Göz
tepeden Bay Ferittir. 

ikinci ma~, izmirspor-Sark
spor arasmda. Hakem Alh
nordudan Bay Mustafanm 
idaresinde yap1la'Cakbr. 

u~üncü ma~ häkem K. S. 
K tan hay Esadm idaresinde 
Altay- Buca tak1mlan ara
smda icra edilecektir. Altay 
i~in ~ok miihim olan bu ma~1 
Altay kazand1g1 takdirde 
§ampiyonluk [iki haka sonra 
K. S. K tak1mile yapacag1 
kar~ila~maya kalacakbr. Bu 
sebeble Altaym bu map ih
mal etmemesini ve tarn 
kadro ile ~1kmas1 läz1md1r. 

Günün son kar§1la§mas1 
Göztepe - K. S. K. arasm
dadtr. Bu ma~m da hakemi 
Altnydan bay ismail Hakk1-
du·. Bu ka~1la§mada K. S. K.m 
muhakkak kazamlmas1 zä
zund1r. K. S. K. hu ma~da 
maglüb ~1kacak olursa ~am
piyonluktan ümidini kesecek
tir. 

Y arinki kar§1la§malardan 
biJhassa son iki ma~ puan-

Ke~eciler caddesind 
hau sokagmda kasap 
fa oglu Alinin alb ya§I 
evlathgm1 dükkän i~ind 
bagliyarak dövdügü g 
rek ~ocuk kurtardmt§b 
vcn Ali hakkmda k 
takibat yap1lacakbr. 

400 Seyyall 
Geliyor .. 

Bu aym on altmct 
Atlantis vapurile mu 
tabalara mensub 400 s 
Jiman1m1za gelecektir. 

Seyyahlar vapurdan 
rak Efes harabelerini zi 
edecekler ve ayni gece 
bula müteveccihen izmi 
aynlacaklardir. 

Seyyahlar !~n Turing 
lübün izmir §Uhesi tar 
dan bir kar§ilama pro 
h<tz1rlanmaktad1r. 

Unlar1n 
()güt111e ücreti 

Belediyece halka ucuz 
mek temini i~in belediy 

<;ocug·unu dü~ürn1ck 
istrkcn oldü Reisicumhurun ßa§kanl1g1n

da toplananFrans1z bakanlar 
mühini kararlar verdiler 

göre tutulunca her iki tara- taj üzerinde ~ok enteresan 

un fabrikasmda kilo ba 
almmakta olan 60 sa 
ögütme ücretinin 40 sant 
indirilmesinc karar veril Konya ( Hususi ) - Bu

rada tenevvür etmi~ baz1 ka 
dmlar arasmda ~ok kötü bir 

ädet vard1r. Birka~ ~ocugu 
olan kadmlar eger tekrar 
hamile olurlarsa koca kari 

ilä~larile ~ocuklarm1 dü§ür
mege kalk1yorlar. Tabii ~ok 
tehlikeli olan bu hareket yü

zünden her sene hir kadm 
kurban gider. 

------------------0000----~-------------~ 

fm da vapur alma i~inde za

rarh bir rekabete giri§me
leri yolunun a~1lmas1 mel

huzdur. Fakat §imdiki esa

sm vapurcularm istedigi ~e
kiJde dcgi§mesi de yeni bir 

kanuna mütcvaldufhr. Mu
rahhaslar da bunu temine 
fah§maktad1rlar. 

Buna misal olarak yeni bir 
vaka daha olmu~ ve bir za
valh kadmm olümü ile neti
celenmi§tir. ismail zevcesi 
Pakize hamile bulundugu 
dört ayhk ~ocugunu dü§ür
mek i~in kocakari iläcma 
ba§ vurmu§, fakat bir müd
det sora sanc1dan k1vranma
ga ha§lami§hr. Derhal do
gum evine kald1r1lan hadm
cag1z yapilan tedaviye rag
men kurtulam1yarak olmü§
tür. 

-137-

Paris 10 (A.A) Eyi 
maliimat almakta olan ma
hafilde beyan olunduguna 
göre dün reisicumhurun riya- ' 
seti altmda toplanm1~ oJan 
bakanlar meclisi Almanyada 
mecburi askerlik hizmetinin 

yeniden tesisi üzerine Fransa 
hükümeti tarafmdan uluslar 
kurumu nezdinde yap1lm1§ 
olan te§ebbüsün esbab1 mu-
cibesini gösteren ve B. La
va] tarafmdan tanzim edil
mi§ olan muhbray1 tasvib 
etmi§tir. 

Aym zamanda B. Lavahn 
Uluslar kurumu konseyine 
vermek niyetinde oldugu ka 
rar sureti pro jesini de tas
vib etmi~tir. 

kellef, fakat i~indeki ipek minder ve yasbk
lar1, perdeleri koyu renkli kuma§lardan inti
hap etmi~, desti ve bardaklar1 hep altmdan 
yap1lmt§ bir daire idi. Ehlisalip asilzadeleri 
hu kadar mükellef ve mutantan bir yer daha 
henüz görmemi~lerdi. 

<;admn mükellef muhiti i~inde, muayyen 
bir yerde Saläheddini Eyyubi bulunmakta ve 
misafirlerini ayakta kabul etmekte idi. Bu 
arahk müsaade almmaga lüzum görmeden 
mahut cüce Nekteban ~admn s1rma ve ipek 
§erdesini kald1rd1 ve i~eri girdi. Halinde bü
yük bir selä§ ve heyecan vard1 ve ancak §U 

cümleyi kekeleyebildi: 

- fstiham ederim, beni bir än i~in din
leyiniz! dedi. 

Saläheddini Eyyubi, esasen her hangi bir 
istirham1 dinlemekten istikaf etmezdi, ve 
nektebam dinledi, bu ande misafirlerin gel
diklerini bildiren bb11lar ~almmaga ba§lad1. 
Prensler birbiri ard1 s1ra ~ad1ra girmege ba§
lad1lar. 

Saläheddin, prenslerin hepsine de gös
terdigi hüsnü kabulü, isko~ya kralmm oglu 
oldugu anla§ilan ~övalye Leopar hakkmda 
fevkaläde bir dereceye pkard1 ve: 

- Bir prens olmasamz ve basit bir Sir 
Kiner olsamz, hile siz benjn i~in fevkalade 
k1ymeti haizsiniz. Sizinle bu pmar ba§mda 

Nihayet!hakanlar Tuna mi
sak1 meselesini de müzakere 
etmi§lerdir. Bakanlar, söy-

lendigine göre. hir devletin 
dahili i§lerine müdahale mef-

humu sahih surette tarsin 
eden bir förmül bulunmu§-
Iard1r. 

Pari 
Ba anl1g1 

Ankara (Hnsusi) - Türk 
Dili Tetkik cemiyeti ziraat 

kar§1hg1 olarak parnn keli
mcsini sa~mi~tir. Yeni kda

vuzda Ziraat vekäletinin ismi 
Parim Bakanhg1 olarak:kabul 
edilmi§tir. 
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Aga~ 

a t klarile 
üc de e 

Adana, 10 (A.A) - Zira
at müdürJi'.gü tarafmcian bag 

vc bah~elerde aga~lardaki 
Mildiyu hata!1gile mücadele-

ye ba§lanmi§tlr. Ge~en mart 
, ay1 i~inde viläyetimizde 310 

domuz ve 20 ~akal öldürül
mü§tür. 

mübnreze etmi§tik; pek cesur ve mert olan 
bir askerin k1ymeti i~in pren olmasma lüzum 
yokturl. Dedi. 

Bundan sonra, Saläheddini Eyyubi, nadide 
bir yontma billur bardak i~inde buzlu bir 
§erbeti misafirlerinin s1hhat ve afiyeti na
mma i~ti, sonra Sir Kineta verdi, Sir Kinet
ten sonra Avusturya Ar~idüküde bir §erbet 
i~ti, köle tepsi ile Gran Metre bir bardak 
takdim etti; fakat bu ande Saläheddin Cü
ceyi ~ag1rd1, yüksek bir sesle: 

- Bunu ahmz ! dedi. 
Bu cümle Granmetri titretti, bardag1 tit

rek ellerii<Ie agzma götürken, Saläheddin Ey
yubinin hafif k1ltcm1 ~ektigi görüldü. k1h~ 
havada §im!lek gibi bir daire ~izdi ve Gran
metrin kafasm1 bedeninden kapard1 ve ~ad1-
rm bir ucuna u~urdu. 

Kendilerini bir kusu ve suikasta maruz 
zanneden bütün prensler korku ve deh§et 
i~inde kald1lar. Avu§turya Ar§idükü de, s1ra
mn kendisine geldigini zannederek bir ad1m 
geri ~ekildi, fakat Salähddini Eyyübi sükunet 
ve nezaketle : 

- Kibar misaflrim kral Ri~ar ve bütün 
muhterem misafirlerim. Zanmmz yalm§br, 
aleyhioize kurulmu§ bir pusu ve suikast yok
tur, eger bu adam benim ikram ettigim §er
betten i~mi§ olsayd1, misafirperverlik adab1 

ve mühimdir. 
T ak1mlanm1zdan temiz bir 

oyun bekler muvaffak1yetler 1' tyir. unan1·stan 
temenni ederiz. .,. 

y ;;;;sr-=t-as>::;P'na thali serbes 

G • dece ler •• 1 ~~~~~~~!i tara 
Ankara 10 (A.A) - Tür- dan pkarilan yeni bir kar 

kofis ba§kanl1gmdan : 1 nameye göre, istiridye 
Yunanistana seyahat ede- buklari, hayvan boynuzl 

cek Tiiklerin beraberlerinde f1~1 yapmak i~in kullaml 
götürebilecekleri adam ba~1- kestane tahtalari ~uvall 
7500 drahmilik takas bonu- pamuk döküntüsü, yün 
lanm Türkiyede kambiyo hayvan killar1 ithali serb 
müdürlükleri tarafmdau pa- maddeler Iistesine ko~ulm 
saportlarma kaydettirmeleri tur. 
vc Yunanistana vard1klarmda Süt kaymag1, diger list 
da takas bonularmm numara 

1 
)erde ismi ge~miyen i§len 

ve k1ymetlerini Yunan güm- madenlcr, kägid yapma 
rük memurlan vas1tasile pa- mahsue ham maddeler tak 
portlarma i~aret ettirmeleri, yolile Yunanistana girebil 
sonradan gü~lüklere ugrama 1 cektir. 
malari i~in läz1mdir. 

1 
0 man) cadan 

1 Türk~eye 
· K1lavuz 

Ayd1nda 
Az1h Bir J)eli 

Aydm, [Hususi) - Burad 
~ok feci bir hädise oldu. B 
§i ag1r olmak üzere on ii 

1 Ankara 10 (A.A) - T.D. 
T.C. genel kätibliginClen: 

Tlus gazetesinde ve ondan 
almarak ba§ka gazetelerde 
~1kan Osmanhcadau Türk
~eye kar§1hklar k1lavuzu 
listeleri önergeler gelmege 
ba§lami§br. Ancak bu öner
ge 1erin bir ~ogu ba§kanhgm 
bildiriginde gösterilen yolda 
yazilmamaktad1r. S1ralamada 
gü~lüge ugr2mamak i~in ~u 
noktalari bir daha habrlat
mak isteriz: 

1 - Her söz i~in geien 
önergeler bir araya getirile
rek komisyona sunulacakhr. 
Bunun i~in her söz hakkm
daki önerge ayn bir käg1da 
yaz1lmahd1r. 

2 - lleriye sürülen kar~1-
hgm kilavuzda yaz1h olamnm 
yerine ge~mesi mi yoksa 
onunla birlikte bunun da 
ahnmas1 m1 istenildigi bildi
rilmelidir. 

3 - Y alm1z konulmu§ 
kar§thg1 begenmemek yolun
daki yaz1lar üzerine bir §ey 
yap1lm1yacakbr. Gönderilen 

ki§i yaralanmt§br. 
Eskiden de delilik emar 

leri gösteren bir meczup ba 
bas1 namaz k1larken elin 
ge~irdigi hir tahra ile ag1 

surette yaralad1ktan sonr 
sokaga f1rlam1§ ve önün 
geleni yaralamaga ba§lam1f 

1 br. Bu suretle yaralananla 
dördü ag1r olmak üzere o 
iki ki§idir. Zavalh baba öl
mek üzeredir. 

Mekteb 
Müsamereleri 

Bütün mepteplere yap1Jan 
bir tamimde mekteb temsil
lerinin ancak mekteb müsa" 

1 mere salonlarmda verilm~si 

1

. hari~te müsamere tertib edil
memesi bildirilmiljtir. 

~"'"""'~'"'....._ ........ ~~· 
1 önerge komisyonca göz önÜ" 

ne ahnabilmek i~in o söz~ 
her halde bir kar§ihk ilert 
sörülmek gerektir. 

Önergelerin bu yolda Y~: 
z1lmasm1 bütün dil i§ine il~ 
gösteren yudda§lardan dile" 
riz. 

----------------------------


