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Strezada, A vrupay1 tehlikeye koyahilecek her türlü muahe Milli göre§ kaptam buak1am 

güre§~ileri ~al1§t1racak delerin bir tarafl1 feshine mani olunmaga karar verildi 
~ Streza, 14 (A.A)- Ü~ler : icabedecegi mütalealarmda 
l 0nferansmm bugün saat ü~ devlet murahhaslan elde 
s2,Jo da hitammdan sonra ettikleri habcrleri teyid et-
lteza konferansmm mü§te· mi§lerdir. 

tek karar1 ba§hg1 altmda 3 - Ü~ hükumet mümes-
'tag1daki resmi teblig ne§· sillcri Avusturyanm vaziyeti-
toiunmu§tur : ni tckrar tetkik etmi§lerdir. 
Q !talya, Fransa ve Büyük Bu mümessiller 17 $ubat vc 
,l'itanya hükumetleri mümes- 27 Eylül 1934 tarihli Frans1z 

•Uleri son haftalar i~indc ltalyan-ingiliz beyanathnm 
ttreyan eden noktai nazar- teyid etmi~lerdir. bu bcya11· 
~n neticelerini Alman hü- namelerle ii~ hükümet ileri-
Grnetinin 16 mart tarihinde deki siyaselerinin de mü§te-
~tttni§ oldugu karari vc ni- rek bir Avusturya istiklälinin 
'Yet ingiliz tBakanlarmm Avusturya tamamiyctinin mu-

ltiuhteJif Avrupa hükumet hafazas1 zaruretlerinden mül-
~t.rkezlerindeki son ziyaret- hem olacagm1 bildirmi~lerdir. ;ri esnasmda elde etmi~ ol- Üf hükümet mümessilleri 
b 11kiar1 maliimah gözünde Avusturyamn tamamiyet ve 
~Undurarak Avrupamn umu- istikläli tehlikeye girigi tak-

ltli \'aziyetini Strezada tetkik dirde almacak tedabirler 
~ttni§lerdir. hakmda aralarmda isti§arcde 
~ Roma ve. Londr.a anl~~ma- bm~nrnak karar~m teyit eden 
'l'lnda taym ed1len s1yasct yed1 Känunusam 1935 Fran-
b~trinde bu vaziyetin yap- s1z-italyan prtokolunun ve 3 
~ tesirleri nazan itibara ~ubat" 1935 tarihli Frans1z 

n ü~ devlet bakanlan Ingiliz beyanahm göz önün-
t&ru,uten muhtelif mes'ele- de bulundurarak, Roma pro-
t t Üzerinde temamiyle mu- tokolunda adlar1 zikrolunan 
•b1k bulunmu~Jard1r. bütün hükümet mümessille-
1 - Fransamn uluslar ku- rini en k1sa bir müddet i~in-

t'!atnu konseyine gönderdigi de toplanmalan ve merkezi 
ltiuhtramn müzakeresi s1ra- Avrupa hududunda muka-
litida takbih ec!ilmek üzt e ucleler akti teklifinde bulun-
~n~terek bir hath hareket may1 kararla~hrm1~lard1r. 
~llausunda mutab1k kalm1~- 4 - ~ark Avrupast hava 

.-. misakma gelince; ü~ devlet 
b' 2 - $arki Avrupada em- mümessilleri 3 ~ubat Londra 
iYete mütedair temenni tebliginde derki§ olunan 
~ llllan inki§af hususunda prensipleri teyid etmi§ler ve 

niakerelerin devam etmesi Londra tebliginde zikredilen 
11'"!11 11""11 11'''!11 ~ 1~1 11;11 11!;11 ~ 

h::1y:n ::.nahe§ •. „ h;dudunda 
kar§1l1kl1 haz1rl1klar 

_,.._--------~----~ 

be§ devlet misakm1 aktct
mek üzere meselenin faali
yetle tetkikine devam etmek 
karanm vcrmi~tir. 

5 - Ü~ dcv]et bakanlan 
si!ähs1zlanma meselesi üzerin 
<lcki görü~melerine geldik
leri zaman ~urasm1 mü~ahe 
etmi§lerdir ki, Londra mnka
vclenamcs1 Versay muahede
sinin be~inci k1sm1 ahkam1-
mn yerine kaim olmak üzere 
Almanya ile serbest~e müza 
kcrc edilecek bir anla;may1 
derpi§ ediyor. Ayni zamanda 
Alman hükfimetinin hareket 
lerini ve Sir Con Seymenin 
bu hususta Alman ba§vekili 
ile yapmt§ oldugu müzakere 
ler hakkmdaki izahabm ~ok 
dikkatb bir müzakereye tabi 
tutmu§lard1r. 
Ü~ hiikumet mümessilleri 

silähs1zlanma meselesi hak
kmda a~1k~a müzakere edil
mi§ bir mukavele elde edil
mek i~in tedbirler almd1g1 
bir s1racla Alrna.n hükfun<"ti
nin müracaat ettigi bir ta
rafh fe:ih keyfiyetini emni
yete ve sulh nizamma olan 
umumi itimad1 kökünden bal 
talamt§ oldugunu tcessüfle 
mü~ahede etmi~lerdir. Tat
bik edilmekte olan geni~ nis 
betli Alman silählanma prog
rammm silähs1zlanma istih
daf eden gayretlerin §imdi
ye kadar müesses bulvndu
gu adet tahminatmm k1yme
metini de azatm1~ oldugu ve 
bu babdaki ümidleri sarsm1„ 
old\Jgu görülmektedir. Mama
fih ü~ devlet miimessilleri 
emniyet hissi uyand1rmak 
suretile sulhu idame husu
snndaki sam!mi arzular1m 
teyid ederler ve kendi he
sablarma silählarm tahdidi 
vas1tasile uluslar aras1 anla, 
may1 kolayla§brabilecek bü
tün ameli mesaiye i§tirak 
i~in samimi gayretlerde bu
lunmaya devam edeceklerini 
beyan eylerler. 

6 - Ü~ devlet mümessil
leri sulah vaziyetleri, Sen 
Jermen, Triyanon ve Nöyi 
sulh muahedelerile tesbit 

Brigitte Helm 
Sinen1a y1khz1 .iki ay 

MAREc:: CENGAVERLERINDEN BIR GRUB 1 ~ ha1Jis yatacak 
d •tanbul (Husus1) - Lon- mühim miktarda harb mal-
l'ad Berlin (Hususi) - Leipzig 

1 
ediJmi§ olan devletler tara
fmdan bu vaziyetin tadili 
hususundaki arzuyu da mii
talaa etmi§lerdir V'! keyfiyeti 

- Sonu 4 üncüde ·-

T. i C. 1. Güre§ federas- 0 maksadile milli güre~ talom1 
yonu tardmdan Eski~ehir, 1 kaptam bay Saimin dün lz-
Kütahya, Bahkesir, lzmir mire geldigini yazmi§dik. 
mmtakalarmda güre§ musa- Milli tak1m kaptam §ehrimize 
badalarm1 yakmen görmek gelir gelmez fealiyete ge~mi, 
{~ ~ ~ ~ ise de güre§~ileri dün gece 

Selanik divan1 harbi be§ 
ki§inin idam1n1 istedi 

~aJ1,ttrmak imkämn1 bulama
mi§br. Milli sporumuzun her 
mmtakada taammum etmesi 
i~in f ederesyonun gösterdigi 
takdire läy1k aläkay1 her 
nedense bizim güre§ heyeti 
läkayt kalmi§br. 

~~- QC).!)O 

Uzun n1üzakere1erden sonnt bunlar n1iiehbet 
körcgc 111ahkutn oldu 

Selänik (Hususi) - Selä- : Uzun süren celsele sonun- Per~embe günü mmtakaya 
tebligat yap1lm1§ olmasma 
ragmen hi~bir hazirhk yap1l
mam1§ oldugundan güret~iler 
ancak bu ak§am ~ah1abile
ceklerdir. 

nik diva1harbinde ceryan da hükumet komseri aby 
edcn Serez asilerini bir k1s- Viyas äsiler hakkmdaki uzun 

~ !.,;. „, 'g\ 
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Hükumet Komiseri 
BAY ViZAS 

mmm muhakemeleri 
bulmu§tur. 

hitam 

ithamnamesini okumu§ ve 
mahkemeye_hitabederek äsi-

Milli kaptanm bize verdigi 
maliimata göre gezdigi dört 
mmtakadan Eski§ehir m1nta
kasmda güre1in tamamile 
kök salm11 bir ikilsene son
ra fstanbulla boy öl~ütebile-] 
cek bir kuvvette oldugu an
§tlmaktadir. Kütahya mmta
kasmda henüz hir f aaliyet 
görememi1tir. Yalmz m1nta
kanm verdigi vaid ve gen~
gen~lerde gördügü aläkamn 
yakmda orada de mevcudiyet 
görülecegi kanaab vard1r. 

Henüz Bahkesir ve 1zmir 
güre§~ilerini görmediginden 

Maznunlardan biri D1vamhapta bu iki mmtaka hakkmda hi~ 
kendini müdafaa ederken bir kanaab yoktur. 

lere kar§• merhametsiz dav- izmir güre§ faaliyeti hak-
ranmalarm1 tavsiye etmi§tir. kmda §ayam memnuniyet 

Hükumet komiseri bundan gördügü yalmz te§kilätm ta-
sonra Tisiodis, Somatraki- mamen mecud olmas1d1r. 
dis, Zervopolus, Vafapolus Firkam1zm yard1mile mü-
ve Fasarisin ölüme mah- kemmel bir minderimiz var, 
kum edilmelerini, dört ki§i- te§kiläbm1z var, güref~ileri-
nin müebbet kürege, ü~ ki- miz var. Ne yaz1k ki, mun-
§inin 20 sene, iki ki§inin 19 tazam bir ~ah§ma tarz1m1z 

Selänik D1va01harb Reisi sene, ve ü~ ki§inin de 6 se- yoktur. 
GENERAL TETIS [ Sonu 4 üncüde ] - Sonu 4 üncüde -„ •• „„„„„ •• „„„ •• „„ .... „„„.„„„„ •• „„ •• „„„ •• „„„„ .... „ .... „ 

Resimli makale: 

Uf;URUMUN KENARINDA • • • 

~:r an ahnan son haberlere zemesi getirmektedir. 
'ur l temyiz mahkemesi, sinema Ne kadar äileler tamnz ki bir iki sene 
•tde, talaya hükumeti Erit- Habe~istan ve italyamn bu ld B . 'tt H 1 . „ evvel bu··yu··k bir refah ve bolluk irinde ya-

retle kar§ila§brabiliyor. 0 halde bir ev 
halkma bilhassa lüks dü,künü kadanlarla 
israf ve safahata ah§mI§ erkeklere, ne 
olacag1 belli olm1yan yar101 dü§ünmeleri, 
ona göre biraz, biraz degil, pek ~ok ihti-

L1. tn Habec: hududnna 20 Y1 121 ng• e e mm mu- T 
Q "d y haz1rhklan bura mahafilinde dd t . t' s· c:arlarken birdenbire ihtiyar ve zaruretin 
L"t en fazla asker ve 200 bu··yu··k b1·r racaatm1 re e mI§ Ir. tr .., Y ~" endi§e uyand1r- b'l k b b 1 häyin pen~esi altmda ezilmek feläketine 
L :t!bare i·le b1·rrok tank ve otomo J az~sma se e o - „ 
""• T maktadtr k" h ugramt§lard1r. Oyle zamanlarda yai;ayo-
l Dio.tnalzemeftsi yH1gmb1§b.r.t ingilte;e hükumeti de bir ~~!u eid;~~ ~r~~t ~:~~.~:t~ ruz ki bir insamn dün zengin, bugün fakir, 
q1t1 ~6 er tara an a e§tS an . yarm da a~ ve peri§an kalmas1 mümkün 
""" d b k ihtiyat Jedbiri olarak lngiliz h 0'k'·m bu suretle k t•Jec: 11
81 

„ltleti e u vaziyet ar- u u a 1 „- olabiliyor! 
bi llda mukabil bir ted- somalisindeki kuvvetleri tak- mi§tir. Sinema y1ld1:1.1 iki ay Bir iki magazanm bir iki sene kirac1s1z 

yath ve tutumlu davranmalar1 bir i~timai 
bor~ oluyor. <;ok defa bir äilenin destegi 
say1lan reisini bir tek darbe u~urumdan 
a§ag1ya yuvarlamaga käfi geliyor .. I' olniak üzere Japonyadan viye etmege ba§lam1~br. hapis yatacakttr. kalmas1 mal ve mülk sahiblerini bile zaru-

~eli Nakdi Ef;d~a: ~skeri Elbisenizi Herhalde Ah~~t AsuU: Üz;;y:;tir~~1:. En saglam Y erli Mahndan ;: pro:b 
~ifte dikit Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 
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Sahife 2 ( Halk1n Sesi J 

NASIL CENGE 
' Tefrika 

a a a 
Girn1cleri 111enedilen 

baz1 gazetelere izin YAZAN 
H. 0. Nas1 Ya§arl r No. -85-

Yerildi co-----
Ba~bug bu adam1n sözüne kahar n11? Ona bir 
buvruk yaz ver. Da111adn11 'l1 ürk hakan1na 

Ankara (Husus ) - Tak
riri sükfm kanununun tatbik1 
s1rasmda baz1 yabanc1 gazc
telerin memlekete sokulmas1 
yasak edilmi§ti. J akanlar 

" -
kap1lan a<;1n, kendisini kar~1n1a getirin 

- Ben Türk häkam Cen
gize k1z1m1 gönderdim. 

- Biz, k1z, kadm ä§1k1 
degili.T.. 

- Bende olan para ve 
mücevherabn say1s1 bellisiz
dir. 

üzre idi. Gene geldikleri heyeti bu gazetelerden bir 
d1vardan pktilar. Koca ka- kismmm Türkiyeye girmesine 
rmm evine döndüler. izin vermi~tir. Bunlardan bir 

Ertesi gün kale kap1lari kism1 §Unlard1r: 
a~1lm1~ ve Timuc;inin ordular1 $amda -;1kan Eleyyam, El-
§ehre girmi§ti. Üstükarci Cin- kabis, Elesbah, Senedilarab, 
gizin huzuruna girdi, acele Elahali, Elmisak, Elvakit, Et-
§U sözleri söyledi: tekaddüm, Beyrutta ~1kan 

- Yuce hakan, tiz hci· Elbelilg, Ennida, Elaharar, 
yöne buyrugunu sal, kalede Elitidal, Türk~e gazetelerden 
ve sarayda ne kadar <;in as- Antakyede Y cnigün, Dogru 
kerleri varsa tutsak etsinler. Yol, Haiebde ~1kan Vahdet 

a 
TÜRK~EVE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

Bikeran - Sonsuz, sm1rs1z 
Bikes - Kimsesiz 
Bikir (Bekäret) - K1zhk 
BiJä - -s1z, -s1zm 
Biläfas1la - Aras1z, arts1z 

aras1z 
Bilähare - Sonra, sonra-

dan 
Biläistisna - Ayras1z 
Biläkis - Tamtersi 
Biläva~1ta - Arac;s1z1 dog-

rudan dogruya 
Bilvas1ta - Ata~h. ara~la 
Bilcümlc ·- Bütün 
Bi!farz- Tuta1nn ki, diye-

lim ki 
Bihhtiyar 

tegiyle. 
Diiegiyle is-

Bili~lirak Ortal la~a 
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1 ~1111n•i111}'ll '~1'Jß;"'11 'll"''q"1111 r 1

n
111

"' llJ
111

"~·111r· TI)
111

l1lmii:~n- m 

1 
~ '.tlnil il I! K!i~~!:~alJtJili!./ !J1 ~ l nJ~, ·1 

11 lEtu1u=m ml: !I ··r e;le -„o;~§l Kar§yB 
©j Yazan : Türk~eye <;eviren 

~ ANRI FÖV RE~AT SAN~ 
~~~ UJ~~ - 28 - ~~~ 
l3ilf1nu1kaven1ct vc kalabahk bir haldc dip 
havaya kald1rarak teslin1 ohnak 'Türk1e 

f1dcti dcgildir ... 
Bölük kumandam, bu ta- edildi. Zaptedilen me\' 

rac;sudlarm neticesin!, ag1r den esir toplamak görjj; 

1 fop~u bataaryalarma bildirir mi§ bir§ey degilse de 
ken 15 bu~ukluk bataryanm lerin §erefine olarak ~uo 

' efrad ve zab1tamm tebrik itiraf etmck icab ed 
cbneldc bahtiyardir. biläumkavemet ve böyle 

Bu batarya, yalmz, gem§ labahk bir halde di 
bir muharebe sahasmda bii- havaya kald1rarak t 
yük bir faaliyet gö.stt;rmekle olmak Türklerin ädeti 
kaJmann~; ab~mm idaresi gildir. Binaenaleyh bu "l 
bak1mmdan yapmaga mecbur Türklerin yorulmu§ ol 

- Benim cebimde kalp 
bir ak~e ve bir pul bile yok 
senin paran ve mücevherle
rin degil, _ Acunun paralarm1, 
mücevherlerini önüme y1g
san yine · dönüp de bakmam. 
<;ünkü ben kendimi Acunda 
en zengin adam sayanm. 

i~ anla§ihnca ~ok kun dökü- Antakyada ~1kan Karagöz, 
für. i~ yüzünü sonra anlati- Ermenicc gazetelerden Lüb-
rim, dedi ve <;in hakammn nnn, Hallhdc ~1ka11 Bayrak 

frans1zca La Syrye ve L' 01i 

Bilkiilliyc -Büsbiitün, bü-
1 ti.in bütüne 

oldugu ~ok büyük zaviye brma alfimet teläkki el 
dcgi~iklikleri kar~1smda ~ok ve ümide dü§ürdü. 
yorucu zahmetler ~ekmitir. ( Bunlar cepheye yt 

- Benim askerlerim Acu
nu tersine ~evirecek kadar 
~oktur. 

- i~te ben o askerlerimin 
namusunu alet ettim buraya 
geldim. Benim giicüm de on 
larm hepisinden erhktir. 

- Yigit bcni b1rak ne is
tersen verecegim. 

- Biraz önce söyledimya, 
Ba§buguna buyruk sal. 

- Öyle ise adamlar1m1 
~ag1ray1m, §imdi buzrugu 
gönderirim. 

- Ben önlerim, gel mu
haf1z. 

Oguz kapmm önünde Yi
gitin buyrugunu bekliyordu, 
hemen i~eriyc dald1. <;in usu
lü üzere seläm verdi. Hakan 
Oguzu görünce kendi muha
f1zlarmdan biri zannederek 
g1rtlagma dayanml§ olan Üt
sükarcmm han~erini elile 
iterek biraz nefes ald1. Göz
lerile i§aretler vererek §U 

sözleri söyledi : 
- Git ba§buga söyle, ka

lenin kap1larm Türk asker
lerine a~sm. 
Yigit derhal abld1 : 

- Ba§bug bu adamm sö
züne kanar m1? Ona bir bu
yuruk yaz. 

Hakanm biraz tereddüd 
ettigini görünce yine han~eri 
han~eri dayad1, biraz ucm!u 
babrd1. 

<;in imparatoru bu Türkün 
§akaya gelmedigini anliyarak 
ellerin havaya kald1rd1, yal
varmaga ba~lad1: 

- Yigit camm1 bagt§la, 
b1rak ta kaJkay1m; istedigin 
buyrugu yaz1p vereyim. 

Ütsükarc1 Oguza i§aret 
cderek: 

- Bu adamma buyurun 
tiz käg1d kalemi getirsin, 
burada yaz. 
1 fakan na~ar §U emri verdi: 

- Kar§1daki dolapta kä
g1dla mühürüm var, getir. 

Oguz dolaba ko~tu, kalem 
ve käg1tla mühürü getirdi. 
<;in imkaratoru bir §eyler 
yazd1 ve mühürledi. Ütsükar
c1ya verdi. Ütsükarc1 käg1d1 
Oguza uzatb; 

- Tiz bunu dogruca 
oku .... 

Oguz okudu ~u ibareler 
yaz1h id': 

" Damad1m Türk hakam 
Cingize kap1lar1 a~m, kendi
sini kar~1ma getirin.„ 

Ütsükarc1 buyrugu ald1k
tan sonra <;in imparatorunun 
ba§im kopard1. Y amna ald1. 
Derhal Oguzla birlikte oda
dan ~1khlar. .$afak atmak 

ba§1m Timu{:inin ayaklarmm ent ve ~amda ~iknn L'Echo 
altma yuvarladi. Le Levant, iskenderunda ~·-

Halrnn Ü„tükarcinin bu kan Fcho d'Alcscandrette, 
kahramanhga §as1rd1, boynu- Halebde ~1kan Govrier de 
na sanl 1, ~u cevab1 verdi: Syrie gazeteleri. 

- Bugatur, can karde~, 
Türk uluc;u scnin gibi yüce derin. Ordul"'rtm hi~bir yer- ' 
kahramanlarla her vakit de d rmftdan ile„i h~reket-
ögün~ duymahdir. Seni öz lerine devam edeceklerdir. 
yürekten alki§lar, kahraman- Hepsi de dizlerini dokuz 
hgim, hizmetini kutluianm, defa yere vurarak d1~anya 
varoI. pkhlar. Y enidt:n c-av § bo-

Ondan sonra bütün Önder- rulari ~almd1. K• rgt
1
ar ha-

vaya lrnlkb, tuglar s. lland1. 
leri, Nögerleri, Oymak Bey- Ki~lnlara ve askcri nwvki!e:c 
Icrini huzuruna ~ag1rh. On- ~iddetle hücum edildi, l er~l 
lara §U buyrugu ver<li : duranlar tepelendi, he t ... rnf 

- Tiz olun, h~r yöne buy- Türk knhramanlar nm e'iue 
rugumu ula~tmn. Kalede ne ~ec;ti. Tutsaklar katarla ~eh-
kadar asker varna tutsak rin d1~mda b ilunan Ti' :k 
cdilecektir. Kirn kar~1 durur- karargähma gönderildi. 
sa kafas1 kopacakbr. <;in Bu suretle §imali <;in 1m-
imparatorunun saraymda dä paratorlugu ülkesi Türk 1 n 
ne kadar adam aarsa hep- eline ge~ti. 
sini baglaA:1p lrnrargäha gön- « BITTi » 
~ ~..,._~-=:s;~-===a~~-=ca:s::"""-==-~~==-=-=~=s=~~==~=r<"""""=""'.........:::ir=:-
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Mevkii Sokag1 Cinsi No. Mu. K.' 
Bornova Topuz henc 37-29 6500 1 

Kar§tya Fevziye firm 39-35 5100 1 

Boca Mecidiye hane 82 10200 ' 
Bayrakh Menemen caddes „ 24 6000 
iki~e§mehk Asmah mes~it - dükkän 175-153 6000 
Daaaga~ Demirhane kutu fabrikas1 33-35 97800 

„ Sepetc1 pmna „ 123-127 52400 
Seydiköy Mazgana mevkii 115 hisse Foskolo ~iftligi 9700 1 

Buca Gül hane 11-9 10000 
„ istasyon caddesi „ 77-21 17500 
„ Halk „ 23-9 15000 
„ istasyon caddesi „ 81-21 20000 

Re~adiye Bahc;eler aras1 hane bah~e 8 10500 1 

Dara9ac; Tramvay C. 7124 hisse depo 123 121 15000 
11 Selämet arsa bilä 12000 
11 Tramvay caddesi „ 14 48500 
„ ,, „ kahvehane 53-G9 7200 
„ „ 116 hisse un fabrikas1 119-117 15000 

Buca Mecidiye F orbes 7956 lnetre murn1>ba1 tarla 6000 
Alsancak Mecidiye caddesi arsa 181 10000 

„ Mesudiye 11 ,, 162-191 5600 
Altmdag Köyalti kaudere 3/4 bisse 70 döniim zcytinJik 8000 
ikinci kordon hane 162-422 35000 
Daraga~ Tramvay caddesi maa mü~- 101-133 40000 j 

temilät depolar 1 

Yukar1da evsaf 1 yaz1h Yunanh emvali gayri mübndil bo
nosu veya pe~in para ile 5141935 tarihindeu itibaren kapah 
zarf usulile sah~a c;1kar1lm1~br. K1ymeti muhammenesi iki 
bin lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri isti-
zana tabidir. Malm sabld1g1 seneye ait devlet ve belediyc 
vergi vc resimlerile sair masraflar mü~teriye aittir. ihale 
24/4/935 <;ar§amba günüdür. Talipler istedikleri mala ait 
teklif mektubunu bir zarfa koyup mühürleyecekler. ve üs
tüne muvazzah adreslerini yazacaklard1r. Bu zarf1 talip ol
duklari malm muhammen k1ymetin yüzde yedi buc;ugu uis
betindcn teminat makbuzu veya banka mcktubile birlikte 
ikinci bir zarfm i~ine koyacaklar vc bu zarf1 da mühürliye
cekler vc zarfm üstüne talip olduklar1 malm adrcsini yaza 
rak ihale günü saat 14,30 za kadar b<mkada miite~ekkil sa
b~ komisyonu riyasetine müteselsil numarrh bir makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. Taliplerin ihale günü saat 14,30 za 
kadar Ziraat bankasma müracaatlar1. (981) 

Bilmünn ebe - Siras dü
~iince, s1ra„i gel'nc~. s.ra
smdB s1rn dii „r rek s•rasm1 

) ;, 1 

B hl ,sZ - l:k;, ~l1SIZ 
Bir1:ma - Y van, n 1l·un

s1z 
Bimat - Yagta 
Birne<·· ! (Ba\.: I "t tp) 

Ritl:'n 
Himul .1 (P l~: B:pervr-)-

<;e kin 1 z - "u - ~ören 
Bin - Ku ·<1 y, ) ad1 
Bint -- t'1 

Bipay~n- 'füh.•nmcz, son-
SUZ 

<;e! imnez Biiµerva 
B:rad..:r -

l~arde.; 
E lce1< karde~, 

Bii aderane - Karde§~e 
Birinci Fcrik - Orgeneral 
ßirnam - Varsam 
Birun · Dis, d1~an 
Bis~t - Ynyg1 
Bitab - Bitkin 
Bittasmim Kurarak 
Bive - Dul 
Bivaye -- S1gm:iks1z 
Bizar - Bezgin 
Bizahhi Kendiliginden 
Bizatihi mütebarrik -Ken-

di i~ler 

- ---- .,....,,,...„ ~ 

Buna i·agmen, bölük ku- geien Arab efradd1 A. 
maudan: bu batarynmn ni- Filhakika bu vak'ay1 wü 
~an•~rmm sil1hatini ve ma- kib Kercvizderenin 500 tt 
nev1 nh1·ti1m intizamnu müte- rolnktan fazla bir k1sl1l 
a 1d't lefolar t„ ... dir etllli'>- i~gal edildigi, daha ,; 
f r. k1taatmm dert:yi ge~ 

Pbluk ku.nnnd m bu f1r- kar§t sahilc yerle§tikleri 
sattnn jstifocle <!deret f npi- oldu. 
li'l'lc,h' c:. r1r F1ans1z bn.tary:::.- Bu iyi havadisler uze 
Iari h'll,J·mda pek medihn- sevindik ve iimide dii~ 
I~ · ' ir f'I ir ve lcan at bes- Fakat saat 7 ye dogrll 
I d;l.l r0 ni d'! büt;iryal„ra bil- muharebeyi kumandan Jll 

d . · t T? kiinden görmÜ§ olan bir _ 1r r. n z~: ,osc„ -
( An d lu t :afi daki ba- r·yc zabiti geri gelincc, J 

t"ryala1 a 's 1betle1 vukuu lerizde aldantl1g1m1z1 anhf" 
: <lkkmda yrzbas1 Föyiin kay- Kazamlan neticeler 
dP!tigi rapor <;ok mubnleg..t- degilse de §eyi oldugu .. 
I d1 . 0 s1rada Anad<:>lu ta- dar dogru degildi. 4 u 
rnf ncl..iki Bulear bata yala- müstemlekc alaymm bir 
rina kumancla ede1a top~n buru Kerevizdere yatag•11 

1iizbac-1<-1 Bay M Alinin ba· ki Türk siperlerini i§galf 
na gönperdigi malü!nab cla mi§1 ancak büyük tele 
i er:de tefrikaya iläve ede- mukabiJ burada kalabil 
cegim ) ikinci f1rka cephesinde 
'fiirkJcrin esir oln1ak cum, topc;u ate§ile käfi d 

ftdcti degv·ildir cede haz1rlanmad1gmdan 1 
~ nc1 piyade ve 2 eci Aff'I 

13 Tcmmuz günü vukuhu· yürüyü~ alaymm taartil 
Jan muharebelerde esir dü- -s 

buklenen neticeyi vermet11 
lleu Türk askerleri hnkkmda · t 
diger bir Frans1z muharriri sol cenahimizdaki lngilii ~ 
~unlan söylüyor: arruzu da ~imale dogru d 

"Karargäha geien haber- hir istikamete gittigin 
Iere göre 1 SO Türk, muha- Frans1zlarla ingilizlnrin B 

rc>beye ba!}land1ktan bir smda bn~1 Türk siperl 
~eyrek sonra birinci f1rkaya kalmt§ ve Türkler bu siP 
teslim olmu§; bu badise biz- lerden k1taahm1z1 yen ate 
ce ilerideki bareketler icrin ne a!n11§'ard1.,. 
hay1rh b'r i~aret tcläkki ( Arkas1 V9' 

tifa ediliyordu. . 
Nihayet cfkfm umu(111~ 

Kral Kostantinin tesir ..,e 
fuzile Yunanistanm mer1'c 
devlctlere tcmayül ettigi ~ 
naatm1 has1l etti. frall· 

1.t< 
Sabil„ iut Hices Servis ~cfi 

SAZIL TO: SON'un Escrinden 

matbuati, Baron Senf\ 

adeta korkarkeu Atinad11

1 
Alman sefiri, 3 Eylul 19 
tarihli raporunda Baroll 
Kayzer Vilhelemin yard1rJ', 
isten: e ;i i~in Kral Kostao\ 
iknae ~ah~bgm1 ve Kr11 

böyle bir§ey yapmaktan ist 

-19 -

Niha ,. ,._ e 'fdl 1·1 u llU.11 iyc, l(ral Kostantinin „ 

t~~ir v~ nii ·u~ile Yunanis'.an1n n1erkezi de,·-
]'" l ·r' _ "11·1„: 11 .;tti.~{i kana·1t11u h:tstl ctti 
Bu dii~iincder aktllarma iKI DÜSMAN AYNI SE-

geldikten sonr<i, ItilM dcv- FAl-iET MASASINDA 
letler:nin harbm ugursuz bir Baron ~cnk, bu halalardan 
netice vermes'nden korktuk- istifade etmeyi bildi ve al-
l rmdan c üphelendiler. Ati- nu:m matbuati kenrli mahi-
nadaki Rus sefü i Pre11s De- rane manevralari sayesinde 
midof.f daha 20 mny1s 1915 Yunan efkän umumiyesinin 
te Rusya Hariciye Nezarc:- · 

her gün biraz daha Itiläf dev 
tine ~u telgraf1 ~ek ni~•i : 

uingilizlerle Fransizlar, Yu- ietle1·ine muhalif ve alehdar 
nan gazetelerln; satm almak oldugunu ishata ~ah~an ma-
i{:in tasavvur edilmiyecek ka „ kalelerle dofdurdu. Bu su-
dar büyük par3 Jar sarfcdi- retla Almanya i~in bukadar 
yorla:r ve bunlara hususi sa- faydah olan Yunan bitaraf-
y1lar ~1kartiyorlnr. Nihayet ligmm devam1 keyfiyetinin 
Rario ajansm1 icad ettiler. kendi marifeti :.olduguna her 
Bu ajans tamamcn uydurma kesi inand1rd1. Böylece fasid 
havadislerle Yunan efkä,·1 bir daire te§ckkül etti; Ba-
umumiyesini itilaf devletlcri ron $enkin Alman matbua-
lehine herekete getirmege tmdaki mesaisi, Paris mat-
~ah§Iy">r.11 buab tarafmdan bol bol ik-

kaf ettigini yaz1yor. 

Bu hädiscnin Baron V 
~enkin mizacm1 garib sufe 
te aydmlathgm1 ve Baroll 
daima baz1 hastahk aläfll' 

lerini .8österdigini ve buJ1~ 
rm §iiphesiz bir surette ll 

bgm1 bildiriyordu. 

Kirn bilir, belki de Al"1~ 
sefiri Baronun Alinad11 

Frans1z hafi zabitasmm ~efl 
berarber s1k s1k gizli sef ~b; 
älemleri ya~ad1klarm1 b1l 
riyordu. Baronla Frans1z ~e 
murlar1 bu i~ ve nu§ deftl 
rinde, kendi!erini aldnt' 
adamlarm isimlerini, ar~' 
da§ca mütekabilen =birbirill' 
söyliyorlard1. 

( Arkas1 var) 

• 
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15 NISAN 

ra 

te 

Bakkallara ··jde 

Son dercee hassas~ saglan1, zarif ve 
oturak terazllerin1iz geldi. Her 

f evki ndcd i r 

dan1gah 
tcrazinin 

SATI~ YEFd: Suluhan civarmda (HÜSEYiN HÜSNÜ 
ÖDEM 1 ~) Ticarethanesidir. 

Her ycrdc satihr. 1\1arkaya dikkat 

V ~tc.'****-*****-:ldr.i:k.f'Jc.**:k.*k**:lt:.***" 
I En ycni Paramount dünya hadisah ~ 

2 - Seyircilerine zevkli vc ne§'e saatlari ya§atacak » 
A§k Tang su ~ 

3 - Türk~e sözlü, TÜRK<;E §ark1h büyük film ~ 
~ 8!?~~!mleri~~~~~~~!1 

~ I't · . ( TAN) Sinemasma u~e§mehkte: - • Tel. 3143 

~ GiRMELiSiNiZ 

a 
>+ 
>+ 

~ SEANS SAATLARI -·--· 
i( Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, ~ 
~~· 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe 3 te ba~lar. )+ 

"'~+m+.ff~~i~~~~~ 

• 
lnci Gibi, 

SAGLAM 
Zarif 

J)i~lcr c;ehrenin hakiki zinetidir 
Bunun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullammz 

l(oku, 
J .... CZ'~Ct 

ve s1hhi bak1mdan 
f evkaJädedir 

Büyük 
t .. „ l 15 kuru§tur upu ya mz 

rraptan 1\JanJara 'fenzilüt 

Eczanesi 

Sünnct, ~:i<;ck 1\~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

Hükiimet s1ra~1 

i\'.iu müraat kabul eder. Her türlü teminat vcrilir. 

r ilyonlar r as1n an 0§8 
Piyango hiletle •1 J K• sinden al 
rini Ke~ecilerdc 1 YOD r l§e mahd1rlar 

En hüyük ikran1iye ( 200,000) liradtr 
~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 

defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyarc bilet 
piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
pländan anla~ilm1~br. Bir~ok vatanda~larim1z1 
her aym « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MiL
Y O NLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et-
meniz menfaabmz iktizasmaan oldugu biltecrübe meydana 
~ikmas1dir. 

Ta§ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
surette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
muhterem mü~tel'ilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

h~~b1u1lll~u11i' udlliJUtlllt 1dtlll1u1dlllu1d!IR;.t.1l1uitl lih1ll!b1urdb11•lihhldlb .rd~1Nldb.Udll1.;;.iJb1;;td 
1 
~!;!1P;'lfl!:lll.;.'1llt;_ttU1;111i:;_'1lr.t.fl!;,'11 1~1Ul·"ui;lll""+~.iq~;ittt~~f11~ 

~ A M 
r•1 EMLAK VE EYTAM r.: ro M 
t!i BANKASI f!l 
t!i Mütekaidin maa§lar1n1 f!~ 
(!i iskonto eder t:1 
ft•öift " ll'"'qll'"'lUl'"'llll'"'llfl'"'llll• •qf111"'Q!l'"'ll""'lll11'"'11P''"ll8 n'"'llll'':!lll1"''11P':'Fli1 ••11~•111;1"11! :•"• 11'"'11 P'!:'tlll":!ll~1q!:"."i 
11::11 'o l~tll:.Üih~1!!~1!11~!b~11!1~1.h~ll~h~1U1~1I '~ll!J~Jb;!'t11~1i!'t111t~1Ih~ll h~d ~ ib!.dt:.'t11ib!.dl A 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

' ra 1s1 kadar yükselmi§tir 

Sat1l1k bag Sat1l1k 
izmirde Kätipoglu mahal

lesinde K1z1l~ullu caddesinde 
tugla fabrikas1 kar§ismda 
iki kuleli kuyusu 30 zeytin 
ve meyve aga~lar1 ve snatur
yom k1linik ve mesken i~in 
elveri~li 3000 lira k1ymeti, 
senevi 300 lira varidah olan 
bag azimct dolayisile 750 
liraya satihkbr. 

Mahali müracaat: Ba~turak 
K\!stelli caddcsi 100 numa-

F1r1n vE Hane 
Kar§iyaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarab 
fmn ile 74 numarah hane 
satihktir. 

Taliplerin ayni caddede 
cami kar~1smda 35 nu

marah haneye 
müracaatlari 

rah dükkända 
6-1 

simsar bay 
Mehmet 

u Pillerin En Tazesini 

'"'O -· --~ 
'"1 
c.. 
('t) 

~ 
('t) -3 -· '-;Jl 
f"'t--· -• 

izmirdc umumi deposu Suluhan civarmda 

0 
'" ,... 

"-< 
3 
0 
;:l 

~ --Q. -.., -3 
~ -· --(b .., ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

~~~'",/''".,,~~~~~~:~.~"'.~~~~"~~~~.~ 
~~~~~ ~~ ~~~~~~~~:.~ ~~~~~~~~~~ 

~ TA YY ARE SiNEMASJ T3~1ln ~ 
~ ~ 

~ BUGÜN ~ 
~~~ * 

~~~(f.:d~vd&i~~~~!~~~~i ~~QE#i<t~~~ [!] i:~ Robert Motgomery- ~:~::t E~:::; ~;•:::c~~st;:ne 
tJih E L ff A M R A idaresinde MiHi rtll!lJ1 =·= 
r.u'[W Kütüphane Sinemasmda "'llJ. :~: 
A -~ 

Gibi be§ büyük sanatkär tarafmdan harikuläde 
bir muvaffakiyetle temsil edilen 

~!! Avrupamn en güzel sesli kad1m: GITTA ALPAR ~~ ~ 
:ll;li "Bitmemi~ Senfoni„ filminin (~ubert)i: HANS JARA Y 1~ ~ Deniz Alt1nda Cehennem 

1;!1'11 tarafmdan oynanan büyük operet 11!!!!"1 ~ 
1CD1 t ~ Deniz ve hava muharebelerine ait §imdiye kadar ya- • 
1~1 T A N G Q L j T A \1J ~ p1lm1~ olan filimlerin en yüksegi ve en güzeli vatan • 
'i ( S , , Ot 1· d ~ B, J ) i~ ~ sevgisi - vazife a§kl - feragab nefis - askeri disip)i'l ve •. 
'NI ..... a\ O\ c in c et o lr.!1111 • b .... k b" k A V R 1 c A ~ "' "' ..:u1~ ~ ~ uyu ir a~ maceras1. ~ 

11!!\I Eglendirici bir mevzu, DANS ~1lgmhg1, DEKOR ve 1tJIDl1 '-:~ SON NiNNi (tamamen renkli Miki Mavez) ~ 
•••• TUV ALET zenginligi . . . Bale, Revü, Caz, Gitar ve ~'~ ~ F O K S dünya havadisleri [Türk~e sözlü) ~ 
1~\ PAUL ABRAHAM'm CO§kun musikisi . . . . ~W!h M ~ 
.~:. iläve Olarak · 

1!' ~ S E A N S L A R 1~· 
1111!~ • llWllll """~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 • 
1;j1 Parctn1ount .Jurnal llCl!l• '-„} Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) ~. 
~~ (en son dünya haberleri) ~!~ ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 
lll!'JI! ~ - ~'""'=~~ ~· •. ,.„„ ·~ 1ir.ll!1 ~ • 

i!LCJJi SEANSLAR I~! ~ DiKKAT: • 
~ Hergün: 15, 17,14 ve 21 de. Cuma günü: 11,30 da ::: m Hergün 21,~5 seans1 UCUZ [ H A L K) seans1d1r. :: 
lltJnlJ ucuz seans. Per§embe günü: 13,30 ve 15 te talebe seans1 '1' ~ F1atlar 25, 35, 50 kuru§tur. a 
00 ~~~~ i~ID=~~ fy~ ~~ i~~~[~!~D~tJ!~~~~~ ~~~~~~~~~~~~g~:·::•::1t::·:~~~E 

Yunanca 
Gazeteler 

Atinada inti§ar eden Yu-
nanca ve F rans1zca bütün 
gazeteler, ve Selänigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D'ATHENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele
lerinde 2 kuru§ fiatla sabl
maktad1r. 
Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J. Kolokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler. 

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

B1c;aklar1n ag1zlan 1, ~, :J, 4 nu111arah olup, nun1ara s1rasile 
tra~a dcvan1 cdilirse bir b1c;akla sakala göre ok~ar gibi 10, L>, ~O 

tras ol1nak n1ün1kündür. 
.) 

<;ok eyi olmasma ragmeu ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi be§ kuru§tur. 



Sahife 4 

Eyübü Altüst E en Azg1n 
Manda ! .. 
---·---· ---

Bir s1ra yayhn1· ate~tcn sonnt 1naktul dü~tü ! 
istanbul, [Hususi] - Dün oduncu ka~mt§ fakat zavalh 

Eyüpte sahiplerinin elinden C§ek kacamad1g1 i~in kah-
kurtulan kocaman bir manda raman (!) manda bu sefer 
o civan altüst etmi~, iki ki~i boynuzunu e§egin kaba eti-
yaralanm1§, bir kasab dük- ne saphyarak e~egi aca ac1 
känile bir marul bah~esi her- bag1rbktan sonra yoluna de-
bad olmu§tur. vam etmi§, Ü~§ehitler mahal-

Defterdarda ke~ek~i Alinin lesinin Fisbkh sokagma dalm1~ 
azgm bir mandas1 vard1r. Ali fir. Bu s1rada manday1 bir 
bu manda ile ba§a ~1kam1- sürü halk kurkulu ad1mlarla 
yacagm1 anlaymca ü~ ada- takib etmekte idi. 
mma baglatarak kestirmek Manda bu sokakta Meh-
üzre Mezbahaya yollam1§br. 

Azgm manda yolda büs
'bütün ~1gmndan ~1km1§, ve 
kendisini sevketmege ~ah§an 
ü~ adamm her birini bir ta
rafa savurarak Eyübe dogru 
ka~m1~br. Manda tarn Ka
lenderhane caddesinde kasab 
CeläJin dükkänmm önünden 
ge~erken- kasablara kar§1 
olan kinini belli etmek i~in 
olacak!- dükkämn i~ine dal-
m1~, cam, ~er~eve ne varsa 
yere indirdikten maada dük
känm ön k1sm1m ve ki§eyide 
parabyarak da~an f1rlam1§ 
ve dört nala yoluna devam 
etmi§tir. 

Manda bu h1zla Eski yeni 
cadesinden gecerken herkes 
ka~1smi§, fakat tenekeci ~ev
etin 3 ya§mdaki oglu Ömer 
ka~amam1~ ve manda bir 
boymuz vuru§ile yol orlasm-
daki ynvruyu iki metro ile
riye f1rlatm1~hr. 
Ömer ba~mdan yaralanm1§hr. 
Manda Eskiyeni t;e§mesi önü
ne geldigi zaman oduncu fs
mail ve e~egile kar~1la~m1~ 

102 bin liral1 
bir suiistimal 
Esnaf cc111iyctlerindc 

büvük yo]suzluk-
~ "' 
lar görüldü 

Bundan il~ sene evvel ku
rulan birle§ik ensaf cemi
yetleri mü§terek bürosu mu
amelätanda mühim yolsuzluk
lara tesadüf edilmi~ ve bir 
~ok usulsüz sarfiyat yap1ld1-
g1 görülmü~tür. Suiistimal 
edilen paramn 102 bin liraya 
balig oldugu söylenmektedir. 

Bize verilen maliimata göre 
birlik ensaf cemiyetleri bü
rosu hesablarmm kar1~1khg1 
ötedenberi nazar1 dikkati 
celbetmekte idi. Bundan bir 
müddet evvel bu i~ cemiyet 
reisi ve umumi kätipliginin 
bir toplanhsmda pek gürül
tülü ~epilde mevzuu bahsol
mu~, fakat o vakit biraz da 
zan hududlarm1 ge~miyed bu 
mesele kapahlm1~br. Esnaf 
cemiyetlerinin idaresi Tica
ret Odasma ge~tikten sonra 
bu usulsüz sarfiyat bütün bü
tün smtm1~ ve bir hafta ev
vel mii~terek büronun mu
hasibile bir ka~ memuruna 
Oda tarafmdan i~ten el ~ek 
tirilmi~tir. Bu i~in tahkiki 
yeni intihab edilen idare hey 
etine verilmi~tir. 

Tasarruf naksadile kuru-
lan ve bir arahk bankada 
12 bin liras1 bulunan büro, 
bugün borclu vaziyetindedir. 
Büronun ~imdi Ticaret Oda
sma yol borcu olarak dört 
bin, kendi memurlari maa~
larm1 veremediginden iki bin 
lira borcu oldugu anla~1lmak
tad1a. Bürosun kasasmda 300 
lirabk kadar tahvil vard1r. 

med admda birini de sag 
kolundan ag1r . surette yara
lamt§tlr. Vakiay1 haber alan 
Eyüh polis merkezi, kendi 
emrindeki bütün müretteba
bm mandanm takibine yol
lami§br. 10 Polis memurunu 
mütecaviz bir müfreze azgm 
hayvanm yamna geldikleri 
zaman manday1 tutmanm im
käm olmad1gm1 görmü§ler 
ve <lerhal tabancalarile ate~e 
ba§lbm1~lard1r. 

Polislerin ate~ e~bgm1 go 
ren bek~ilcr, askerler ve ci
varda bulunan zabitler de 
silählarm1 ~ekmi§ler, o civar 
yeti§en kasablar da sabrlarile 
mandaya sald1rm1§lard1r. 

Fatat yedi canh manda 
gene kurtulmu{i, bu sefer de 
polisler daha §iddetli hare
ket ederek manday1 o civar
en güzel marul bah~esi ~ olan 
bah~evan Malikin bah~esine 
dogru sürmü~ler ve bah~e
nin i~inde tabanca ve b1~ak 
larla mandayi öldürmü§ler-
dir. 

: SelA ·k 
Diva 1 arbi 

- Ba§taraf1 1 incide -

ne hapise mahkum edilmele
rini taleb etmi§tir. 

Uzun süren müzakereler
den sonra, D1vamharb Serez 
top~u alayma mensub zabit

lerden ikismi müebbet hapse -
on tanesini de bc§ten yirmi 

y1la kadar muvakkat hapse 

mahkiim etmi§tir. Bu zabit
Jerin formalar1 söküleccktir. 

Oiger taraftan bir~ok za
bitlcr de 6 aydan 4 y1la ka-. 
dar adi hapis cezasma mah
kurn edilmi§lerdir. 6 Zabit te 
bcraet etmi~tir. 

---=-- c:c:>or=----

Mil i güre§ 
- Ba§taraf1 Birincide -

Bunda izmirin güre§ten 
anlar bir hocas1 bulunmama
smm de tesiri vard1r. 

izmir ve Balikesir arasmda 
19 gün kalacak olan bu k1y

metli hocadan istifadc etmek 
imkam bugün izmirin eline 

ge~mi§tir. Bu f 1rsah izmir 
mmtakas1 . ka~1rmamahd1r. 

Bu k1ymetli hocadan gü
re§~ilerin de istifade etmele
rini temenni ederiz. 

---'D"lr-,,._ __ 

'l"i.irkiye ba~ pehlivan1 
iln1ire o-eldi t-J 

Türkiye ba~ pehlivam Ka
ra Ali dün ak§am izmire 
gelmi§tir. Haber ald1g1m1za 

göre izmirde bütün ba§ peh
livanlarm toplanmas1 suretile 

büyük bir güre§ tertip edi
lecekmi§. 

( Halkin Sesi ) 

1 Atatürk ~iftligi e bir arslan 
Libertas t hediye edildi 
B b' k Jd 1 Istanbul, 15 (Hususi) - Bulgaristanda bir Türkün Ata-era ere 8 1 türk ~iftligine hediye cttigi erkek bir Arslan Bulgaristandan 

istanbul 15 ( Hususi ) - §ehrimize gelmi~ ve Ankaraya gönderiln,i§tir. 

Dün Libertas tak1miyle Ate§- i t y -T .. r- , en, y goslavya 
güne§ tak1m1 arasmda icra 

edilen ma~ 2-2 beraberlikle A de iz misaki 
neticelendi. 

• • 1 ne§rtya 
Dav s1 

istanbul (Hususi) - uoog
ru Y ol„ ismile ne~rettigi bir ' 
kitabda dini alat ederek dev
letin asayi§ ve emniyetini 
haleldar edici ne:jriyatta bu
lunmaktan su~lu Ali Ulvi ve 
kitab1 basan Bürhanettin 
aleyhine ai;1lan davaya Ag1r 1 
cezgda ba§lanmt§br. 1 

Ali ulvi dini hissiyab tah
rik etmegi hahrmdan bile 
ge~irmcdigini söylemi§, Bür
hanettin de bu sözlere i~ti

rak etmi~tir. 

Istanbul 15 (Hususi) - Gelen haberlera göre Streza 
konferans1 neticesi olarak ltalya, Türkiye, Yugoi;:lavya ve 
Yunanistan arasmda bir Ak<leniz misakt imzalanacak1r. 

0 ev 
Ir • • • 

ac· ler o~· 
yapt r lac -

istanbut 15 (Hususi) - i~ bakanhg1 memlekctimize gele
cek olan muhacirlcr i~in Trakyade (90000) cv yaptmlmaga 
karar vcrmi§tir. 

a { vecilerinin 
~'i·· acaat 

Ankara 15 (Hu~t1si) - Ankara daki kahvelerde oyunlarm 
yasak edilmesi üzeirne kahveciier toplu olarak Maliye Ba
kanhgma mi.i racatt ccl er~k hu memnuyitten dolay1 hazinenin 
zarar g3recegini id lia ctmi§ erdir. 

Kahvecilerin iddialarma göre, Maliyenin oyunlarda scne
lik vandah 700,00!) lirad1r. 

Z it e · a na y 
c za 

Müddeiumumi yaz1lan tet
kik ettigini vc bu ne~riyatin 
dava a~1lan maddeye tealluk 
etmedigini gördügiinü söyJi
yerek su~lularm beraetini 
istemi~tir. 

----~N---

Ankara 15 ( l-lususi ) - Y eni yap1la11 talimatname mu
cibince zabitlerimizin maa~lnnna yap1lacak zam eylülde de

, gil känunuevvelde ba~hyacaktir. 

Paris (Hususi) - Fasta 
Kazablanka ~ehrini ve civa
rm1 bir sinek bulutu kapla
m1~hr. Beyaz kanth kü~ük 

sineklerin milyarcas1 rüzgä
rm sevkile bu havaliye gel
mi§tir. Fakat rüzgar bunlan 
denize dogru sürümü§tür. 
Fakt bumevsimde misli gö
rülmemi§ s1caklar verdi.1. Bu 
s1caklar mahsulü .bozmakta
d1r. 

c AVARI 
oo-- --

klar1 
•• •• •• ur y ' r ••• 
~ .,~ „ ·~-

l~iisbütün Aptalla~an Herif Hi<; 13ir;;cy Hatir
Ja1na<l1J~·1n1 Söyliyor ... 

Meldenbur~ canavar1 de- : hakk1 kalmaymca, yalmz ya-
nilen sefilin tevkifini vc men- §ad1g1 evini b1rakarak mem-
fur cinayctler, ~evrin ahalisi leket i~inde serseriyane do-
i~in bütün konu~malarm mev- la§maga ve köylülerin sada-

1 zuu olmakta devam ediliyor. ge~inmege ba§lad1. 

Strezada 
[ Ba~taraf1 1 incide ) 

diplomatik vesait ilc diger 
aläkadar devletlere bildirme
yi kararla§hrm1§lard1r. 
Ü~ hükümet mümcssiJJeri 

hu meseleyi umumi ve m1-
natakvi cmniyet garantileri 
~er~evesi it;inde kar§tlikh 
anla~malarla hallctmek üzere 1 
tetkikini digcr aläkadar dev
letlere tavsiye etmek kara
rm1 vermi§lerdir. 

Streza 14 (A.A) - Streza 
resmi tebliginden sonra a§a
g1daki ingiJiz- italya beyanab 
ne§redilmi§tir: Bu beyanat 
Londra muahedesi hakkm
dad1r. Lokarno anla§masma 
ancak tazminatc1 <levlet ola
rak i§tirak ctmi!l bulunan 
italya ve Büyük Britanya 
dev1etlerinin mümessilleri bu 
anla§madan mütevellit bütün 
vecibelerini kat'i ola1ak te
yid ederler. Ve Lokarno 
anla§masm1 imza eden diger 
devletlere kar~1 üzerlerine 
almi§ olduklar1 taahhüdleri 
icabmda tamamiyle yerine -
getircceklerini beyan eder
ler. Fransanm da i§tirak 
ettigi ve mü§terek bir tarzda 
Streza konferansmda yap1lan 
bu beyanat Alman ve Bel
~ika hükiimetlerine de teblig 
olunacakhr. 

Streza 14 (A.A) - Streza 

Kü~ük yahudi ~ocuklanm $verin zab1tas1 cinayetlerin 
ka~mb öldürmek1e itham edi- üzerinden esrar perdesini 
len 65 ya~mdaki saat'rl he- kald1rmak i~in bir komisyon 
mcn $evrine nakledilerek te~kiJ etmi§tir. ~imdiye ka-
bu ~ehir hapisanesine abldi. dar on dokuz t;ocuk ortadan 
fsti.ntak bütün gect dcvam kaybolmu~, fakat yalmz on 
eth ve bu saba tekrar ba~- ikisinin ceseUeri bulunmu§-
lad1. 

Adolf Sccfcldt tamamen 
sersemlemi§ gibi görünmck
tedir. Sorulan sua!l~re cevab 
vermiyerek bir§ey habrlama
d1gm1 ve kcndis:nd .:!n ne is
tendigini anliyamad1g1m söy
lemektedir. 

Adolf Secfeldt esrarengiz 
bir §ah1sbr. iki senedenberi 
bu adam Almanya i~inde bir 
yandan bir yana serseriyane 
dola~1yordu. 

<;ok becerikli bir saat~1 
i~~isi oldugu i~in ilk önce 
i~sizlik tazminab ald1. Buna 

• """-"'--.... ....... .,,....,__J".f'o...."" """' ....... '"""""""""""' - ""',,....,,,.. 
konferans1 sonunda ne~redi-
len nihai teblig §U beyanat 
ile bitmektedir: 

Siyasi gayeleri sulhun u1us-
lar kurumu -rer~evesi i~inde 
mÜ§tereken muhafazes1 olan 
bu ü~ devlet Avrupa sulhu
nu tchlikeye ko}'abilecek 
olan her tiirlü muahedelcrin 
bir tarafh o1arak feshine bü 
tün aweli vas1tarla kar§I koy
mak hususunda tamamile 
mutab1ktirlar. Ve bu maksa
dm tahakkuku yolunda s1k1 
ve samimi te§riki mesai ile 
hareket edeceklerdir. 

tur. 

Zava l1soguk
an donmu§ __ ..,,.,.. __ 

Ödemi~in Beyoglu nahi
yesi y<> kmmda iki cesed bu
bunmu§tur. Bu iki cesedin 
Nev§ehirli Mustafa ile Me
mi§e aid oldugu anlas1lm1§
hr. Bunlarm soguktan ve 
kar tipisine tutularak don
rnak suretile oldükleri zan
nediliyor. 

YeniAdam 
Yeni Adamm 67 inci say1s1 

~1kh. Bu say1da fsmail Hak
kmm (Bir gen~lik kurumu 
istiyoruz) ve (Degermi ya§a
maga bu hayat) ba§ltkh ya
zilar1, Abdülfeyy~z Tevfik, 
Cam!, Arif Bedii, V ahdet 
Gültekinin etüdleri, ilk mek
teb muallimlerinden ve gen~
Ierin ankete cevaplari. Se
dat Nuri ve Zekir S1tkmm 
karikatürleri vard1r. Bu kül-
tür ve yenilik 
okumahs1mz. 

mecmuasm1 

15 NlS~N 

Hilkat 
Acibesi .. 

Narhderenin yukar1 mahl 
lesinde Kar§iyakah bay 
samn inegi iki kafah, d~ 
gözlü, iki kulakh ve iki 
nuzlu bir yavru dogurmu~t 
Y avru 24 saat ya~ad1kt 
sonra ölmütür. 

ÖI~ü li§leri 
Ayar normalleri bedell 

ile ayar memurlar1 ücretl~ 
~elediyeden verilmekte~J 
Okonomi bakanhgmdan f1 
Jen bir emirde, öl~ü ink1li 
bmm temini ugrunda ve 
hususta yeni tedbirleri ibti 
eden kanunlar 'rlkmcaya kf: 
dar memurlarm vazifeleri# 
dikkatle yapmalari bildi~ 
mi~tir. Yeni kanunla öl~fi 
ayar tc~ekkülleri tamatn 
bakanhk emrine ahnacaktJl' 

....... -~qJti.--
• B. a D§aat•. 

y eni geien bir emir uie 
rine Belediye her nevi bill1 

in§aahm bazi ka, 1tlar altll'1 

alm1§tir: 
1 

Belediye yeni bina in~a• 
rubsatnamesi verirken pro' 
jeye de bir yeralb mahze!ll 
bulunmasm1 ~art koyacaktl~· 
Bundan sonra mahzensiz bt' 
na in~a edilmiyecek ve mab' 
zenin d1~anya hi~bir pen~e' 
rcsi bulunm1yacakbr. Yaln1• 

't demirden ve mahkem bJ 
§ekilde yap1lm1§ bir kap1sl 
olacakbr. 

Binalarda bu tertibat bei 
hangi bir hava hücumu kat" 
§ISmda ablacak zehirli gai' 
lara kar~1 yapilmaktad1r. 

Bir ölü 
Bulundu 

Menemenin Aliaga nabi' 
yesi yakininde bir kulede 
oturan amele 60 ya~mda 05' 
man kulede ölü olarak bll' 
lunmu§tur. Muayesinde palP 
hastahgmdan öldügü anlll' 
§tlm1§tir. 

-•&.4'-+--
Lik ma~lar1 
l)ürt hafta sonra ... 

va kakh 
Dün ak~am toplanan fud' 

hol heyeti lik ma~larm1 kit• 
ba uydurarak ü~ hafta tebit 
etmi§tir. Buna dair olan ya' 
z1m1z1 yarmki nüsham1zdl 
okuyunuz. 

izmir ikinci hukuk mahke' 
mesinden: 

hmirde oturan Mehmed 
k1z1 Emine tarafmdan koca•1 

M ehmed oglu ~aban aleybi' 
ne a~bg1 bo§anma davas1n10 

cari mahkemesi sirasind• 
mahkemece müddeaaleyh ko' 
casmm ilän tarihinden itiba' 
ren dönerek kanunun üzeri' 
ne yüklettigi kocahk vazife' 
lerini yapmas1 i~in kendisine 
ihtarab kanuniye icras1n• 
karar verilmi~ oldugundall 
mahkeme karan dairesinde 
müddeaaleyh ~abamn kar1•1 

yanma dönerek kocahk vs: 
zifelerini yapmasma akfl 
takdirde muktezi muamele 
icra k1hnacag1 teblig maka" 
mma kaim olmak üzere keY" 
fiyet ilänen ihtar olunur. 

(1104) (3Z 


