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Bir~ok yüksck bilgilerle ugra~niak ve c;ok Kon1iteci hakk1nda 
defada hayrtJarnu kazann1ak rnecburiyetindc ii<;iincü öJürll cezasi 
kalan a:~oo talebe yabanc1 dili ügrcnn1ege verilecek! 

~·ah!51yorlar! Sofya (Hususi) - Maki-
Üniversite rektörü bay Ce· , ilk mckteblerin son iki 

1 
donya komitesinin reisi olup 

lil bir istanbullu arkada§t· smifmda degilse bHe, hi~ Türkiyeye iltica cden Miha-
nuza §U sözleri söyledi: olmazsa, son sm1fmda ba§~ 

- Üniversitemizde ec- lamah ve ~ o k dersh 
nebi dilleri i~in 28 kurs a~- mek~ebler~ . gir~ed~n evvel 
t k B k 1 d F ~ocugun d1h ve-z1hm bu ya-1 . u urs ar a rans1zca, . 
Al t ·1· I't 1 banc1 chllere kar~t yabanc1-men~a, ng1 1zce, a yan-
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1 d d t l b . saglam b1r ad1m ahlmahd1r. ara evem e en e e enm , .. .. 

t 3300 d „ Bu me3 ele, Kultur bakan-
say1s1 amam ur.„ f d l ·k 
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ilos, ü~ gün evvel Nerekop 

mahkemesi larafmdan idama 
mclhkiim edilmi§ti. Komiteci 
ba~1 bundan evvel bir kere 

daha ölüm cczas1 giymi§ti. 

Y akmda g1yaben bir kerc 

daha muhakeme edi!ecektir. 

Bu scfer de ölüm cazasma 

mahkiim edilecegi heber 
veriliyor. 

11~1( 
ll1odll larmdan tam manasile istifa

de edip etmedigini anlamak 
i~in imtihanlan beklemesi 
laz1mdu.„ 

„Ben istifade ettiklerini 
sanlar1m. „ 

Tekrar ~1kmaga ba§l1yan 
baz1 gazeteler 

Üniversite talebesinden bir 
~ogunun yabanc1 bir dil ög
renmek i~in bir hayh zaman 
Ve emek sarfettiklerini görü
Yor ve i§itiyoruz. Bu talebe 
tarafmdan ana ve babalarma 
Yaz1lan baz1 mektuplar1 da 
R'ördük; ~ogunda ~u mealde 
•1z1Itdar vard1r : 

"Size s1k ve uzun mek
tub yazamad1g1mda dolay1 
kusurumuzun affm1 dilerim.„ 

"Ba§1m1 ka§iyacak vaktim 
Yok. Derslerim kadar hatta 
~ndan fazla beni me§gul 
derletmege karar verdigim 
Frans1zca dersidir.„ 

" Beni affediniz, bu ya§
tan sonra bir~ok dersler ara 
8•nda Almanca zihnime bir 
hay)i zor giriyor. Fakat iste
digimi yapmak i~in her balde 
hana bir ecnebi dili läz1m 
0la~aktir. „ 

Bunlar arasmda hayatm1 
~ekteb haricinde bir i§ bu
'rak kazanmak mecburiye
linde olanlar da pck ~oktur. 
. Bu böyle olunca orta ve 
liae 1nekteblerinde senelerce 
tösterilen ecnebi dili tedri
~bnan verimi, neticesi ne-

r, ne oluyoru ? Sorusu 
'1t1nda kalm1yor muyuz ? 
. Maliim oldugu üzre ecnebi 
~an1 insanm kafasma ancak 
l.i~ük ya§ta iken girer ve 

:rada yerle§ir. Y a§ ilerledik
dtn, dersler ehemmiyet pey
lt a ettikten ve gayleyi ~ogal-
ktan sonra lisan tahsili pek 

ttlcle1ir. 
YO halde ne yapmah? 
~ lpdacak fey basittir: Or
d \'e lise mekteblerinde bu 
d trae, böyle älem ab§ veri§
~ i'Öraün diye degil, fakat 
~· l!l lllanasile lmeyva venc1 
~r rnetod, bir tefti§, bir 
) llli:net ve gayret vermeli 
~ kabi) olursa bu derslere 

<<4 \sil astlacak, kuq~una di'!.ilecek adan1 \' cni
zelostur» diyorJar 

Atina (Hususi) - <;aldaris 
hükümetinin müsaadesi ile 

tekrar ~1kn:aga bc§l yan ga
zetelerden baz1lar1 " asil 
mes'ul ve gitnahkär, Yunan 
milletine bu kanh faciay1 
oynatmak i~in perde arka- 1 

T evkif edilen muhalefet 
§eflerinden 

PAPANASTASVU 

smdan suflörlük eden vc 
pek ~ok va hnda~mm kanma 
giren V enizelostur ve as1l 
kur~una dizilecek adam ken
disidir„ mee'linde makaleler 

· yazmakta ve son yapilan 
. tevkifah hakh bulmaktad1r

lar. Muhalif f1rkalar reis!e-
rinden maada baz1 meb'

I . uslarmda masuniyetleri kal-
dmld1ktan sonra tevkif 
olunacaklard1r. 

KondiJisin "d1vani harb!a-

T evkif edilen muhalefet 
§eflerinden 

KAFANDARIS 
rm i§leri biter bitmez örfi 
idarenin hemen kaldmla
cag1„ hakkmdaki beyanab 
baz1 mahafillerde hüsnü tesir 
ve baz1larmda da ho§not
suzluk has1l etmi§tir. 

Atinada 
Dört ki§i ipe 
Cekildi 

1 italyan Siyaseti Fransa, Sovyet Rusya, Bal
l kan ve kü~ük itililf taraf1na dönüyor 

istanbul, 14 [Hususi) - - tefehhüm mevzuu bahis ol- : ülkeler arasmdaki °:1ünase-
Romadan geien son duyum- dugu kanaatmdad1rlar. betJer tekrar normal bir esasa 
lara göre, italya hukfimeti Lsndra, 13 (A.A) - Tay- istinat ettirilmedik~e ~eva~ 
Kü~ük itiläf ve Balkan and- mis gazetesi Almanyanm ihtimali alan bar1§ma s1stem1 
Ia§masile anla§maga karar konferansm muvaffakiyetine haz1rlamak imkäns1zd1r. 
verdigi bildiriliyor. o~an yardimi hakkmda Bay ~imdiki halde en mühim 

istanbul, 14 [Hususi) - Sir Con Say~en taraf~ndan ~ey Almanyanm hissiyatma 
Strezada verilen malumah l k Al k d" Strezadan 'alman haberlere k d d k d" k' an ama br. manya en 1-

ay e ere 1yor I : . . h k k . "b .1 göre, Bay Mussolini Frans1z . . . . sm1 u u 1h ar1 e ve mese 
. ~1md1k1 kar1§1k vaz1yet her l b' „ t l k .. . d 

Bakanlarma ltalya ile Fransa ~eyden evvel Almanyamn e Ir m~s em e ke uzl~h~n ~ 
arasmda bir askeri ittifak h d · h" b' k t t manda 1fa etme sa a 1yeb mua e ey1 1~ 1r va 1 a-
yapilmasmI tekli~ etmi~tir. k b 1 t · itibarile diger memleketlerle 

')( 'J: mamen a u e mem1§ ve .. . 
istanbul, 14 [Hususi] kendisine süngü ile kabul tamamen mu.sav1 ad~~tme-

Pariste ~1kan Tan gazete- ettirilmi§ olan bu muahede- den evvel b1r veya 1k1 §ey 
sinin ne§rettigi bir ha bere nin Almanyay1 ikinci derece- istiyor. Gelecek hafta da 
göre itaJya, Fransa - Sovyet de bir ulus derecesine dü- Cenevrede takbih kararlan 
Rusya ittifakma girmegi ka- §Ürmü§ olmasmdan ileri gel- yazmak i~in ~ok zaman kay-
bul etmi§tir. mektedir. Almanya ile diger - Sonu 4 üncüde -

Streza 13 (A.A) - Bay ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Mussolini dün ak§am Bara
moda adasmda Frans1z ve 
f ngiliz ba§bakanlar1 ile d1§ 
i§Jeri bakanlan §erefine bir 
ziyafet vermi§lir. Ziyafette 
diger bir~ok zevat da bulun
mu§tur. 

Otelin etrafmda toplaaml§ 
olan ahali Du~eyi hararetle 
alk1§lam1§ ve tezahuratta bu
lunmu§tur. 

Gazetelerin yazd1gma göre 
bay Flanden ile bay Laval 
yemek esnasmda kendilerini 
alk1§hyan halk arasmda Du
~en1n siläh§orlarm1 görmÜ§
lerdir. Bunun üzerine onlara 
yakla§arak kendilerine birer 
kadeh vcrerek i~mege da
vet etmi§lerdir. Bu s1rada 
F ransa ve italya §erefine 
kadehler kaldmlarak i~il · 
mi§tir. 

Londra 13 (A.A) - ingi
: liz siyasas1 di1 ektifleri hak

kmda Cuma günkü gazcteler 
tarafmdan nc§redilen otori
teler beyanatm Strazadaki 
ingiliz heyeti murabhasas1 
äzasmdan bir zat tarafmdan 
reddedildiginden babseden 
Niyus Kronikl gazetesi, hü
kiimetin en yüksek mahafi-
linde d1§ siyasa üzeri.;de· 
baz1 görü§ ihtiläflar1 mevcud 
oldugunu bildirmektedir. 

Morning Post ~azetesi. 
Londrada bulunan bakanla
rm Strezadaki ingiliz heyeti 
murahhasas1 äzasmdan biri
nin yaphg1 beyanab gülün~ 
bulduklarm1 yaz1yor. 

Londraaaki mütaleata gö

Y edi Ki§inin idam Mazbatas1 
Tasdik Edildi 

Ankara 13 (A.A) - Ka
mutay bugün Fikret SiJäym 
ba§kanhgmda toplanarak gün 
deliginde bulunan meseleler
den Kamutaym 1934 r y1h bi
rinci känun ve 1935 y1b 2-ci 
känun a } lar1 hakkmdaki en
cümen mazbata ittilä peyda 
etmi§, posta telgraf ve tele-

fon genen Md. Ankara yük
sek ziraat enstitüleri büd~e
lerinin muhtelif fas1llen ara-

smda münakale yap1lmas1 
hakkmdaki kanun läy1halar1-
m kabul eyJemi§tir. 

Ayvac1k kazasmm Kozlu 
köyünden ismail oglu Meh-

medin, T okadm Mesudiye 
mekez karakoJ efradmdan 
Bursah Ahmed oglu Rami
zin, Ankaranm Akta§ mahal 
lesinden Üsküblü Ali oglu 
Ayetin, Simavm K1rkkavak 
köyünden Molla Osman ogul 
larmdan Ali oglu Hü§eyinin, 
Sinobun Ba§söke köyünden 
Hac1 ogullarmdan Mehmed 

Ali oglu Mehmedin ölüm 
cezalarma ~arp1lmalar1 hak
kmdaki mazbatalar1 tasdik 
eden Kamutay bundae sonra 

posta telgraf ve telefon ge
nel müdürlügü 935 yah büt
~esini müzakere etmi§tir. 

UtfOH•NnhUlttUt1nttlUUhi&U.llHlllllHIUna.111UJlllflllUlllUllltllfJßUltn11111111u11111111111111n111111111• ........... „ .... u ... „ ... 
Resimli makale: 

Allah saklas1n ! .. 

re dün ne§redilen otoriter 
"'beyanat _ S~rad~~i !~giliz mu-1

1 rahhaslarmm gidebilecekleril ' ' 
i hududu göstermektedir. · ·:. 

Deyli Ekspres ve Deylil 
Herald gazeteleri ise, kabi
nede esash görü~ ihtiläflar1 
degil, sadece §ekil itibarile 
ihtiläf ve hatta basit bir:sui-

„ .............. ~~""~"~""'""V""-1"" 

dün Egini hapishanesinde, 
mahkumlarm ipe ~ekilmeleri 

Bay Hitlerin barl§ perisini ama~ yaparak_-gösterdigi hü
lnerler münasebetile f1rlatbg1 han~erlerden bir tanesinin 
yüregine saplanmasmdan ~ok korkuluyor. 

suretile infaz edildi. Allah bu tehlikeli oyunun sonunu bayirb ~1kars1n. 

~eli N;k.di Efr~d1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet Ast~ Uz'a Yap:rnnz. En saglam Yerli l\fal=~~ 
~fte dikif Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar umarlama elbiae ya ihr. E 1 

Atina, (Hususi)- Bir hay
dutluk su~undan ölüm ceza
sma mahkiim edilmi§ olan 
dört §erir hakkmdaki hüküm 
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Gok ~1agok kalelerini aln11~lar, iki güne ka
dar buras1n1 ~e\'ireceklcr 

Gelenler iki <;inli cariye bah~ede yakaladmi, kim ol-
idi. Dalgm dalgm konu~u- dugunu söylemiyor. Belki sen 
y'>rlard1. Yigitle Oguzun hi- söyletebilirsin, alda a§ag1ya 
zasma gelince duraklad1lar, endir. 
kenu§malarma devam ettiler: - Peki amma arkada§la-

- Ben kendi agzmdan nmm ikiside uyuyor, b1rak 
duydum. birini uyand1ray1m. Kap1y1 

- Demek Hakan, Timo- bo~ b1rakmasm. 
~ine k1zm1 verecek. Ben uyandmr, vaziyeti an-

Bakahm Türk Hakam bu- labrim, tiz vakit ge~irme, 
häkan duymasm. raya kadar gelmi~ken bir 

k1zla aldamp geri dönecek mi? 
- Öy1eya .... 
- Nereye kadar sokul-

mu~lar? 
- Gok ve Magok kalele

rini almt§lar, iki güne var
maz burasm1 ~evirirler. 

- Peki hakan buna kar~1 
bir ~are dü§Ümedimi? 

- 0 yalmz bol, bol §arap 
i~mesini bilir. Yine bu ak§am 
~arab1 fazla kaprd1, evvclä 
beni odahgma ~ag1rm1§b. 
$imdi biraz evveline kadar 
yanmda durdum. Baktim 
k1p1rd1yacak hali yok. Ben de 
kendisini yalmz hiraktim, 
di§anya ~1ktim. Muhaf1zlarm 
ikisi uyuyurdu, pteki beni 
gördü amma ... 

- E gördü amma„ .. 
Gariye manah güldü, arka-

da§mm y anagma bir fiske 
vurdv. ye yollarma devam 
ettiler. 

Ütsükarc1 bu haberlerden 
~ok sevinmi§ti. Demek cen
giz hän h,r iki gün sonra 
§ehri muhasarra edecek. Oh 
bundan daha sevin~li haber 
olur mu, hem esaretten kur
tulacak, hemde hakanma 
kavu§acak. Yava§~a Oguza 
§U sözleri f1s1ldad1: 

- Bu ak§am <;in haka
nmm i§ini bitirmeliyiz. Haydi 
ileri. 

Gene koridorlarm sessiz 
ve ihtiyath yürüyorlard1. Kar
§Idan bir muhaf1zm omuzun
da siläh oldugu halde gel
digini gördüler. Gene pcn
cere perdelerinin arkasma 
gizlendiler. Muhafiz ihtimal 
~ektigi afyonun tesirilea yak
ta uyuklaya uyuklaya ilerli
yordu. 

Tarn hizalarm1 geldigi s1ra
da Üstükarc1 perdenin bir 
elile tutarak herifin agzm1 
hkad1, g1k demege bile va-
kit kalmam1~h. Oguz nübet
~inin silähm1 ald1, elbisele
rini soydu. Kendi elbiselerini 

Muhaf1z Ütsükarc1ye bir 
tekme vurdu ve §1mlar1 söy
ledi: 

Tiz önüme dü§, it kuyru
Ütsükarc1 korkak vaziyet 

gösteriyordu, öne ge\'.mek is 
temedi. Yalmz bir ~ey söy
liyerekmi~ gibi davrand1.Yal
vanr bir sesle: 

- Sana hepisi anlataca
g1m. Dedi. 

Mubaf1z Üstükarciyi ko]un
dan tutdu, ~ekmiye ba~lad1. 
Oguz uyuyan muhaf1zlann 
yanma yakla~h. Hcrifler dal
gm uyukude idiler. Cebinden 
bir bez ~1kard1, birinin egz1-
m bkad1, kollanm s1m s1k 
baglad1. Herif uyuku sersem
ligi ile gözlerini a~mca ken-
di gibi bir muhaf1zm neden 
kollar1m baglad1gm1 hayretle 
gördü. Gözleri yataklarmdan 
f1rlam1~b. Öteki muhaf12 da 
s1m s1k1 baglarken Ustükar-
ci de yeti~mi§ti. Her iki mu
haf1z1 s1rtlarma ald1lar, bah
~eye indiler, bir agaca bag
lad1lar. 

Ütsükarc1 <;in häkanmm 
odasma girdi. Häkan sedirin 
üzerinde boylu boyuna uzan
m1§ yabyordu. Gürültüden 
gözünü a~b, kar§1smda bir 
div gibi yigit Alp Ütsükar
c1y1 görünce §a§1rd1, korku
dan sarho§lugu kalmam1§ ve 
eyile~mi§pi. Hemen yerinden 
f1rlad1. Büyük tun~ tepsiye 
tokmagm1 indirmek üzere 
iken Ötsükarc1 häkanm bi
legini yakalad1, bir elile de 
agzm1 kapam1§b. Herifi salla 
s1t edib odamn kuytu bir 
kö§esine götürdü. Y ere b1-
rakb ve §U sözleri söyledi: 

- Y erinden k1m1ldamr vc 
ya agz1m a~ar bagmr isen 
tiz canm1 tamuya gönderi
r1m. 

- Sen kimsin, benden ne 
istiyorsun, buraya kadar na
s1l girdin? 

- insanlan kendisinin kö
Jesi sanarak onlara hayvan 

TÜRK~EYE KAR~ILIK
LAR KILAVUZU 

B 
Bestekär - Düzemen 
Be~aret - Müjde 
Be~aret - Güleryüz, gü-

leryüzlülük 
Be~u~ - Güleryüzlü 
Be~eri - insel 
Be§eriyet - insellik, m-

sanhk 
Beyaban ,_ Cöl, yaban 
Beyanat - Diyev 
Beyan etmek - Söyle

mek, demek 
T eblig - Bilgirit 
Ilän et mek - Bilitmek 
Beyanname - Bildirig 
Beyi - Satma, sabm 
Beyi ve füruht - Sah§ 
Beyi ve !lira - Ahm sa-

hm 
Beyn - Ara 
Aeyne - Ars1 
Beyt - Ev 
Beytutet - Geceleme 
Beyyine - Kamt 
Beyzi - Söbü 
Be2letmck - Bol hol ver-

mek 
Bczm - Dernck 
Bezzaz - Bezci 
Bi- - -SlZ 

Biarü hayä - Ars1z, s1y-
nk 

Bi\'.are - <;aresiz, zavalh 
Bidar - Uyamk 
Bid'at - Türk~e 
Bidayet - Ba§lang1~, ba~

lama 
Bitlayeten - Ba~lang1~ta, 

ba§ta, ilkin 
Bieyyihalin - Herhalde 
Bigäh - Vakitsiz 
Bigäne - Y abanc1, yad 
Bigayrihakkin - - Haks1z 

yere, haks1zhkla 
Bigayrikastin - irdesizce, 

istemiyerek 
Bigünah - Su~suz 
Bihaddü payän - U~suz 

bu~suz, u~suz bucaks1z, tü
kenmezJ 

Bihakkin - Hakki!e 
Bihengäm - Vakitsiz 
Bihin - Eneyi (Eneyi) 
Bihude - Bo§, faydas1z 
Bihu§ -Sersemlemi§, bay-

gm 

t Fa brikas1 •• 
izmit ( Hususi ) - Aylar

danberi in§a edilmekte olan 
Sümer Banka aid käg1d fab
rikasmm ambalaj ve sevk 
dairelerile, käg1d i§leme dai 
resi, kä~1d makinesi salonu, 
tamirhane, kuvvet sanbrah 
tamamen bitmi§tir. 

Y almz türbin dariresinin 
zemini istenilen mukavemeti 
vermedig~nden, bu zeminin 
16,5 metre uzunlugnnda be
tonarma kaz1klarla takviye-
sine lüzum görülmü~tür. Ka
z1kiar ~ak11masma geceli gün 
düzlü devam olunmaktadir. 

Makinalar Almanyadar.. ta 
mamen gelmi~ o!up k1smen 
montajma ba~lanm1§ttr. Bü
yük makinelerin kat'i mon
taj1 15 May!sta ba~hyacakbr. 

1 i~\:i ve mütehass1s kadrosu 
1 da haznpnm1§ oldugundan 
' montaj ikmäl edilcli!tten he-

men 15 g ün sonra faaliyete 
ge~i!ebi!e c ~ktir. 

Sofyada 
Tev·kifat 
Bin;ok Ko1nünist lcr 
'Tevki ~· Edildi 

Sofya, - Maliye mernur
larmdan komünist Radenko
fun ihtiläsile alakadar ola
rak, polis komünist kareke-
tine mensub ba~ka bir~ok 

tevkifat yapmi§hr. Ezcümle 
Mopa i~mindeki Uluslararas1 

1 kurumt~ Bulgar merkez ko
mitas1 azasmm hepsi tevkif 
edilmi§tir. Bu komitanm Pa
risteki mcrkezi büro ilc olan 
muhaberab müsadere edil
mi~tir. Bu muhaberattan an
la~1ld1gma gö;:e, Bulgar ko
mib.smm pek fazfa mali ve
saiti vad1. Son seneler zar
fmda Paristen yedi milyon 
leya muavcnet görmü~tür. 

Kö.) tedi gin 
Bihüner - Hünersiz 

. Kö.) 

Bihzat - Dogu~Iu 
Bikarar - Karars1z, 

hms1z, rnhats1z 

(T. 

ka-

Bihuzur - Rahats1z ( T. 
·ca::~~~~-~~~.-~ ...... 

(Arkas1 Var} 

VENiZELOS UN 

Marif etleri .•. 
--~~-++oo••------~

Sab1k f ntelJices Scrvis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Escrinden 

-18 -ona kiydirdi. Oguz §imdi. 
<;in impratorlerinin saray mu
kaf1zlarmdan biri olmu§tu. 
Üstükarci de nübet~inin ar
kasmdani gidiyordu. 

gibi camm tamuya gönderen 
'fürk gezgincisiyim. 

Param1 istemege gel- itilflf dcvlctleri, bir ta1·aftan Yunanhlan har-:. 
din? be soktnak ic;in propaganda yanarken dig·er 

<;in hakanmm bulundugu 
odanm kap1sma kadar sokul
dular. Muhaf1zm biri ayaga 
kalkti, geien Oguza dogru 
ilerledi. Krg1s1 omuzunda 
idi. Ona yava§ca ~u sözleri 
f1s1ldad1: 

- Ne o, neye ge!din, bir 
§ey mi var? 

- Evet. Sus, arkasmdaki 

- Paran ba~mda par~a- taraftan l~ulgaristan fehine Yunanistandan 
lansm, Türkler paraya tap-
maz. arazi gash~sn1ek istediklerini a<;1kca söylen1i~Icr 

- Ni~anm1 istiyorsun? Delkase bir hayh gülüp r mek mecburiyetinde kahyar-
- Ben ni§andan anla- alay ettikten sonra, Bulgar du. 

mam. krah Ferdinandm itiläf dev- Bu te~ebbiis hakkmda 
- Ne dHegin varsa söyle, letlerile ~ok s1k s1k1 f1k1 mü- Kral Ferdinand tarafmdan 

hemcn verecegim. nasebetleri oldugunu ve ken- m1 yap1hm!?b'?. Garhmemle-
- Kalenin kap1larm1 a~- di menfaab, tamamen bu ketlerinin bir ihanct addede-

mak üzre ba~buguna buyruk devletlerin tarafmda bulun- cekleri bu harekcl, F erdi-
gönder. d · ·. dugu i~in, (onlara iltihaktan nan 1~m ne dereceye ka-

yigidi göstererek ~u herifi ( Arkas1 var ) b k b' ~ dar bir rnazeret te..:kil ede-
~+(>f.4HJ++(>f.4Hl+4M>f.:...uu....~u.~v.Yu.~.1u~»U .... ~.n,_...u_. a~ a tr~ey yapam1yacagm1 " 
~ -C"\t\""' "'~ n~ ......,,.. i"'U''i"-lf1H 7ttv'-n.11t söyledi. edebilirdi? i~te kimsenin ve-

~ Beynelmilel Paris anay1r1n1 ~ Ertesi günü esra ·engiz remiyecegi sualler. 
:lc • t d• • ~ zair, meb'usa gelipte ondan l3aron Senkin alt1nlan! 
:W: z1yare e IDIZ .* Frans1z hükümetinin dü-?ün- itiläf matbuati, Atinadaki 
~ 18 MA YISTAN 3 HAZIRAN 1 ~35 E KADAR ~ mek istedigi cevab1 almca Alman propagandasm1 müt-
:lc Fazla n1alun1at aln1ak icin lzn1ir Frans1z 1c. omuzlarm1 silkerek pk1p git- hi~ ve muazzam diye tasvir 
~ C l ) l J ~ mi~ti. Sckiz gün sonra Bul- ederler, Alman propaganda 
:tc encra r{-;<?nso OS uguna YC):.a Iztnir * garistan Almanya ile mutte- te~kilätmm reisi olan Baron 
~ Frans1z l 1carct Odas1na nniracaat ~ fiklerine iltihak ediyor ve fon ~enkin az görülür zekä-
f()tfe>t~-tC>++c>+:ie>++c>+«>++c>++<>f.ie)+-t(-t()+-t()f> :M:-Delkase de istifas~m ver- Jardan biri oldugunu, hu-
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„oo++ II ~ Türklerle Kar§t Kar§ya 
l ~ Y azan : Türk~eye <;eviren : 

II ANRI FÖY RE~AT SANLI 

~~~~ - 27 - ~~~ 
·rürkler taraf1ndan ihata edilerek silahlart 
teslirn ett11ege ve esir oln1aga n1ecbur kalrn1 

Gelibolu seferi bittigi za- haresi ~ok kanh oldu; fa 
man, toplar1m1z takriben bize ehemmiyets!z kaza 
15,000 mermi atm1~lard1. getirdi. Top~ulanm, ge 

_Esi r ola n in O'ilizler 1: gündüz durmadan ate§ etti 
...., l . . . l kt b. tP1 

Meydan muharebesi günü, en ~~m yorgun u an 1 

ingilizler, bütün gayretlerini 1erdi. S 
harab Kirte köyüne tevcih 13 Temmuz Sah -
etmi§lerdi. Taburlarmdan bi- 7,30 · da taarruzumzz tekr 
ri bir hamlede be§ Türk ha§lad1. Fakat bugün dün 
h~tbm ge~mi~; fakat ihti- kadar geni§ mikyasta de 
yat!ar tarafmdan fena tak di. Hedefimiz yalmz ~K~r 
viye edilmi§, daha dogrusu 11. vizdereyi zaptekmekten 1b 
hi~ takviye edilmemi~ oldugu retti. . 
ivin, Türkler tarafmdan ihata Hücumu ,176 nc~ P•Y..a 
edilerek silählanm teslim alay1 ilc 2 nci Afrika yu 
dmege ve esir olmaga mec- yü~ alay1 yapblar. Bu hüC 
bur kalm1~ti. mu Türklerin 7 inci f1rk 

Saal 19,30 da yeni bir geriye püskürttü. Saat 16, 
hücum claha yaphksa da pek de ikinci bir hücum da 
ehcmmiyetsiz bir netice ala- yaptik bunu da 7 nci Til 
bildik. f1rkaamm soldndaki i4 ünC 

Piynde i~in ~ok ~etin olan Türk f1rkas1: piiskürttü. 
bu :nuharebe güuünde, tak- B: muharebede zayiat1P1

1 

ribcn 200 ki~i esir etmi~tik. 15 zabit, 260 nefer ölü " 
Bunlardan biri arkada~larile 20 zabit, 580 nefer yar 
bcraber teslim olmak istedi- olmak üzere 875 ki§i 1di. 
fakat arkadaslarmm öldürül- Bugün bizze baz1 tayya 
dügünü anlatb. Kendisi ba- raporlan bildirildi. Bunlard• 
~aklarmm kuvvet ve sürati §U malumab ahyorum: 
sayesinde camm kurtarabil-

11 10 Temmuzda, tayY 
mi§ti. ras1dlan; 15 bu~ukluk uz 

( O tarihte birka~ Alman toplar1m1zm Aanadolu tar• 
fmda 163 numarah Türk bS f1rka kumandanmdan ba§ka 

buralarda, hele ate§ hattm- taryasmm iki topuna kat 
da hi~ bir Alman yoktu. Bi- mükemmel bir ab§ yaptil<I• 
naenaley bu hikäye bir ma- rm1 tarassud etmi§lerdir. A 
saldau ibarettir.) ~ok isabetli Jidi ve Türk to „ 

lanmn her birinin tarn üstil Huläsa, bu meydan mu-
---'!lfi!r---

Sat1l1k 
F1r1n vE Bane 
Kar~1yaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarah 
firm ile 74 numarah hane 
satiltktir. 

Taliplerin ayni caddede 
cami kar~1smda 35 nu

marah haneye 
müracaatlan 

ne gayet s1hhath surette III 

teaddid isabetler olmu§tur· 
Ras1tlar, §imdiye kadar b 

derece s1hhath ve isabet 
bir ate§e görmediklerini söY 
le'1li$lerdir. . 

11 12 Temmuzda, ba§ka b~ 
tayyare ras1d1, 15 bu~uklll 
uzun toplar1m1zm Anadol11 

tarafmdaki 163 numarah b•' 
'b taryasmm sol topunu tabtl 

ettigini görmü~tür. ) 
( Arkas1 Var 

~ :.s""'"f'l"...f.;;.o•<:!; ~~-::.u.;::::-m~~~ ~~"'~ . „. " ~ .,.. 
dudsuz denilecek kadar ve- tan lehine Yunanistand•~ 
saitc malik bulundugunu arazi gasbetmek istedikleri111 

ynzar dururlard1. Bu zat, a~1k~a söylemi~ler ve bu0" 

Atinaya Krup fabrikasmm henüz hi~ bir harb cebbe' 
mümessili olarak gelmi§ti. sinde zikre deger bir mu\'af' 
Ba?onu tamyanlar, itiläf mat- fakiyct kazanmadiklar1 'I' 
huat!mn ona aid tasvirlerini t/e hal'bin neticesi me§kfik 
okuyunca i;ok hayret edi- d• §Üpheli oldugu bir zamaP 
yorlard1. Baron $enki, ~ok 
zeki degil; ~ok temkinli ve yapmi~lardi. 
mdin bir adam diye tasvir Harb esdasmda, kendi .,,,.. 

~ctmek daha dogru olur. Bu, ranm1m1za olarak ögrendi1'' 
bir seyyah tacir i~in mü- ki propaganda hi~ bir neti• 
kcmmel bir meziyetti. ce vermemi§tir. Gene ögrefl' 

Bidayette, Atinada, baz1 dik ki Radis isimli Fran••~ 
gazete idarehaneleride, ken- ajansmm yapbg1 gibi ikiOcJ 
dine bir hayli nüfuz ve tesir derecede muharebelerin b~ 
temin etmenin yolunu bul- käyelerini kabaca büyütere., 
mu§tu. Fakat, daha sonra bunlan büyük zaferler §eJdi 
ba~hyan ingiliz - Frnns1z k k dac•' ne so ma , propagan ~ 

propagandas1, ondan yirmi lar1 gülünc mevkie dü§ürrJJe,. 
defa daha fazla para harca- ten ba§ka bir §eye yara01• 
d1 ve o zaman piyasadaki 
Yunan gazetelerinin hemen 0 esnada Yunamlar keO' 
hepsini sabn alarak ~ok ge~ di kendilerine §U suali so~ 
medcn Baron ~enki apkta ma~a ba§lami§lard1: Made~. 
b1rakti. ki Itiläf devletleri ilin ettl ,,t 

Yunanhlar, ltiläf devletle- leri gibi zaferden bu kad 
nin propagandasma aldm§ emindirler, o halde:Yunani•: 
eimiyorlarsa bunun sebebi tam neden kendilerile bef~ 
Alman altm1 degildi; biläkis ber harbe sürüklemek is~ 
itilaf siyasetinin fenahg1 idi. yorlar. Bu devlet aras1nd• ,it 

ltiJäf devletlcri, bir taraf- bogu~mada kü~ük Yun · 
dan Yunanhlar1 harbe sok- ordusunun ehemmiyeti ,; 
mak i~in propaganda yapar
ken diger taraftan Bulgaris~ 

olur? 
-Arka.11 Vat" 
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• 
lnci Gibi, 

SAGLAM 
.... Bakkallara Müjde ..... 

Z ari f 
J)i~ler vehrenin hakiki zinetidir 

Bunun i~in 

Feri t 
DI~ M A CUNU 

Kullammz 

/~ Koku, 

Son dereee hassas, saglan1, zarif ve 
nturak terazileri1niz geldi. Her 

fevkindedir 

damgah 
terazinin 

Lezzet 
ve s1hhi bakamdan 

f evkalädedir 

S~TI~ YEFd: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

s·· ··k 
t .. .~yu l 15 kuru§tur upu ya mz 

~~~~~~~~~~91!"--·---------- ·raptan Alanlara 1„enzilät 

lüksel 
leabaday1 
't'üksel rak1s1 az zamanda 

~abaday1 rak1s1 kadar yük
'tlllli§tir. 

;:... 

Sat1l1k bag 
1 

lzmirde Kätipoglu mahal
tt~inde Kaz1l~ullu caddesinde 
'kgla fabrikas1 kar§tsmda 
1 

i kuleli kuyusu 30 zeytin 
~t lheyve aga~lan ve snatur
)~rn kalinik v c mesken i~in 
~ "eri§li 3000 lira k1ymeti, 
~~evi 300 lira varidah olan 
lit 2 azimet dolay1sile 750 

llya satihktar. 
~ahali müracaat: Ba§turak 
~telli caddesi 100 numa
-~ dükkända simsar bay 

6-1 Mehmet 

g~p~~ S. Ferit ~ifa Eczanesi 
Hükiimet siras1 

i'f1d;:k.*.1ddc~..:Jc1c:k.:Jdc:Jdc.**~*1ddc*.~~~tk' . 
..X 
+: Fenni Sünnet Mütehass1s1 • 

r.~~ ~ Fethi Gacar ~ .._..... z -tC » 
•• tc Sünnet, <~:ic;ek 1\~1s1 >+ = ~ PANSUMAN, ~IRINGA ~ 
~ ,t( i~in müraat kabu~ eder. Her türlü teminat verilir. )f
tD 4( ELHAMRA smemas1 yanmda ~enhan No. 6 » 
~ i1~~~~-m~,,:~~:\C~)! 

N ,... -

2 ve 20 komprimelik ambalajlar:da bu lunur. 

A mbalaj ve komprimelerin .üzerinde halis· 

ligin timsali olan EB markas1 n1 aray1n1z 

Bu Pillerin En Tazesini 

ä Milyonlar arkasmdan ko§anlar ~ 
... Piyango biletle [M•I J K• ] sinden al 
~ rini Ke~ecilerde 1 YOD ar l§e mahdirlar 
c V b .. ·· 1 ·1 • ( ) l• l ..... r.Jn UYU { I {ranllYC 200,000 tra( Ir Q.. „ J 

C .$imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
~ defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
;::I piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 

pländan anla§1lm1§br. Bir~ok vatanda~laram1z1 
her aym « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MlL
YO NLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et
meniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~1kmas1du. 

Ta§ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 

~ --0.. -.., -3 

-· v.JJ 
~ -· -("'t'--· .., -~ .., ·-

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

surette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegv ini ~~~~„..,~,..,~„..,~„.~~~~~=~"'.~..,..,~~~~'f~~ 
~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~=~~ ~~ ~~~~~~~~~~ 

muhterem mÜ§terilerime ilän ederim. ~ TAYYARE s1· NEMASI T3elle5flon • 
Milyonlar Ki§esi Sahibi ~ 

HA YRi DÖLEK ~ BUGÜN ~ ~ Robert Motgomery - Madge Evans - Valter Huston 
~~~~! f!~~i~4j~!~~®i~~~E!~~~~[!} ~ Robert Young - Franchot Tone 

1 ~ ;jJ E L ff A M R A idaresinde Milli 1llll!J1 ~ 
~I Kütüphane Sinemasmda in, ~ 
~ 6~ 

Gibi be§ büyük sanatkär tarafmdan harikuläde 
bir muvaffakiyetle temsil edilen 

~~ ~ Avrupam~ en gü~el. se~l~ kadm1: ~ITTA ALPAR ~! ~ 

' R ·dllh "Bitmem•§ Senfom„ filmmm (~ubert)1: HANS JARA Y 111 ~ Deniz Alt1nda Cehennem 

b ~ III tarafmdan oynanan büyük operet llJlll!~ ~ • • • • e' - · •1Ulll1 • !llllJ ~ Deniz ve hava muharebelerme a1t §Imdaye kadar ya-

1 r • T A N G Q L J T A ~I ~ p1lm1§ olan filimlerin en yüksegi ve en güzeli vatan • - 1 ~ ~i~ ( S , , 0 l' d H l ) i~ ~·i sevgisi - vazife a§kl - feragab nefis - askeri disiplin ve • a e f a inW a' O) te In e a o ll!Mll ~:~ büyük bir a§k maceras1. A V R 1 C ~ 

(J h 
11111 Eglendirici bir mevzu, DANS ~1lgmbg1, DEKOR ve l~ll ~ SON NiNNi (tamamen renkli Miki Mavez) 
tlllllll • •• V. B l R .. c G 1111!fJ ~ a a .... TUVALET zengm :g• · · · a e, . e~~, az, 1tar ve .„. ~ F OK S dünya havadisleri [Türk~e sözlü] 

1 
1
1illllt PAUL ABRAHAM m Co§kun mus1k1s1 . . . . f. llllh "•: 

"• • ' ' h b Jd IP · 111!1111 •
8 S E A N S L A R 

1 YUZ UM ara 0 U, ift Iläve Olarak: 11111111 ~.~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21 ,15 
1 ~ÜNki : W Paran1ount Jurnal :1: ~·~ Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) 

P
{f~ ~M W4:i~tv~ f.Ti I~ A·v iJIDl!t (en son dünya haberleri) .„. ~·; Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

~ ~ ~ f~ ["' R '/-L ~J ': e=:.~Ä~.".~J"F.u."'ilHllW w xtU•••Mr ... .-.:zG:a~ \' ~·~ --------
'MJ ~~~7..x~~- ~ !a'd . \lti SEANSLAR W ~ DIKKAT: 

1 frt;'i,.§i J;ir,eifl ii Hergün: 15, 17,14 ve 21 de. Cuma günü: 11,30 da ,lt ~ Hergün 21 ,~5 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. • 'k u llanmad1m • UCUZ seans. Per§embe günü: 13,30 ve 15te talebe seans1 lll!IUI ~ Faatlar 25, 35, 50 kuru§tUr. w• 
r.l &~~a,i~~i~~~ :.ae.~~i~ä~:SE:..äE!..fj l ~~~7~~~~~=i~~~~~~~. - . ~ ~§i""'~ .~~.~':;f#~§l' :~~.~~151':g§i'~~ ~~~~~~~~~=.~~~~ 

~~~,.1(~!~+.:JL+;..:Jr;j,~ 
l - En veni Paramount dünva hadisati 

Yunanca 
Gazeteler - -

2 - Seyircilerine zevkli ve ne§ 'e saatlar1 ya§atacak 

A§k Tangosu 
3 - Türk~e sözlü, TÜRK<;E §ark1h büyük film 

BOSNA SEVDALARI 
Bu Güzel filimleri görmek i~in her halde 

fki~e§melikte: - ( T AN )- SinemasmTel. 3143 

.........._, G t R ME Li Si N_!~----
S E ANS SAATLARI 

liergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, 
lS, 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe 3 te ba§lar. 

. Atinada inti§ar eden Yu-
nanca ve Frans1zca bütün 
gazeteler, · ve Selinigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D 'A THENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele-
lerinde 2 kuru§ fiatla sabl
maktad1r . 
Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J . Kolokocas 
Adresine müracaat j ede

bilirler. 

G 0 L T Altm tra§ b1~ag1, isve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kahnh
gmda yap1lm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

Bu;aklann ag1zlar1 1, 2, ;~, ~i nun1arah olup, nun1ara s1rasile 
tra~a devan1 edilirsc bir b1~akla sakala göre ok~ar gibi 10, 1,1, 20 

tra~ olmak n1ün1kündür. 
<;ok eyi olmasma ragmen $emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi bet ku111ftur. 
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• 
Ihtiyar papaz dua ediyor! 
----- 0000----------~~~--

Bir köy kuyusu ein ve peri hücunn111a ugrad1 
ingiliz gazetelerinin anlat- - Kuyu ein ve peri lsti-

bkJarma göre, lsko'ryamn läsma ugrad1. Allaha yalva-
merkezlere uzak köylerin- rahm hunlar1 huradan kov-
den hirinde bir köylü su sun ! 
'rekmek üzere ak§am üstü Gece yaris1 halk diz 'rÖk-
kuyu ba§ma gitmi§, kuyunun mÜ§, papas dua etmeye ha§-
dihinden hir muizka sesinin lam1§, fakat kuyuy istilä edan 
yükseldigini i§itince korkmu§ ein ile peri anla§ilan duadun 
ters yüz ederek köye dön- siuecek einsten olituyacaklar 
mü§, hädiseyi haher vermi§. ki muzika kesilmemi§. 
0 zaman hütün köy halk1 H:idise ertesi sahah poli-
ko§U§IDU§, görülmü§ki muzi- se de intikal edince kuyunun 
ka el'an devam etmektedir. i~ine hir memur indirilmi§ 
Hemen civar köyün papasma ve hataryah kü~ük bir rad-
haber vermi§, adamcag1z ge- yo makinesi hulunmu~tur. 
ce yar1s1 gelwi§. Hükmettigi Köylüye bu oyunu kimin oy-
§ey §udur: nad1g1 belli degildir. 

Ucuz 
Seyahat 
\'apurlarda l)ört 
1\ vltk 'fücrübe 
~
7

clf1tlc1<:<tl{ 
Kabotaj sahasmda vapur

larla devamh sey
0

ahatlar i~in 
tüccar biletleri ihdasma ka
rar verilmi§tir. 

Tarife i§leri hakkmda ik
bsad V ekäJetile temas eden 
Denizy0Jlar1 hletmesi umumi 
müdürü Bay Sadeddin dün 
§ehrimize gelmi§tir. Bay Sa
d„ddin bir mu„arririmize 
§unlar1 söylemi§tir : 

- Ucuz tüccar hiletleri 
dört ayhk bir tecrübe dev
resi ge~irecektir. Bu müddet 
i~inde umuldugu gibi ragbet 
bulursa devam edilecektir. 
Tüccar biletleri i~in kabotaj 
sahas1 sahilleri ü~ mmtaka
ya aynlm1§br. En k1sa mm
taka Marmara havzas1d1r. Bu 
mmtakaya mahsus tüccar hi
Ietleri bir ayhk olacakbr. 

ikinci mmtaka Samson 
izmir, ü~üncü mmtaka Ka
radeniz ve Akdeniz :leki bü
tün sahillerimiz arasmdadir. 

Bu mmtakalara aid tiiccar 
hiletlerinin müddeti iki ay
dir.„ 

Ögrendigimize göre, birin
ci mevki tüccar biletleri Mar
mara havzas1 i~in 50, ü~üncü 
mmtaka i~in 56 lira olarak 
teshit edilmi~tir. 

Tüccar hiletlerinin diger 
mevkilere mahsus ücretle ri 
~ok tenziläthd1r. Güverte yol
culan i~in de böyle biletler 
bulunacakbr. 

Aym on be~inden itibaren 
yeni tarifelerin tathikine ba~
lanacakbr. 

---'!lw~-=---

Avrupan1n En 
Kuvvetli 
Adam1 
Bu dakikada Avrupanm, 

kimbilir belki de bütün dün
yamn en kuvvetli adam1 Sig
fried Lichtenfeld adm1 ta~1-
yan onbe§ ya§mda bir A!
man ~ocugudur. Bu ~ocuk 

kahn bir demir ~ubugu kol
lar1 ile bükebilir, 1000 kilo 
ag1rhgmda bir otomobili, al
tmdan zincir ge~irerek, yük
sek bir iskelenin üzerinden 
~ekerse, havaya kald1ralibilir. 
Almanyada bu müstesna kuv
veti ile herkesin gözünü üze
rine ~ekmi~tir. Mütehass1slar 
bu ~ocugu muayene etmi~ler 
ve hayrette kalm1~lard1r. Zira 
mutat üzere insanlar adale 

kuvveti 22 ya§inda kemale 

l 95 Sene 
Hapisten 
Kurtulmu§tu 
Sin1di tckrar on dürt 

v1l yatacak .., ~ 

Ag1r ceza mahkemesincle 
bir ~1rp1dk 95 sene hnpse 
mahküm olan, fakat ceza 
kanunu 30 seneden fazla ha
pis cezasm1 kahul etmedigi 
i~in cezas1 30 seseye indiri
len sonra da muhtelif kanun
larla zaman zaman cezes1 
inen ve nihayet aftan istifa
de ederek kurtulan Karnfe
riyali fbrahim dün Ag1r ceza 
da yine mahhum olmu§tur. 
F eriköylü ibrahim de demlen 
bu adam hapishaneden ~1kar 
~1kmaz Ya~1r adh karda~1 
ve Pomak Hüseyin adh ar
kada~1 ile <;atalca yoluna 
gitmi~, §ekavet yaparak köy
leri soymu~tur. 

Yaprlan duru~ma netice
sinde su~u sabit olmu~, ar
kada~1 de kendisi de dörder 
sene ag1r hapse mhküm edil
mi!llerdir. 

Nadir 
Bir ameliyat 
Türkiye T1b Cemiyetinden 

verilen malumata göre, T1b 
F akültesi cerrahi profeskrü 
M. Nissin cemiyetin evvelki 
ak§am yapbg1 i~timada nadir 
bir vak'ay dair hir tebligde 
bulunmu§ ve bir konferans 
vermi§tir. Vak'a §udur: 

Dört bu~uk ya~larmda bir 
bir ~ocuk, bir örgü ignesi
nin üzerine dü~mÜ§ ve igne 
hemen hemen tamamen kal
bine saplanarak ii;eride kal
m1~br. ~ocuk be~ gün sonra 
Cerrahpa§a 'l{astanesinde pro
fesörün klinigine getirilmi§
tir. Röngen vas1tasile igne
nin vaziyeti tesbit edildikten 
sonra profesör Nissin tara
fmdan amcliyat yap1lm1§br. 
Saci1r a~1lmca ignenin sag 
kabin i~ine müstarazan ve 
boydan boya girdigi ·anla§rl· 
m1§ ve mahir bir müdahale 
ilc ~1kar1lm1~tir. 

Ameliyat mükemmel bir 
seyir göstermi§, ~o~uk sekiz 
gün sonra tamamen iyi ol
mu§ bir halde taburcu edil
mi~tir. 

... '"""„•~a~,.,,..~~·V......~~~~--

gelir, 33 ya§ma kadar de-
vam eder. 

Halbuki bu ~ocukta bu 
umumi kaidenin aksine ola
rak kol, ayak, bacak ve 
gögüs adaleleri 12 ya§mda 
iken son haddini bulmu§tur, 
§imdi devam etmektedir. 

( Halkm Sesi ) 

A vusturyada mecburi askerlik 
ni~in ihdas ediliyormu§? 

Viyana 13 (A.A) - Röyter ajans1 muhabirinden: 
Yurd cephesi kätibi bay Adam 175,000 Avusturyalmm bu 

te§kiläta girdiklerini söylemi§ ve Avusturyanm mecburi as
kerligi ihdas etmek hususundaki arzusunu siyasal askeri ve 
ökonomi sebeblerden ileri geldigini ilävc etmi§tir. 

Bay Adam Avusturya i§lcrinde bir sosyalist kontroluna 
hi~bir §ekilde raz1 olm1yacagm1 söylcmi§tir. Hükiimet~e 
tesbit edilen nafia i§leri programmm tatbiki i~in yeni bir 
dahili istikraz akdedilecegi haber almmaktad1r. 

800 yolcu ta§1yan bir vapur 
karaya oturdu 

Mesina 13 (A.A) - Salvatore isminde tahlisiye römokörü 
Yunan sahilerine dogru hareket etmi~tir. Römorkör karaya 
oturan ve i~inde 800 seyyah bulunan ve denizin ~ok dal
gah olmasmdan yüzdürülememi~ olan bir gemi tarafmdan 
imdada ~agmhm§br. Nüfusca zayiat olmad1g1 bildiriliyor 

Bir kutub ka§ifi Lenin 
n ~§an1n1 ald1 

Mosk('va 13 (A.A) - Sovyet Rusya merkezi icra komi
tesi maruf ~imal kutup ke§iflcrinden Samoilov!~ e ~ok fe
yizli olan mesaisindcn dolay1 Lenin ni§amm verrni:Jt ir. 

Hindistanda ingiliz Politika 
•• 

Memuru Oldürüldü ! .. 
Yeni Dellhi 13 (A.A) - ingiliz politika memuru B. Lesli 

Best Regiyn nehri üzerinde Alingarh fakire kar§I yap1lan 
harekät esnasmda maktül Pil§mÜ§tür. 

Bay Lesl Best fakirler müsalaha aktine memar hususi 
heyete iltihak etmi§ti. Y olda pusu kuran haydutlarla ~ar
k1~maga mecber olmu§ ve vurulmu~tur. 

~ ~ ~ ~~~ ~ ~' ~~ ~~~~~~~$;~ 

Tokat viläyetinde yeni bir 1 

nahiye merkezi kuruluyor 
Tokat 13 (A.A) - Tokat 

ile Turhal arasmda yeni bir 
nahiye ihda edilmi§tir. Güney 
ismini alan hu nahiyenin 
plan ve projeleri ba~mühen
dislik~e tanzim edilmi~tir. 
Dört köyü merkezinde tap-

rdabilmesi i~in gece gündüz 
~ah~an valimiz ve Nafia fen 
h eyeti dört gündür köylünün 
yapbgt ~cnliklere i~tirak edi
yor. Meydamn ve evlerin 
arazi taksimatile plänm ana 
noktalarm1 tesbit etmeye ~a
h~1yorlar. Valiyi de i~ ba~m
da gören 300 köylü hütün 
arabalarilc bugiin ta§ ve 
kum g ibi malzcme naldiya
tma ba§lan11§lard1r· Yap1lan 
i~ programma göre Döku: e 
tepe mevkiinde kurulmakt.1 
olan hu yeni nahiye merkczi 
sekiz zy i~erisinde bitmi~ · 

Yeni Bir 
Hava Yolu 

Ve1lington, 13 (A.A) 
Niyu Zelland Union Stap§ip 
Kompani deniz i§letme §ir
keti bir hava servisi a~mak 
müsaadesini alm1§hr. ingiliz 
tayyareleri kullanacak olan 
bu servisi ba~ma bir ingiliz 
müdürü tayin edilmi§tir. 

~ek 
Parlementosu 
Prag 13 ( A.A ) i - Par

lementonun ik te§rine kadar 
toplantilarma devam etmesi 
läz1m geliyorsa da umumi 
saylav secimi 19 Mayi§ta icra 
cdilecektir. ~imdiki meclis 
paskalya yortularm1 mütea
kib feshedilecektir. Buna se 
beb hükumetin haz1rlam1§ 
oldugu bir taknn sosyal ve 
ökonomi tedbirler1 parlemen
toya tasdik ettirememesidir. 

Milli Güre§ 
Kapta111 Bay 
Sa yin1 Geldi 

Milli güre§ tak1m1m1zm 
k1ymetli kaptam Bay Sayim 
dün gece Band1rma ekspre
sile §ehrimize gelmi§tir. Bay 
Sayim izmirdeki güre~ vazi
yetini tefti~ edecek ve iz
mirin raporunu F ederasyona 
bildirecektir. Bay Sayim on 
gün kadar lzmirde kalarak 
güre§~ilerimizte de me§gul 
olacaklard1r. 

Bugün matbaam1z1 ziyaret 
eden Bay Sayimin güre~ dü
~üncelerini ve bilhassa izmir 
güre~i hakkmdaki fikirlerini 
yarmki say1m1zda yazacag1z. __ „ ___ , ___ _ 

Lütfi Fikrinin 
Vasiyetleri 

t!)"'ü-..... --

Ge~enlerde pariste vefat 

14 NISh~ 

~~~~3CJ] 
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23 Nisan 
Bayram1 
Haz1rl1g1 

23 Nisan ~ocuk 
i~in mühim hazirhklar 
mc: ktad1r. Ayni zamandt 
let meclisinin a~1lma 
olau bu gün parlak bit 
kilde kutlulanacakbr. 

<;ocuk bayram1 günÜ 
deki nakil vas1talar1 ~ 
lan bedava ta§1yacak 
muhtalif sinemalarda ~o' 
lara paras1z filimler gös 
cek, mekteblerde talebe 
fmdan arkada§larma 91e 

lilerine müsamereler t 
edilecektir. 

Göztepede 
Bir Ceset 
Bulundu 

Evelki gece Gözte 
vali kon<tg1 yakmmda d 
kenarmda dalgalar aras• 
bir ceset bulunmu§tur. 

Ceset derhal denizdeO 
kar1lm1§ ve üzeri aranr01 

da kirne ait oldugu tes 
yarayacak hi~bir vesike 
bulunmamt§br. Cesedin 
rinde hi~bir yara ve 
yoktur. . 

Denize bir kaza nett 
olarak dü§tüg ve uoguld 
tahmin edilmektedir. C 

. d:n kime ait oldugu ta 
cdiliyor. 

Burnav~'da 
Zehirli gazl 
Ait konferanf 

c den eski meb'uslardan hu
kuk~ Lütfi Fikrinin servetin
den bir k1smm1 Üniversiteye 

1 

C. H. F. Burnava nabi 
idare heyeti tarafmdan ,P 
ma günü Burnava' da 1' , 
mektebinde zehirli ga~ ( 
hakkmda hir konferans ~e 
dirilmi~tir. Konferans1 ver' 
Ziraat mektebi müdür OS~ 
vini bay Re~id'dir. Bu ~"' 
him konferans1 dinler011 

gelenler olduk~a ~oktu. -·-Atl1spor 
Kulübü 

terkettigini yazm1~bk. 
Üni.versite Rektörü Cemil 

Bilsel ile hukuk ve ceza 

hyacak olan bu nahiyenin 
tam manasile modern olma
sma dikkat edilmi~tir. Köylü 
toplanh ve pazar meydanlan 
her bir ihtiyaca kar§t ge!e
cek köy evi tipi ve bir yab 
mektebi güzel bir hükumet 
konag1 ve köy gazinosu He 
nahiyenin umum kanafö:as
yon i~Ierini temin eden plan 
nümunelik bir nahiye meke
zini meydana getirmektedir. 

olacakttr. Köyl:inün bu i~ 
i~in gösterd;gi canh ~al•~ma 
bu i§in az zamanda ba~an
lacagma tarn bir delil saytl
mnktad1r. 

1 mahkemeleri reislerinden mü Cumhuriyet Halk part~ 
ba§kam Yozgat saylav1 ~· 
Avni Dogan'lakbelediye bli)l' Bu i§in hehemehal ba§a-

~ 
--~ 
italyan • s1yase 

-------· ~-:oo-------
l3a~taraf 1 i incide 

hedilmemesi ~ok §ayam ar- I 
zudur. 
Ge~mi§ hatalardan ötürü 

kar§thkh itiihamlarda bulun
maktan ise yeni bir istikbal 
haz1rlamak ~ok daha mühim 
dir. 

Streza 13 (A.A) - Havas 
Ajansmdan: 

1 una andla§masmda alä-
kadar devletler 20 May1sda 
toplanacaklard1r. Bu konfe
ransa Avusturya, Almanya, 
<;ekoslovakya, Yugoslavya , 
Lehistan, Romanya, Macaris 
tan ve ltalya devct edile
~ektir. 

Streza 13 (A.A) - Kon-
ferans bu sabah yalmz Avus 
turya, Bulgaristan ve Maca
ristamn tekrar siläh1anmas1 
meselesini tetkik etmi~tir. 
B. Mussolini bu mesele hak
kmda uzun beyanatta bulun-

IDU!ihlr. 
Londra 13 (A.A) - Mat

buattaki umumi intibalarm 
tecümam1 olan "Times„ ga
zetcsi Streza konferansmm 
kenclilerini tchlikedc hisse
den devletleri bit·birlerine 
yakmla§t1racagm1 yazmakta
d1r. 

"Times„ Almanyanm ulus
lar kurumuna dunmesini te
menni etmekte ve bu hu
susta baz1 ütnitler mevcud 
hulundukca elbirligiyle ~ah
§1lmas1 lüzumunu iläve et
mektedir. 

Streza 13 (A.A) - Röy
tcr Ajansmdan: 

Resmi mahafil yakm bir 
istikbalde Romada büyük 
dcvletlerin yeni bir konfe
rans yakmalan ihtimallerini 
teyit etmektedirler, ingiltere 
Fransa ve ftalya zannedildi-

rekkeb bir heyet yakmda 
toplaiak Lütfi Fikrinin bura 
daki emlakini idareyc ba~h· 
yacakhr. Vasiyetnamedeki 
§artlarm da bu seneden iti
baren tatb1kma ba§lanacakhr. 

kam doktor Beh~et Uz ~ 
Burnavaya giderek Atl~s et" 
iuin ayr1Ian alam gezm1~ 

dirA. 1 k 1·· b.. ilk ni1J19 
t ispor u u u u t 

1 toplanbs1 yaran yapilacaktl 
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EAvelä ahlak, medeni ce
saret ve aile baglrhg1 mevzu 
lan üzerinde en iyi eser ya

iacak kimseye bin lira vera • V ali General 
mek üzere bir müsabaka 
a~1lacakbr. 

Varidattan §imdiye kadar . 
topJanan miktar tesbit edile 
rck bu sene Üniversiteden 
ve liselerden en iyi 'rtkacak 
iki talcbe de Avrupaya tah
sile göndcrilecektir. 

Tetkiki ·~ 
Vali General Kiz1m pitt, 

kfü;ük Menderes mmtakas•~ 
daki köyleri tefti§ etmi!' '~ 
ma günü Bazdagm Golc J 
yaylasma ~1km1§br. BoZ~ 
köyünde köylülerle muh~~ 
i§ler hakkmda görü§eD ~· 
General; dün ak§am ~eb 
mize dönmÜ§lÜr. 

- •·•<t-~ 

gine göre, Avusturyanm i~ 1 

i~lerine müdaheleye göz yum
mayacaklarm1 yeniden teyit 
edeceklerdir, Buhünkü müza
kerelerden sonra Avusturya 
Macarista ve Bulgaristana 
silählarm1 arbrmalan hakk1-
nm verilmesi hususunda ital
ya, F ransa ve ingiltere ara
smda bir itiläf husulünün 
pek yakm oldugu zannedil
mektedir. 

i Y eni Yunall 
Konsolosu J 

Y unan hükumeti istaob 
general konsolosu bay 1'•~ 
solis'in • naklen izmir k~0:,.. 
losluguna tayin edHdig1 

' ber ahnm11br. 


