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Bay Laval Uluslar kurumu11da Almanyan1n 1 

16 Mart tarihli karar1n1n takbihini istedi 1 

~lla vurddan uzak k:-iln11s kardeslerin1izi 
rÜrk whayra<r1111n sevirn}i \'C ~afkath. <r()}o-csi l . ,"':J ~ ~ ,..., 

b„ttna aln1ak bu hükui11etin vc hu neslin cn 
Uyük bir zafcri, yeni l'"tirkiyc tarihinin en ' 

parlak bir sahifesi oJacakttr 
l' Yini gelen Ajans haberleri : muyanm yurd sevgisinden 
lirkiyeye geien ve gelecek bahsetmesi kadar gülün~ ve 

11111hacirlerin yolculuklari, aptal aldatan biqay daha 
kna vatana kavu§malar1 hak- olamaz. 
~llda tavsilatla ~olud~~· Bu Öyle ise anayurda ko§an 

ber ve bu tafs1lat b1z1 pek karde§lerimizi ulusal hükü-
:~ sevindirdi, anlatamiya- metimiz ya§ta, bütün vatan-

ilrniz derece k1van~ ve da~lar ha§ret ve muhabbele 
luru b wd ra og u. kucaklamaga, onlar1 hararet-
tij Bu mesele hakkmda vak- le kollanm1zda s1kmaga can 

Cenevre 16 (A.A) - Ulus
kurumu konseyinin bu sabah 
saat 11 de tomlanmas1 läz1m 

BA Y TiTÜLESKO 

olunacak ~eref hareketi hak 
kmda nektai nazar ihtiläf1 
mevcud olmas1d1r. 

BAY BENES 
Cenevre 16 (A.A) - Bay 

geien hafi celse ögleden Laval Aavusturya d1~ i~leri 
sonra saat 16 ya b1rak1lmu1- bakam bay Valdenik Say-b t 5~k yaz1lar yazm1~ ve atahm. 

•11 •t1n kurtanc1 bir devlet SIRRI SANLI tir: Bu tehirin sebebi takib men ve Alaisi ile görü~mü§-
li'~~~~ ~~~~~~~„~~~~~~~~"':!l~llij\ 

~ Kalimnos adas1ndaki Y nnanl1lar Italyan ~ 

tür. 
Havas Ajansmm bildirdir-

BAY LAVAL 

Balkan 
Anla§mas1 
Atina 15 . (A.A) - Balkan 

anla§mas1 iktisat j konseyine 
i§tirak edecek olan ve reis 
bay Karitakis ile bay Hora
sis, bay Zolatas, bay Ag1ra
pulos, bay Hac1 Vasilos ve 
bay Kiryakopulosdan mürek
kep olan Yunan heyeti bu 
gün- A.nki°raya- h°"iraket - et-

mi§tir. 
„....,.....""'"_,....,,,....,. ~ ........ ......_ ........ ,,,.............__ ~ ... 

Mart kararma kar§I Fransa
nm mutras1 hakkmda Fras1z 
ingiliz- italyan tesanüaü gö
ze ~arpacak bir tarzdajkon
seyde kendini gösterecektir. 

Bay Laval Cenevrede yap
bg1 konu§malar neticesinde 
konseyde muahedelere riayet 
meselesini dogrudan dogru
ya ileri sürmeyi müreccah 
bulmu§tur. Bay Laval kon
seye Alman siyasetini tatbih 
eden uluslar knrumu azaJa
rmm yem muahedelerle 

~1Y~sa1 yap1lmaga degeri ol 
llitJnu ileri sürmü~ ve bu 

~'1? i~in bag1rm1§, bag1rm1§, 
'1trrn1§bk. 

'1a $ükranla, gurur ve ifti
kn tl~ görüyoruz ki ulusal 
"1 kurnetimiz bütün Türk 
Ga 'llaunu, Türkün her §eyin 
~nda olarak sevdigi, istik
Yti e kavu§turmak it;in bü
b k ve tarihi karanm vemi§ 

tt h••kA t• k • tt•1 n digine göre Almanyanm 16 - Sonu 4 üncüde -
~ u ume 1ne ar§I 1syan e 1 er ~ „„ ... „„„„ .... „„„n„„„„ ... '"„„„„~ ... „„„ ... „„„.111 ... „„„„„„„„„„111„ ... „„.; ....... „„„_„ .... -.„-
~ n Rcsimli Hikäye 

'11unuyor. 
'r' aln1z bu ~ok mühim ka

"'ri tatbika memur olanlar, 
Yabanc1 iJJerden ana yurduna 
iltdan karde§lerini kar§ila
:lia giden yurdda§lar gös-

tecekleri kolayhklar, a~a
~lldan kucaklarm s1cakhg1 
t hükümetin elde etmege :d ~~tigi bu son ve parlak 
I feran en ~erefli ämilleri 

0 
lcaklar1m unutmamahdular. 

b ~ aktiJe ka~ defa söyledik, 
~~1rd1k, tekrar söyliyor ve 

i'lnyoruz: 

>'ll 'r' Urdda§1m sevmiyenin, 

11 
tddatim elinden tutmiya-

111 dd . . ·1 •e ~ yur a§IDID sevmc1 1 e 
\tini;, tasas1 ile tasa duy-

~ Hükti1net kuv~'c.tlerile ~1silcr arrs~nda yap~.1~.n siddetli ~:crp1~1na1arda U Analarin Hatasi! 
~ her lki tarat tan da hir c;.ol\: olu Yc yarrh va~ ~ islcnen hata, k1rdan vazö gihi ta1nir edilen1edi! 
PI. Istanbul 17 (Hususi) - Atinadan geien mege istdat gösterdigin gören ltalyan hükii- ~ ~ 
i[ habere göre on iki adalarda vaziyet yeni- metinin Kalimnosa bir ka~ harb gemisi ve ~ ... .-..-~~ __ 
~ den vahamet peyda etmi~tir. k1taab göndermege karardigi anla§ilmakta- ~ 
P1. italyanlarm i§gali altmda bulunan Kalim- dir. ~ 
~ nos adasmdaki rumlar isyan etmi§tir. Y erli Istanbul 17 (Hususi) - Htinadan alman ~ 
P1. rumlar ile italyan karabinyer~eri arasmda haberlere göre Kalimuostaki isyau hareketi ~ 
~ ~arpI§malar olmu§tur. Mahalli ltalyau hükii- büyümu§tür. Hükiimet kuvvetlerile äsiler ~ 
~ meti fevkalade tetbirler almi§br, arasmda yap1lan ~arpt§malarda italyan ve U 
~ Istanbul 17 (Hususi) - Ätinadan haber- rumlardan bir ~ok ki§i telef olmu§, bir ~ok ~ 
i[ lere göre Kalimnos adasmdaki isyan büyü- da yarah vard1r. ~ 
~~~~·„J;;:t:;K~)i;:! ::l[~~~);;:.t;(lliii:;;..töl~~J;;:t:;K~~~~J;;:t:;K.,lJ 

Mare§al Petenin siyasi ilimler Bir Baba 
akademisinde mühim if§aat1 Oglunu 

0··1d·· d •• , „ .. ~ 
1H1 7 sencsinde .14 üncü Frans1z f1rkas1 isvan 

w 

ederek Parise dogvrru vürün1ü~ „ „ 
Paris 16 (A.A) - Röyter ugramI§hr. Hücumlar käfi 

Ajansmdan: derecede top~u istihzarah 
Siyasi ilimler akademisinin olmaks1zm yap1lmakta idi. 

ur u •• 
Bartmda Ar1önü köyünde 

bir cinayet olmu§, 55 ya§m-

S•• bir i~timamda Maae§al Pate- Akademenin i~timai gizli 

lltJer ffiJesiz nin a~agidaki if§aatta bulun- olmakla beraber gazeteciler 

da Ayg1roglu R1za isminde 
biri, 35 ya~mdaki Ramazan 
islmli oglunu ~ifte ile öldür
mü~tür. 

Katil baba yakalanmi§br. 
Facianm sebebi henüz belli 
degildir. S dugu söylenmektedir; 

ahl k bu maliimab alabilmi§lerdir. aca Geri hidemahndaki fena 
~~~~ ~~~~ ta 

1
Belediye, izmirde süt sa- idareden dolay1 husule geien 111 r1 ~ r1 r1 111 r1 111 r1 ~ fjl r1 ~ r1 

11' •r1na hile kar1§bnld1gm1 erzak noksam ve hi~bir mu- Küf'ük itilaf ve Balkan an- Bazi analar vard1r ki k1z- k1z1 ile "eski eserler merak-
h~lari . dikkata alarak bu vaffakiyet ümidi olmaksizm ~ larmm etrafmda dola~an gen~- hs1 delikanh antika bir va-
ta e bar nihayet vemege ka- ablacaklan hücumlerden fa41i:MaSIDln toplanllSI leri, hortumunun önüne dü- zoyu lüzumundan fazla s1ka-

r8verrnit bulunmaktadir. ümitsizlige kapdan 54 nücü "$ §en her ~i~ekten bal emmege rak part;alay1p yere dütür· 
" f k 1937 1 d h d Cenevre 16 (A.A) - Kü- t esash ehemmiyet atfeder. rahcan ve emen apkgöz düler. 

d -.nun 1· r1·n bu sene bele ir a y1 m a cep e e T '< y b i T • - ß Ik S ar1lardan backa ceyler saya- ine ir gün geldi ki bun-Ye rn af ~ük itiläf ve a an anla~- en Jermen Trianon ve Nöyi " "' 
lir asr büt~esine 5 bin ve cephe gerisinde isyan rak, büyük bir sevin~ ve if- larm böyle tetkik ve muaye-

a tah · k k h d l d mas1 konseyi dün yapbg1 sulh muahedelerini imza B •t s1sat onaca ve er e erek Parise yürümü§ er ir. tihar gözü ile görürler. u ne i§inden kmlaz vazo degil, 
lle bu„t b b" 1. mü§terek toplanb sonunda edenlerin askeri vaziyetin k , "k f k k l l 1 ko i;eye a§er m ira O zamanlarda tabiya nokta- anne de 1z1mn 'äsänab a„ a at, m mas1 äz1m ge en 

t„ 
11• ulrnak suret1'le yap1lacak bir teblig ne§retmi§tir. Teb- tadiline gelince bec devletin mutahass1s1 gerinen ve ha- dikkats1z ve lüzumdan fazla „ smdan h~~bir k1ymeti haiz d d r k' "' y 

„d•
1
•
1

1
•at i.le sütlerin pastkrize lig e eni iyor i: mümessilleri bu hususta bay kikatte "yeni eserleri„ "canh müsaadekär annenin beyin-

" olm1yan bir siperi almak i~in k ·1 f · 1 · t tk'k b Jld B b b llles1 mümkün olacakhr. Kü~ü ib ä ve . Balkan L 1 f d l f yem eser er1„ e 1 ve mu- s1z a§I o u. u &fl u 
A bir zabit ile yüz nefer gün- anla§masi Avrupanm §imali ava tara m an yapi an te - ayene etmegi, tetkik eder- anne d1varlara nedamet doy-
!'Ydtn ball l düzün hücuma kalkmak em- §arkisinde kar§thkh yardim sira ittiba has1l etmi§lerdir. ken de ellemegi seven bu gusu, can ac1s1 ile pek ~ok 
~nk rini almi§lardir. Mitralyözle iki grup devletlerin daimi gen~le münasebette bulun- ~arph, fakat vazodan ~ok 

~'"d ara, 17 (Hususi) - mukave1eleri akdine, merkezi mas1m, s1k1 f1k1 görü§mesini sert olan bu bata bi~ey 
" 111 h tt l karc1lanan bu k1ta tamamen b. A d · t konseye, uluslar kurumu I llluk a mm satm a ma "' ve cenu 1 vrupa a emmye büyük bir k1van~ ve sevin~ olmad1 .. , §lenen hata)'I, bin 

ell •velesi Per~embe veya mahvolmu~tur. Bunun arka- misakmm tahakkuku husu- konseyinin fevkaläde i~tima ile görüyor ve bunu herkese par~a olan vazu gibi tamir 
ltt ~a~esi günü parafe edi- smdan bir ikinci grub gön sundaki müzakerelerin müs- devresi strasmda yeniden bir gene k1van~ ve sevin~ ile etmek de mümkün olamad1 ..• 

._.,,,; br. _ d~il~t ..... o_ da aym ak1bete bet bir neticeye varmasma toplanh daha yapacaklardir. anlahyordu. Bir gün geldi ki S. S. 

~iN:kdi "Efr~d1D~~1b=iHerhal~e Ahmet As1m Uz'a Ya~tmmz. En saglam Yerli Mal;ndan ~ifte prova~: 
sifte -clikit Se~u1 ve~ Tozlukla birlikte alta liradan sekiz liraya kadar 11111arlama elbiae ya ilir. ESKI BIT' Z INDA NO. 15-17 TELEFON N 2042 



Sahife 2 ( Halk1n Sesi 1 

~~JJ c;,~~~~8~~ „ ~L: ~i~ 

1111~ lm~~!i , Lii~ I~~· ca 
TÜRKc;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

1_ r.*:lG!b.'?~~~~~~~~~:@~~~~GI 

1 1 ~ Türklerle r 1 r§y ~ c 
zr k: ENI ZELOSU~ 

i~vi~re di§an i§ler bakam 
'J B. Motta düu söyledigi bit ::: MARiFETLERi 

~ Y azan : Türk~eye <;eviren : ~ 
~ ANRI FÖY RE~AT SANLI ~) 

Cinai - K1yal 
Cänip - Yan, taraf 
Cänipdar - Y anc1 

nutukta, Dr. Jakob'un Bas-

1 
leden ka~mlmas1 suretile ls
vi~reye kar§I yap1lan haks1z 
muamelelenin dogurdugu in

' fial hislerine tercüman ol-

lf/Wll 

11 
m~~~ - 30 - ~~~~~ 

Car - Bürgü, pürgü, ~ar
§af 

[•l~~G~~~ 
- 21 

ikinci devir nn1harebe1eri hakk1nda n1erhun1 
kav111akan1 Nihad1n k1v111etli 111ütalealan 

J -

Bu as1an1arm o kahraman- : nüshesmda ~1kan konferan-
ca hareketi, manen ve mad- smda 25 nisandan 13 tem-
deten büyük bir tesir yapa- muza kadar ingilterenin 47 
rak muharebeyi bitirmi§ti. bin Frz.ns1zlarm 22 bin olmak 
Kerevizdere muharebesinde üzere MüttefikJerin 69 bin 
dü§man azami gayretini sar- zayiat verdiklerini söylemek-
f etmi~, yana§ik nizamda bö- tedir. 
lükler, §iddetli ate§lerimiz ikinci .devir muharebeleri 
aJtmda duvar gibi 1hucum hakkmda merhum kayma-
etmi§, fakat gene relzeleye kam Nihadm ~u kiymetli mü-
tutulmu§ duvarlar gibi yer- talealar1m okuyahm; 

lere seriJmi§ti. Ilarekt1t hakk1nda 
Cenub grubunun bu en son 

ve en §iddetli muharebesini 
bil , assa 4 üncü ve 6 mc1 
f1rkalar kar§dasmi§ ve bu iki 
f1rkanm bizzat kahramanhga 
parmak 1s1rtan kahramanhg1 
kar§1smda dü~man Kereviz
derey1 a§amam1~br. 
Ger~i 4 üncü f1rkada, emir 

ve kumanda hatas1, tered
dud ve telä§ alämetleri gö
rü1mü§se de netice lebimize 
bitmi§ ve bu hatalrr, Türk 
askerlerinin kanile örtülmü§, 
düzetilmi§ti. 
ON BIN TÜRKE MAL 

OLAN MÜDAFA A 
f ki gün devam eden bu 

muharebede 4 üncü, 6 nc1 
ve 7 nci f1rka larm zaziah 
9,575, 1 inci ve 2 nci f1rka
larmki ise 274 ki§i idi. Ce
man 9,849 ki§i kayktmi§tik. 
Frans1zlarm zayiab 875 ingi
Iizlerin ise 3000 dan fazla 
idi. . 

Kerevizdere muharebesile 
yalmz cenub gurabunun de
gil, bütün Gelibolu yar1ma
das1 muharebelerinin ikinci 
devri bitmi§, ü~üncü devrin 
hazirhklan ba§lam1§b. Ü~ün
cü devrin ileride görecegi
miz üzere Anafartalar cep-
hesinin tsessüs ettigi Suvla 
ihracile ba§Jar. 

lkinci devrede dü§man en 
büyük gayretini cenub cep-
hesinde, yani Seddulbahir 
m1ntakasmda göstermi§ti. 
Anburnunda ilerlemekten 

nliitalealar 
"Birinci devir taraf1m1zdan 

sahra muharebesi tarzmda 
kabul edilmi§ ve top~u ha
z1rhg1, ke§if ve sair istihzarat 
olmadan gece taarruzlari ha
linde idare olunmu§tu. 

ikinci devrede dfü;man 
müstahkem sahra mevziine 
hücum usulünü takib eylemi~ 
ve 6-10 May1s günlerinde 
mevziimize usuJü dairesinde 
yakla§bktan ve iki tarafm 
hatlari birbirine hücum me
safesi kadar takarrüb ettik-
ten sonra müselsel muhare
belere ba~lamu~br. 

Bu devir muharebelerinin 
tabiyc ve sevk ve idare na
zarmdan . tctkikine ba§hca 
~u noktalar göze ~arpar: 

(Arkas1 Var) 

a 
Harh1nda Gön1ülen 

Ankara, - Ankara Su §ir
ketinin boru dö§emek i~in 
yeni a~brd1g1 bir mecrada 
~ah~an ameleler bu sabah 
bir define buldular. Define, 
Lozanpalas otelinin yan ci
hetindeki gcni~ caddenin 
Postane binasma yakm olan 
k1smmda ~1km1§br. 

Karako!a getirilen paralar
say1larak usulü dairesinde 
bir za1bt varakasile Müzeler 
idaresine teslim edildi. Gü
m ü~ . ak~elerin bir yüzünde 
792 tarihi digerinde de Be-
yaz1d bin Murad damgas1 
vard1r. 600 y1la yakm bir 

Cäri - Akar, yürüyen, 
yürür, ge~er 

Cereyan - Ak1m, yt:rüm, 
akmb, gidi§, hareket 

Cereyan etmek -Akmak, 
ge~mek, ge~mekte olmak 

Cärih - Y arahyan 
Cerhetmek - - Y aralamak 
Ceriha - Yara 
Mecruh - Yarah, yara

lanm1§ 
Casus - <;a§1t 
Cäsusluk - <;a§1thk 
Cäsusluk etmek - <;a§1t-

lamak 
Cavid Bengi 
Cävidani - Bengil 
Cäygir - Tutan, yerle§en 
Cii.zibe Sevim, sevimli-

Jik, nhm, ahmhhk, gözenJik 
Cäzibe kuvveti - <;ekim 
Cäzibeli, cazip - Sevimli, 

ahmh, gözen 
Cäzibesiz Sevimsiz, al•m

s1z, yadgözen 
Cäzibesizlik - Sevimsiz

lik, ahms1zhk, yadgözenlik 
Cebanet - Korkakhk, öd-

leklik 
Cebbar - Zorba 
Cebin - Korkak, ödlek 
Cebin - Alm 
Cebr - Zor, zorlama 
Cebren - Zorla 
Mecbur olmak - Zorunda 

kalmak, zorunu duymak, zoru 
altmda kalmak 

Mecburen - Zorun, zor 
altmda 

Mecburi - Yükümsel, yü
kümü altmda 

Mecburiyet - Zor, yükiim 
Cebretmek, icbar etmek

Zorlamak 
Cebri - Zorlama, zor al-

hnda 
Ced - Büyük baba, dede 
Ceddani ·- Atayik 
Ceddaniyet - Atayiklik 
Cedde -Büyük ana, nine 
Ceddi älä - Soykökü 
Ccdit - Yeni 
Cefa (eza) - Üzgü 
Cehd - DürÜ§, cete 
Cehdetmek - Dürü§mek, 

~ah§mak, ugra§mak, ~abala
mak 

Cehl'en - Yüksek sesle 
Celädet - Bahadirhk 
Celbetmek - Getirtmek 
Celbetmek - <;ckmek 
Celi (Bak: A§ikär) - Apk 

mu§tur. 

·B. Motta, i~vi~renin tarihi 
gecmi§inden ald1g1 bir cesa
rctle, federal konseyin her 
vas1tadan ve bilhassa 1921 
de yap1lan Almanya-isvi~re 
hakem andla§ma§mdan isti
fade ederek hakkm1 araya
cakbr. B. Motta „biz bu §e
kilde siyasal bir te§ebbüse 
giri§tik ve sonuna ka<lar 
devam edecegiz„ diyor. is
vi~relilar bu protestolarm1 

yaparken yalmz isvi~re adma 
degil, topraklarma haydutca 
el uzatan Nazi Almanyasmm 
tehdidine maruz bulunan 
hütün kom~ular1 adma hare
ket ediyorlar, 

Dr. Jakob'un ka~mlmasi, 
Avusturya isyam, Danzig te
rörü, <;ekos!ovakyacla profe-

'\7t1nan erkt1n1ha rbiyesi, S1rp - ·Yunan ittif 
n1uahedesinin, S1rhista n tarpf1ndan Bulg~t 
)' unan hududuna 1 :) ,0 0 0 0 n1uharip gönde 
n1esi hakk1ndaki n1addesinin tatbikini ist 
S1rbistan, taahhüdatma ri- zen ordusu ise §U kuV\'e 

ayet etmek imkäns1zhg1 i~in- idi. 
de idi ve Yunanistanla mev- <;ogu Alman olmak „ 
cud ittifakmdan istifade ede- 235 tabur piyade ve 2 
bilmesi i~in, muhasamat ba~- batarya toptan mürek~ 
lar ba§lamaz Yunan - Bulgar Alman ve Avusturya ku 
hudud mmtakasm 150,000 leri, (bu top~unun 71 ba 
muharib, yani t akriben 250 yas1 ag1r ve en ag1r 
bin ki§i göndermek mecbu- ayrica 50 toplu Avust 
riyetinde idi. $unu da i§aret. Tuna filosu da vard1.) 
etmek Iäz1md1r ki S1rb - Yu- d 

l'vf akenzen ordusuna 
nan ittifak muahedenamesi- ruden dogruya mülhak o 
nin imzaland1g1 5 may1§ 1913 ul 
tarihinde, S1rb ordusunun 
biitün mevcudu bundan iba
retti. 1915 te ise, S1sbistan 
arzisinin ve niifusunun a rt
ruas1 sayesinde 150,000 ni 
muharib olan bu 250,000 ki-
§ilik kuvvet, bütün harb or-

rak harbeden birinci B 
1 ordusu 91 tabur piyade 

ü ag1r olmak üzere 94 
tarya toptu. 

Aulgarlarm iki piyede 
bir süvari f1rkasile Makedo 

sör Lessing'in katli ve · bun
Iara benze1· daha bir ~ok 
vak'alar gibi Avrupay1 hay
retler i~inde b1rakan häd1se
lerden birdir. Bu mesel<tde 
Almanya Di§an i§leri bakan-

, dusunun dörtte ü~ünü te~ki l 
ediyordu ve bu ordu, kämi-

ya ~eteleri de cenubda Sat 
lara ve itiläf ~ilara kar§I h 
bediyordu. 

itiläf ordulan Selani' 

J1g1 Dr. Jakob'un Basleden 
kaldmlarak Bcrlinde hapisa
ye sokulmas1 tarzmda ulus-

lar aras1 mükellefiyetlerini 
bozan bir hareket bulunma
d1g111 iddia etmek yolunu tut
mu§tur. Fakat fsvi~re nota
smda, Almanyamn kolay ko-

lay itiraz ademiye~cgi polis 
tahkikatma dayanan sarih 
ae mufassal deliHer vard1r. 
Pek muhtemeldir ki, Alman-
' a hükumeti bu gibi hädise
lerin dünya efkäar1 umumiye-

sinc kar~1 ne derece tecaa
vüzkär oldugunu ve Bvrupa 
bart§mm kurulu~unu tehdid 
eden Nazi emperyaJizmi kor
kusu sas1I arthrd1gm1 anla
yamamt§br. 

len Tuna boyunda, Avustur
yahlara kar§1, memleketini 
kahramanca müdafaa etmek
le me§guldü. 

SIRS ORD U SU VE KAR 
~ISINDAKI KUVVET
LER N E KADARD~R 
( S1rb ordusu seferberlik 

bidayetinde 400 bin nefer, 
700 bin beygir ve 65 bin 

' ökbz ve! manda toplam1sbr. 
Fakat „1934 Agustosundan 
1935 eylülü sonuna kadar 
ge~en 13 ayhk muharebeler
de bu kuvve hayli erimi§ti. 
ve Feld Mare§al Makenzen 
kumadasmdaki Alman, Avus
turya - Macar ve Bulgar 
ordular1 1915 birinci te§rini 

1 
• ba~mda S1rbistana kar§I bü
yük taarruza ba§lad1klan za
mau S1rB ordusunun mev
cudu §U kadard1: 

268 tabur piyade, 40 sü
v~ri bölügünden mürekkeb 
11 piyade ve 1 süvari f1rka
sile 65 tanesi ag1r, 620 tane
si hafif olrnak üzere 658 top 

ki a§ag1 yukan 300 bin ki~i 
demektir. Ordunun ise mev
cudu 420 bin ki~i idi. Buna 

~1kmca Bulgarlar kuvvede' 
rini arbrdilar ve nihayet be' 
heri 12 taburlu 12 piyad' 
ve 1 süvari f1rkasma kad~ 
yükselen Bulgar ordusu 1 
piyade ve süvari f1rkaJJ~ 
S1rbistanla itiläf ordulat1o' 
karf1 göderdiler. 

itiläf devletleri 1015 
nesi ikincite§rinin 10 un ~ 
g ününe kadar Selänige 11 
bin asker ~1karm1§lard1. 8' 
suretle 1915 sonbaharu1d' 
vukubulan Balkan harbindt 
300,000 S1rb ve 115,000 fJI~ 
giliz - F rans1zdan mürekkt 
415,000 ki§ilik ltiläf ordus"' 
nn kar~1 merkezi deyietJel 

250,000 Alman ve Avustur1' 
Macar, 300,000 Bulgar ohn~ 
üzere, 550,000 111uharib s~\'~ 
e tmi§lerdir. Bu rakamlar Al' 
man menabiindendir. 

Frans1z kaynaklarma gör' 
S1rbistan seferi esnas1nd" 
230,000 Sirb ve 50,000 Fr-' 
s1z ve ingiliz yani cem'-' 
280,000 muharibe kar§l 3,0 
bin Alman ve A vusturyal• 
ile 400,000 Bulgar harbet· 
mi§ti.) 

daha ilk günlerde üm1d kes
mi§ olan dü§man ba§kuman
dam 13 temmuza kadar bü
tün himmetini cenub guru
buna kar§1 sarfetmi§ti. 6 
May1stan 13 temmuza kadar 
süren 44 günün 27 günü 
büyük ve kanh taarruzlarla 
ge~mi§ ve bu muharebeler 
dü§mana cenub „gurubu_cep-

zaman yer altmda kalm1§ 
olan ~ömlegin Y1ldmmm boz
gunlugu s1ramnda ka~mla
may1p gömüldtigü anla§1l
maktad1r. 

apas:1k 

Eger Almanya Uluslar ce
maatmm bar1§c1 bir azas1 ol
dugunu ispat etmc:k isterse 
(doktor Dolfüfün katli hädi
sesinde oldugu gibi) doktor 
f akobun ka~mlma hadisesi
nin gayri mesul Nazilerin 
a~m gayretgesliginden dog
ma bir lrnreket oidugunu 
bildirerek dol.lor Jakobun 
azathgm1 iade etmcsi i~in 
henüz vak1t gc~mesi degildir. 
Almanyanm verccegi böyle 
bir karar, fsvitre sm1rlarrnm 
~ok daha uzakJarmda bile 
~ok faydah tesirler uyand1-
racakbr. 

memleket hari~inde kullml
mas1 kabil olm1yan 50 bin 
kadar karadaghy1da iläve et 
mek Iäz1m gelir. 

S1rb ordusunun 120 tabu
rn Blugarlara, mütebakisi 
Alm an ve A vusturyahlara 
kar§l toplanm1~b. S1rb ordu
suna kar§t t oplanan Maken-

SIRS - YUNAN 
ANDLA~MASI 

S1rb ordusu bütün ku~e· 
tile Alman ve Avurturyab' 
larla Bulgarlara kar§l ~arp~· ~ 
§lrken Yunan erkämharb•' I 
yesi, S1rb - Yunan ittifak JJJll' 

hesinin de k1yilam1yacag1m 
ispat ettiginden General Ha
milton talihini son bir de
fa da ba§ka bir sahada dc
nemege karar vermi§ti. 

Bu deneme ba§laymc1ya 
kadar ge~en 25 g ünlük müd
det bizim i~in "intizar dev
resi„, dü§man i~in "haz1rhk 
devresi„ olmu§tur. ikinci 
devirde ordumuz dayanmI§ 
ama vesait noksamndan ve 
General Sandersin yapbr
d1g1 beyhude hücumlar yü
zünden ~ok zayiat vermi§ti. 
Filvaki, biz ilk ihracdan yani 
25 Nisandan 13 Temmuza 
kadar 58,461 ki§i zayi et
miftik. Müttefikin ordulari 
ise 30,069 ki§i kaybetmi§
lerdi. 

Merhum Nihad ise, Aske
ri mecmuanm '/O numarah 

• e 1 

~i 
. istanbul (Hususi) Tütün 
Inhisar idaresi Cibalideki 
fabrikasmda yerli puro siga
ralar1 imal etmege ba§lamt§ 
ttr. Fabrikanm ilk imaläh 
piyasada sab§a ~1karilm1§hr. 
Y erli purolanm1zm tanesi 4 
kuru§a sablmaktad1r. Yakm
da piyasaya daha ~ok mal 
~1kanlacakhr. 

Tütün inhisar idaresinin 
puro sigaras1 yapmaga mah
sus tiitünü memleketimizde 
yeti§tirmek i~in yapbg1 tec
rübeler ~ok iyi neticeler ver
mi§tir. Bu y1I Mardinde kuro 
tütünlerinden mühim miktar
da yeti§tirilmi~tir. 

Celpname - Geldiri 
Celse - Oturum 
Ce1J1adat - Cans1zlar 
Cemaat (Mä~er) - Ömek 
Cemi - <;ogul 
Cemetmek - Cumlamak, 

toplamak 
Ceman - Cumlaym, cüm-

leyin 
Cemiyet - Sosyete 
Cemiyet - Birle§it 
l~timai - Soysal 
Cemile - Habr ho§lugu 
Cenah - Kanat 
Cenini säk1t - Dü§üt 
Ccnk - Cenk 
Cengäver - V uru§kan 
Cenup - Güncy 
Cephane - Cebe 
Cephanelik - Cebelik 
Cephe - Alm, yüz, yüzel 
Cepbe - Yöney 
Cerahat - irin 

-Arkas1 Var-

(Manchester Gardian) 

• 
z illi IEmlak müdür-

lüg·· e • • 
Kcmeralh G. 302 eski 306 ta) N•J. lu dükkän 
Göztepe .Y11s1rh C. 426 eski 254 " taj „ hane 

" Akgöz S. 4 No. lu hane 

Lira 
300 
50 
60 

Tepecik Kerner polis karakolu arkasmda Bilä No. lu ah1r 70 
Mersinli Kar§1yaka C. 61 eski No. lu baraka 55 
Buca Paradiso K1zil~ullu C. 11 eski 61 taj No. lu arsa 
ve baraka 10 
Kar~ayaka Alaybey yah C. 227 eski 223 ta j No. lu hane 
ve bah~esi 27 

Yukarida yaz1h emvalin bir senelik icarlan 25141935 per
§embe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmu§tur. Taliblerin o saatte Milli EmJäk müdürlügüne 
müracaatJan. 

ahedesinin, S1rbistan taraftll' 
dan Bulgar - Yunan hududtJ' 
na 150,000 muharib gönd~' 
rilmesi hakkmdaki maddes1' 
nin tatbikini istedi. Kral Ko9' 
tantinin §ahsi askerlik te~' 
rübesi, Yunan erkämharb1' 
yesinin mütalaatma kulak al' 
mamasma müsaid degildi. 

0 vak1ttanberi Kral "le 

erkämharbiyesi, betbaht Sarb' 
lan kendi ba§larma yapyal' 
mz b1rakm1§ olmakla ithad' 
edilegelmi§tir. Onun i~' 
ikidebirde ileri sürülen b" 
Sirb - Y unan anlatmas11111' 
hangi §erait altmda imzalaJI' 
d1g1m habrlatmak fayd,IJ: 
olur. 
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Zengin 
Olmak 

• 
lsterseniz „ 

Bakkallara Müjde 

Son derece hassas, sag1arn. zarif ve da1ngah 
Oturak terazilcrin1iz gcldi. 1-Ier tcrazinin 

fcvkindedir 

ÖSATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
DEMI~) Ticarethanesidir. 

Pttilyonlar arkas1ndan ko§anlar 
~iYango biletle [M•J J K• ] sinden al 
ttni Kei;eciJerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

En büvük ikran1iye ( 200,000) Jirad1r .., ~ 

~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
Pländan anla~1lm1~br. Bir~ok vatanda~lar1m1z1 
her aym «11 » rinde zengin eden ugurlu (MiL
'<ONLAR Ki~ESi) nden biJetlerinizi tedarik et
laltniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~1k01as1d1r. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
1\lrette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
Qiubterem mü~terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

lnci Gibi, 
SAÖLAM 

Zarif 
Di~ler ~ehrenin hakiki zinctidir 

11\lnun ii;in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullammz 

l<oku, 
Lezzet 

~e s1bhi bak1mdan 
fevkalädedir 

~l! boYlik 
'4lp~ 15 kuruQtur " Yalmz "' 

'faptan ;\lanlara 

S. Ferit ~ifa 

„..... ·1" . cnz1 at 

Eczanesi 
Hükiimet s1ras1 
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Bu Pillerin En Tazesini 
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Kisesinden ;\hnt7. 
~ 

Te1ef on: :~4!l7 

~:orakkan1 :~.14 No. 
Hasan 'fahsin 

~:lc:t..~-~1c:lot='t:Jl~~~:Jt:Jl~-

i FF:t~iet~:::;• 
~ Siinnct, <;ic;ck 1\~1s1 
i( PANSUMAN, ~IRINGA 

~ 
i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 

ELHAMRA sinemas1 yamnda ~enhan No. 6 
.c 

Yüksel 
Kabaday1 

Yüksel rak1s1 az zamanda 
Kabaday1 rak1s1 kadar yük
selmi~tir. 

~~~~~~~~: ~~~~~~~~~: 

Sat1l1k 
F1r1n vE Hane 
Kar~1yaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarah 
fmn ile 7 4 numarah hane 
satihkbr. 

Taliplerin ayni caddede 
cami kar~1smda 35 nu

marah haneye 
müracaatlan 

Sat1l1k bag 
lzmirde Kätipoglu mahal

lesinde K1z1li;ullu caddesinde 
tugla fabrikas1 kar11s1nda 
iki kuleli kuyusu 30 zeytin 
ve meyve aga~lari ve snatur
yom k1linik ve meskenli~in 

elveri§li 3000 lira k1ymeti, 
senevi 300 lira varidab olan 

bag azimet dolay1sile 750 
liraya sabbkbr. 

Mahali müracaat: Ba1turak 
Kestelli caddesi 100 numa-
rah dükkända simsar bay 

6-1 Mehmet 

~ TA YY ARE SiNEMASJ T3~~ln • 
~ 
~ BUGÜN 
~ Robert Motgomery - Madge Evans - Valter Huston 
S Robert Young - Franchot Tone 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda S 

) 
~ Gibi be§ büyük sanatkir tarafmdan harikulide 

~~;~ ~ Do~ni~hir ÄJ;h::h~I: t~~~;~nk dem 
· . . ( TAN ) Sinemasma )f. ~ emz ve ava mu are e erme a1 §IID 1ye a ar ya
lki~e§mehkte: - - Tel. 3143 )f. ~ p1lm1§ olan filimlerin en yüksegi ve en güzeli vatan 

17 Nisan <;AR~ABA'dan itibaren )f. ~ sevgisi - vazife a§k• - feragab nefis - askeri disiplin ve 

RAMON NOVARRO - LEViS STON >f. i büyük hir a~k maceras1. A V R 1 C A 
1 • tarafmdan temsil edilen )f. ~ SON NiNNi (tamamen renkli Miki Mavez) 

~ i N G E c E L E R i m F 0 K s ~ dünya havadisleri [Türk~e sözlü) 

Dünva 
"' 

2 - A§k H1rs1z1 1 
Ha vadisJcri ~ 

M 1 K 1 'nin $aklabanhg1 E 
~ 

SEANSLAR 
Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, (Mektepli sean11) 
Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

"°' s E"A'N'sLA R =•m ... :e..„ • ~--o-i_K_K--A-T-.-. -----

t!~!~~~~f~~~!~~~!~t-i'~~i~~~~oo Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, ~ Hergün 21,15 seans1 ucuz [HA L K) seans1d1r. 

Buak§am Saat 21 de \I ~~12_:2.~:.1..:_Pa~~e~, Per§_:~~~t::a!_~------- lt ~ 
11 

Fiatlar 25, 35, •• so kuru1tur. 

E L ff A M R A „ !daresind~ Milli 1111 ::~'!':!;!+++~++~~++++++++++~[+1 fj~~~i'1~.~~~~~~~~~~~ 
Kutuphane Smemasmda ~ Y 

YENi BiR ~AHESER GÖRECEKSiNiZ 11 unanca 
8 Gazeteler 

~ALINMI~ A~K •••• Atinada inti§ar eden Yu-
tamamen FRANSIZCA sözlü '11 

~ ~ ~.UIGI PIRANELLO'nun ölmez romanmdan filme 0 
t d01i1tir. Ba§rolde beyaz perdenin parlak y1ld1z1 : j. 

GH.E"rA (iARBA 11\ 

Haftanm degil mevsimin mvaffak1yeti 

'\JGON 
Tangolita 

15 -17 - ve 19 

1 .„. 
18 
iumi1 

11! 
"'!!), .... 

nanca ve Frans1zca bütün 
gazeteler, ve Selinigin 
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 

GOLT Altm traf b1~ag1, isvei; ~eliginden milimetrenin onda bir kahnh
gmda yap1lm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1dir. 

B1c;aklarin ag1zlan 1, 2, :3, 4 numarah olup, numara s1rasile 
tra~a devan1 edilirse bir b1~akla sakala göre ok~r gibi 10, 15, 20 
tra§ olmak 
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Istanbul muhteliti geliyor mu? 
Lik ma~lar1n1n tehirine 

sebep bu mu ? .. 
Bizim futbol heyeti lik 

ma~larm1 ü~ hafta tehir etti. 
Y ani iki hafta sonra tamam
lanacak olan §ampiyonay1 hir 
bu~uk ay sonraya btrakh. 
Biran i~in hüsnü niyetinden 
emin oldugumuz heyet bu 
karariyle memleket sporuna 
mühim bir darbe indirdi. 

Heyet bu karar1 verirken 
§Öyle sebep gösterdi. (Istan
bul mutalitini lzmire davet 
edecegim ve sözde, istan
bulla boy öl~ü§ecegim diyar.) 

i§te bu mak§atla A. ve B. 
muhtelitlerini davet etmek 
suretile bir de muhtelit ha
lamaga ba§lad1. Ortada fol 

yok, yumurta yor, istanbul 
muhtelitini davat edecek mu
vaffakat cevabt gelecek ma~ 
tarihi tesbit edecek ondan 
sonra da Istanbul muhtelitini 
izmirde görecegiz. 

Heyetin §U hareketi ileride 
tahakkuk etse bile bir tek te
mas i~in koca bir mmta
kamn bir senelik spor 
faaliyeti höyle uzun müddet 
teahhüre ugrabhr m1? 

Heyet bir~ok maksatlar 
altmda bu garib karan ve
rirken bir ay sonra yap1la
cak lik ve iki ay sonra 

• 

yap1lacak §ilt ma~larmda 
gen~lerin s1hhabm hi~ dü
§Ünmemi§tir. Bazi dü§ünce
lerin tahakkuku i~in Allahm 
bogucu ve yak1c1 güne§inin 
altmda gen~leri birbiriyle 
bogu§h1rmaktan hi~ ~ekin
memi§tir. 

Onbe§ gündenberi ortada 
dola~an ~aA1alara inanmamt§ 
d1k. Fakat ge~en hafta mm
takay1 aläkadar etmixen bir 
müracaat üzerine lik ma~la
rmm bozguna„ugrablmak is
tendigini tahmin„ etmi§tik. 

Halkm Sesinin <;ar§am ba 
nüshasmda izahettigi bu hä
vadisten sonra heyetin bu 
karart da dü~üncelerimizi te
yid edtaktedir. 

Haber a1d1g1m1za göre AI
tay knlübü heyetin ekseriye-
tinin verdigi bu kararm gayri 
samimi oldugundau bahsede 
rek protustu edecekmi§. 

Bazi kulüblerin menfaab 
icab1 heyetin ekseriyetle 
verdigi karar memleket spor 
ahengini altöst etmirtir.i 

Her menfaatm fevkinde 
koca bir gcn~lik hareketi 
bozguna ugrattl1yor. Hatanm 
sür'atla tashihini istiyoruz. 

Görülmemi, I,itilmemi§ ~ey ! !! 
-----------00------

Bir k1za a~1k olan bil· ·k1z1n davas1 
ISTANBUL (Hususi) - gunu, Adnamn k1z oldugu 
Dün Istanbul ü~üncü ceza hakikatini görmekle ögren-

mahkemesinde; adliye tari- mi§tir. Tabiatiyle bu komed-
hinde §imdiye kadar misli yaya tahammül edemiyerek 
görülmemi§ ~ok garib bir derhal Adnandan ayr1lm1§hr. 
davaya bak1lm1§br. Ancak hadisedeki garabet' 

Davac1 da su~lu da gen~ bununlada kapanmamt§hr. 
birer k1zdir. Y almz §U fark- Adnan bu ayr1ltga (!) taham-
la ki su~lu mevkiinde bulu- mül edememi§; Ay§eye bir 
nan genc ve güzel k1zm ar- mektub yazarak ayr1lmakta 
kasmda ~ok §Ik bir erkek 1srar gösterdigi takdirde ha-
kostümü; elinde koyu gül yatmm tehlikede oldugunu 
fötr bir §apka vard1r; ceke- bildirmi§tir. 
tinin yan cebinden ipekli bir i~te; mahkemeye intikal 
mendil sarkmaktad1r. Su~lu- cden de i§in bu tehdid kis-
nun ismi Mclek; davacmmki m1d1r. Mahkemeye de erkek 
Ay§edir. 

elbisesiyle gelmi§ olan Me
Melegin kendine verdigi 

diger bir isim de Adnand1r. lek, Ay§eyi ölümle tehdid 
Genclerin her ikisi de tanm- su~undan dolay1 muhakeme 

edilmektedir. 
mt§ birer aileye mensubdur-
lar. 

iddia edildigine göre, öte
denberi erkek e1bisesi gey
megi itiyad edilen ve bun
dan zevk alan Melek, kendi
sine Adnan ismini de ver
dikten bir müddet sonra Ay
§e ile tam§IDl§hr. Ve i§te 
garabet te bu dakikadan iti
baren kendini göstermege 
ba§lamt§br. <;ünkü Ay§eyi 
gördügü ilk dakikadan itiba
ren kendisini seven Ad
nan; bu muhabbetini ihzar 
etmi§; Ay§e de buna bigä
ne kalmt§br! Gen~ler bu 
suretle anla§bktan sonra 
sevgilerini me§ru bir ~er
~eve i~ine sokmaga; mes
ud bir yuva kurmaga karar 
vererek ni~anlanm1~lard1r. 

Fakat ni§anhhk ancak yir
devam edebilmi§tir. 

i-----......_.-=.._.._...._1onra A 1e; bes-

----... ·----
Jap nyada 
Gen~le§mek 
istiyen yok! 

--....... '!IEJ • 
J)oktor \1 oronof 
~lüsteri l~ulan11vor! 

' ~ 

Me§hur doktor Voronof 
bugünlerde Japonyadad1r, 
sar1 1rka mensup olanlan 
arasmda insan hayatmm 
uzunlugu ve k1sahg1 hakkm
tetkikat yakmak ile me§hur-
dur. Bu arada a§i ile ömrün 
artmlmas1 mümkün olacag1-

na dair bir ka~ da konfe · 
rans vermi§tir. filen tecrübe 
yaam1ya haz1r oldugunu söy
lemi§tir, maamafih 
kan Japonlar arasmda a§I 
ile hayatmm müddetini arbr-

( Halkm Sesi ) ' 17 NIS.kN 

Bay Laval 
..o:::::=-:::::o.i'!J[ia __ _ 

- Ba§taraf1 Birincide -
emniyeti temine davet ve 
muahedelerin ihlälinde takib 
olunacak iktisadi ve mali 
cezalar1 tetkik etmek üzre 
bir komite te§kil eyleyen bir 
karar suretinin kabulünü 
teklif edecek ve bu babta 
hattä raportör tayin etmeden 
derhal bir karar vermesini 
konseyden istiyecektir. 

Cenevre 16 (A.A)- Ulus
lar kurumu konseyi bugün 
ögleden sonra Bay Lavah 
dinlemi§tir. Mumaileyh Ulus
lar kurumunu tekrim ettik
ten sonra, Almanyamn 16 
mart tarihli kararmm takbih 
edilmesini ve bundan böyle 
Uluslar kurumu mukavelena
mesinin daha müessir olma
s1 i\:in zaruri olan bu ted
birlerin derpi~ olmasm1 iste
mi~tir. 

Mumaileyh Alman te§eb
büsüniin 3 ~ubat tarihinde 
Londrada derpi~ edilmi§ olan 
programma muhalif oldugu
~u beyandan sonra demi§
tir ki: 

Almanyamn yapmi~ oldugu 
hareketle dünyada bir hayal 
inkisari ve endi§e tevlid et
mi§ olduguna kim itiraz ede
bilir? 

Bütün milletlere ayni mü
savat gairesi dahilinde mua
me1e edilmelidir. Bizim siya
setimiz hi~bir memleket mem 
Ieket a!eyhinc müteveccih 
degildir. Biz taleb etmekte 
oldugumuz emniyeti herkes 
i~in istiyoruz. Sulb ülkümüz
den vazgecmiyoruz. 

Bay Laval sözlerini §U su
retle bitirmi§tir: 

Konseyc arzedilen karar 
sureti projesini Fransa, ingil 
tere ve italya namma tevdi 
ediyoruz. 

---+-C> ~-· ·--

Fransada -·-
l O A vda On Casus 

\ 'akaland1 
Frans1z zab1tas1, ~ok mü

him bir Alman casus tevkif 
etmi~tir. Bu a Jamm tevkifi 
takriben bir aylik bir mescle 
olmakla beraber, bugüne ka
dar gizli tutulmu§tur. 

Bu hususta muhafaza edi
len s1k1 kctumiyet sayesinde 
maznunun aleyhinde bir~ok 

kat'i deläil toplanabilmi§ ve 
kendisinin inkär yoluna sap
masma meydan verilmemi§tir. 

Kendisi bir Avusturya za
bitidir. F otograf1 dosyada 
bulunan bir casusluk ajam 
tarafmdan, sureti maksusada 
Fransaya gönderilmistir. Ca
sus hakkmda kendisile tam 
§an italyan dansözü Dina 
Saroninin verdigi malumat
ta ~ok §ayam dikkat görül-· 
mü§tür. 

Son on ay i~erisinde Fran
da, bununla beraber on tanc 
Alman casusu yakalanmt§ 
oluyor. 
'?mmm•~•mm~ 

~ 23 Nisan ~ 

Bulgarlar mecburi askerligi 
kabine kabul edecek bir 

istiyorlar 
BuJgar d1~ hakani istifa etti 13a~bakan1n da 

istif a edecc<Vi sövlcni"or 
~ • .r 

Istanbul, 16 (Hususi)- Sofya'dan bildirildigine göre Bul
gar hariciye nazm bay Batalof istifa etmi§tir. 

Bu günlerde ba§bakan Zlatef'in de istifa etmesi ve Bul
gar'larm da silählanmasm1 ilän edecek bir hükiimetin i§ 
ba§ma gelmesi be,r lenmektedir. 

Atina Diva harb1 g1yaben 
eme edecek mu 

Atina, 16 (A.A) - D1vamharpta Venizelosun ve diger 
muhalif frrkalar reislerinin muhakcmesine cumn günü ba§la
nacakbr. Venizelosun oglu Kiryakos, General Plastiras, eski 
Maliye Bakam Maris, g1yaben muhakeme olunacaklard1r. 
Papanastasiyu, Kafandaris, Sofulis, Milvas, Gonatas ve di
gerleri hapiste bulunmaktadirlar. 

raR siz va aka.n1 Ro-
ran~y- g 1yor 

Anadolu'nun 
Cevabuu okuduktafl 

sonra isi alava 
·' . 

dökebiliriz .. 
Anadolu arkada§1m1z Iut· 

fen bizim tavzihimizi koyduk• 
tan sonra " huylu huyundall 
ge~mez „ kabilinden olarak 
"Halkm Sesi, üzür dileyor .. " 
diye de hüsnü niyetimizdell 
§Üphe ettigin gösterir birka~ 
sabr yaz1yor. 

Paris, 16 (A.A) - Siyasi mahafilde söylenildigine göre, 
Fransa hava. b.Jrnm Str~zada ileri sürülen Frans1z- italyan 
hava misak1 hakkmda müzakerede bulunmak üzre Romaya 1 

gitmektedir. 

( Üzür dileyor ) tabirindeO 
sonra koydugu iki manab 
nokta ile bizim üzür dilenie· 
mizi de bir rucu gibi göste• 
riyor. izmirin en büyük 'ie 
en kuvvetli bir te§ekkiilD 
hakka istemeden yap1lan bir 
sui tefehhümün izalesi i~iJI 
" Halkan Scsi „ üzür dif e• 
mekle büyük bir sevin~ -ve 
iftihar duyar. Bunun i~11 

Anadolu da bizi müthi§ sor· 
gulara ~ekmeden evvel tele· 
fonla ikaz etmek liitfüode 

General Döaen ayni zamnnda 20 May1sta toplanacak olan 
Tuna konferansmm hava misaklarma aid yap1lacak müza
kere i§leriylede me~gul olacaktir. 

e y rd hir tayyare 
e iye ettiler 

Bilecik, 16 (A.A)- Sögüd kazas1 tayyare ~ubesi iki sene 
i~inde büyük bir varhk göstererek ordumuza bir tayyare 
hediye edecck kadar para temin etmi§tir. Sögüdlüler alma
cak tayyareye Sögüd admm konulmas1 i~in merkeze müra
caat edeceklerdir. 

B gd y 1·ekoltemiz~tbu sene 
i i b ~ult milyo ton 

Ankara 17 (Hususi) - Bu sene bugday rekoltesinin iki 
bu\:uk milyon tonu bulacag1 tahmin ediliyor. Adanamn ye
ti~tirdigi bugdaylar bir aya kadar piyasaya ~1karilacakbr. 
Bu sene bugdaylar1m1za en iyi mü~teri Almanlar olacag1 
tahmin edilmektedir. Muhtelif yerlerde sipari~ler ahnmak
tad1r. 

A ar§istler Ce11evrede • su1-
z1rlam1§lar 

istanbul, 17 (Hususi) - Cenevre'de Anar~istlerin 
kast haz1rhklan ~ayias1, Uluslar kurumu üyeleri 
korku uyand1rmi~hr. Hükumet tertibat alm1~br. 

11~11 
lo •I 

CANAVA 
111''111 
l11u11l 

BABA 

bir sui
arasmda 

u öldürdü, ikin-
0 mek ister e kur.-

. § f) abel e t•remedi 
Istanbul, (Hususi) - Bar-

tmm Ar1önü köyünde ac1kh 
bir cinayct olmu§, R1za na
mmda bir baba ilk oglunu 
öldürdükten sonra ikinci og- ' 
lunu da vurmaga te~ebbüs 

etmi~, fakat kur~unu isabet 
ettircmemi~tir. Cinayet taf
silab ~udur: 

~ikäyet i~in köy muhtarmm 
yanma gittikleri esnada ya
nmda kans1 ve iivey ogullan 
Biläl ve f smail ile öz oglu 
Cemil oldugu halde babasma 
raslami§lard1r. 

Bu be~ ki~i derhal Hakk1 
ile Bayrama hücum etmi§ler 
ve fena haldc dövmegc ba§ 
lam1slard1r. R1za bu s1rada 
üvegi og1u Bilähn kendisine 
getirdigi av tiifegini kapbg1 
gibi oglu _Bayramm högsüne 
dayayarak bo~altm1§ ve za-

Katil R1za, yanmda öz 
oglu Ccmil ve üvey ogJu 
Biläl oldugu halde tarlasma 
gittigi zaman kar§I taraftan 
diger oglu Hakk1 görünmü~
tür. R1za, oglu Hakk1y1 gö
rür görmez üzerine ahlarak 
diger iki oglunun da yard1-

1 valhy1 öl~ olarak yere ser
mi§tir. 

. mile fena halde dögmfü;tür. 
Dayaktan kurtulan Hakk1 

köye giderek büyük karde§i 
Bayrama hadiseyi anlatmi§hr. 
Babasmm bu muameleden 

Bayram kü~ük 

Riza, büyük oglunu vur
duktan sonra ikinci oglu 
Hakk1ya ~iftcyi ~evirerek 
ate§ ctmi~se de isabet ettire· 
memi§tir. 

Adliye katil baba ile kari 
kendisine yard1m 

u akalanu br. 

bufunsayd1, o yanh§hg düze)t· 
mege yine aym arzu ve ifti
harla can atard1k. 

bl.„j Ne ise Anadolunun " 
. ~eki~tirmek i~in Esnaf ce111i· 

yetlerini müdafaaya koyul· 
mas1 bizim i~in yine bir kar: 
dir. <;ünkü senelerdenbeJ'I 
hu yararh cemivetlere hasre· 
den ve dertlerine orta~ 
olmag1 bir §eref say~ 
" Halkm Sesi „ bu estafall 
baz1 §ikäyet ve feryatlart1" 
bazm -Anadoluya bir hücuJll 

' kap1s1 a~brmamak i~in· .Y~ 
~ok hafifletmege veyab~ 
hi~ koymamaga mecbur ol&J" 
yorduk. 

Anadolunun kendi mesle~· 
da§larim te§hir etmek fed~ 
kärhgm1 dahi göze alar 

' ba§ka meslek erbabm1 k0' 

rumaga koyulmas1 izmir i~11 

bir kärd1r yesseläm. 
Hami§ - Y eni As1rm taf' 

zihimizi rekläm sahifesill; 
koymag1 kabul etmesi hesl. 
ve menfaah bak1mmdan b6 

yük bir fedakärhk oldugull: 
dan ona da bu ince dü~a 
nü~ünden dolay1 te§ekke' 
ederiz. Y eterki birka~ S'~ 
sonra bize bir de fatura ~ 

1 karmak a~1kgözlügünde bll' 
lunmasm ... 

Erzurumda 
Kar Eridi 

Erzurum, 16 (A.A) - f:~ 
zurum ovasmda kar taOS'e 
men crimi~tir. Bugday f 
arpa ekimine ba§lanm1~t1r· 

----·=~lü ,... 
ingiltere 
Kral1n1n . 
~ l inci cühis senes• 

~' Londra - 16 temniui -
Spithidde ingiltere krah~~, 
tahta ~1kbgmm yirmi be~( 
senesi §Crefine yap1lacak ,b 
niz ge~id resmine, saffab• ( 
k „ 1 · k ·· fer to · ruvazor en, ruvazor . 'ie" 
pitalar, torpito muhr•P ,.t' 
denizalb gemileri, taY>' j 
gemileri ve donanman1P 
ger gemilerinden batk•. 
zarhh da iftirak ede 


