
Sahib ve~Ba§muharriril~ 

SIRRI ISANlJ 
1 'D A R E!.H AIN ErS) 

lzmir Birinci :sEYLER 

~~~ ~ SOKAGINDA 

~tk~ Dercedilmiyen ievrak iade 
~l~ edilmez 

CSi 
SESIDIR 

Ne§riyat Ämiri SIRRI SANLI 

1\13(}. '"E SERAiTi 
Seneligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi§ 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru§tur. 
( Halkm Sesi ) Matbm;-d.;-, 

Bas1lm1§br 
~... --„~- ._,„ . ~~ 

~ ..!!_~lNCiSENE _N_o_:~24_3_4~~~~----~~~~------~l_N_i_S_A_~_1_9_J_S_P_A_~_A_R_l_·E_S_i __ ~~--------------~--~--~T_E_L_: 3_S_0_3 __ (_10_0_P_A_R_A~)~-

AL ANBARB B z 
r~...._-------·------~~-~---------.---~~~~e'!E:~B!LU~samll-~~~IDDmmm~limem.._. ______ _ 
.il ~ulgaristanda : Sovyet Rusya ile lngiltere aras1nda mütekabil yard1m : Marsilya 

LIGI 
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Istanbul 1 (H~susi) - Ati- Ne~rolunan resn1i tebligde n1urahhas lordu hay Eden ile Sovyet Zin1arndarlan aras1nda tan1 bir1 Tahkikat1 
JJ tiadan ahnan ve Bulgaris- görii~ beraherJi.lti olduf~·u kaydedilrnektedir. Bir Rus gazetesi göri.i~111cler hakk1nda nc yaz1yor? 1 r----~-~~~---,..,......, 

~lnda vaziyetin kan§1k oldu- - - - - - ••••OO.•++ ~- -- - 1 
itt hakkmda baz1 §ayialar Moskova, 31 (A.A) - Rus 1 her türlü arzular1 aitüst ede- tebligde Sovyat devlet adam- devlctlere bir~ok taleplerle 

)S ~kau~hr. Bu h<tberlere göre diplomatlarmdan biri bugün bi!ir. lannm teklif edimi~ olan mü- cevab vermektedir. Keza si-
·~l ~garistanda bir isyan ha- Havas ajans1 muhabirlerin- Londra 31 (A.A) - Roy- tekabil yard1m misakmm her lählanda tahditten imtina · 

re eti ~1kmak üzre oldugu den birine §Öyle demi~tir : ter ajans1 Moskovadan istih- hangi bir dcvleti istihdaf et- eylcmektedir. 
ie bunun i~in Bulgaristanm Bay edenin seyahab neti- bar ediyor; memekte oldugunu ve gerek Berlin müläkabndan ve B. 

1• 910, 1911, 1912 srn1flarm1 cesinde elde edilmi~ olan iogilizlerle Rus!ar arasm- Lehistamn ve gerek Alman- Edenin iki teraf i<;in memnu 
et! •ilah altma ~agird1g1 söylen- muvaffakiyetler ümitlcrimin daki görfü~meler hitama er- yanm bu misaka muvaffakat- ni eti mucib bir tarzda cere-
et lllektedir. fevkindedir. Y ap1lan görü§- mi~tir. Gece ne~olunan bir Jarmm kabul ediJecegini be- yan etmekte olan Moskova 

F'akat Sofyadan alman mclerin bu suretle mesud tebligde bilhassa bu görü~- yan etmi§ olduklon bildiril- görü§melerinden sonra ban§ 
efl 

8011 haberlerde bu §ayianm bir neticeye vas1l olmasm1 melerin ha!ihaz1rdaki beynel- mektedir. Britanya ile Sov- dostlan daha sonra ne yapil 
~II lads1z oldugu biJdirilmekte- bir taraftan bay Edenin Mos- irmm•••mmmi::u yet Rusya arasmda ihtiläf mak lazun gele-ceg~ni soru- : 
fe! dir. lar 

kovadan evvel Berlini ziya- ~ AJmanyada ~ mevcud olmad1g1 ve bilnetice · 
'lt ---oo --- Bunun cevab1 ~imdi daha 

E ret ,etmi§ olmas1 olmu~tur. bay Eden ile Sovyet Zimam-• d d ~ KLAR ~ kolay verilebilir. <;ünkü bu rZlßC8ß a :)ünkü mumaileyh bu saye e HARB HAZIRLI 1 darmm iki memleket arasm-
:tiläkatlar vaziyeti geni~ n Stokholm 31 (A.A) -Al ll da yap1lacak dostane bir mikyasta aydmlatmt§ ve bazi Cinayet 

Bir J\dan1 Kollan 
l<esilerck ()Idürüldü!.. 
Erzincan - Erzincamn Ali 

tfe mahalle§inee oturan Por
"· tucu Mehmed Ali admda bir 
" lldarn ölü olarag bulunmu§

tur. 

Mehmed Alinin kollan o
~u:darmdan kesilererek feci 
c~ surette öldürüimü~tür. 
J lnayetin failleri henüz bu
llnrnam1§br. Zab1ta tahkikat 

, Yap1yor. ___ „ __ _ 

e' 8oJu vilayet 
l\teclisi 

t· Bolu 1 (A.A) - Viläyet 
st &ene} meclisi y1lhk toplanti
J '

1n1 bugün bitirmi§ ve daimi 
~ncumen üyelerini se~mi§tir. 
1• utce 222,860 lira idi. 14,090 
~ra fevkalide olmak üzere 
67,950 lira olarak kabul 

tdildi. 
llmumi meclis üyeleri §e

l'efini C. H. F. veläyet he-
, Ykti tarafmdan 40 ki§ilir bir 

~ fam ziyafeti ve gece de 
rka salonunda 120 ki§ilik 

e ~ayh dans ve~ildi. 
e •· Hll•--.--

Qll Hafta 
'<apdacak 

, '1a~lar •• 
Y bun ak§am mutat i~timam1 
t~.an futbol heyeti bu haf-
1 •1 lik ma~lannm hakem
elltni tesbit etmi§tir. 
S Sabahleyin saat 10 da K. 
i:-' hl<.. - ~arkspor hakem bay 
l'~ tni (Altay), 12 de Buca -
(~[kspor hakem bay Mustafa 

hnordu). 
e liaftanm ve §ampiyonanm 
~ tnühim kar§1la§mas1 olan 
1\ tay - Göztepe ma~1 K. S. 

·
8
dan bay Esada verilmi§tir. 

l)rd 0n rna~ lzmirspor - Altm 
h,ktt arasmdad1r. {Bu ma~m 
lntftrni de K. S. K. dan bay 

tidür. 

ingiltcre krah be§inci 
COR<; 

Alman tehlikesine kar§t Rus 
zimamdarlarmm hisetmekte 
olduklar1 korkuyu anlami§br. 

Diger taraftan uzak ~ark
taki gerginlik bu neticelerin 
husul bulmasma Emedar ol-
mu§tur. ' 

ingiliz murahhas Lordunun 
arkada§larmdan biri §Öyle 
demi§tir: 

18 sene devam eden bir 
ayrihktan sonra lngiltere 
Sovyetler birligini tamyor. 
Bununla beraber iugiliz ma
hafili elde edilmi~ olan ne
ticelerin ehemmiyet ve ~ümu
lünü tahfif hususunda 1srar 
etmekte ve bay Edenin Mos
kova lngiliz kabinesinin mü
zakerata memur bir hüku
met adam1 s1fatile degil, 
malumat almaga ve vermege 
memur bir naz1r s1fatile git
mi§ oldugunu habrlatmak
tad1r. ingiliz kebinesi bay 
Edenin elde etmi§ oldugn 
neticeleri kabul ve tasdik 
edebilecegi gibi retde edebi
lir. Ve Londra kabinesinin 
muvafakab olmaks1zm Mos
kovada yap1lan §eylerin hi~ 
biri kat'i bir mahiyet iktirab 
edemez. Bundan ba§ka ingi
liz- Rus mukareneti büyük 
bir mikyasta bay Edenin ar
kada§larmm tabiri ve~hile 

Alman ba§vekili bay Hitle
rin fevkaläde olan diplomasr 
acemiliginin neticesidir. Al
man Ba§vekilinin hatb ha
reketi uzla§miya matuf olan 

~ manlar son zamanda isve~ U te§riki mesainin sulhu ve 
~ ten bir ~ok at alm1§lar vc n cmniyeti istihdaf eden bey
~ bunlar i~in . iki misli fiat ij nelmilel mesainin inki§af1 
~ vermi§lerdir. Digcr mem- ~ i~in birinci derecepe ehem
: leketler atlarmm tclvi oldu- i miyeti haiz oldugu kaydedil
tt gu 140 M~rk gümsük res- n mektedir. 
~ mine mukabil isve~ atlan- n Moskova, 31 ( A.A ) -
n nm 500 Mark resme tnbi ~ Jurnal Dö Moskova gazetesi 
ll olduklan göz önüne geti- ll ba§makalesinde Berlin mü
~ rilccek olursa, anla~1hrki ~ läkatmm ingilterede oldukca 
!I Almanya harba haztr:J rcva bulan bir bayali dng.t-
~ yor. maga yarayacag1 muhakkak 
~~~~•••~ oldugunu bildirerek diyor ki: 
milel vaziyetin ba§hca unsur Bu hayal bilhassa yumu11ak 
lan hakkmda icra edilmi§ ve ~ahsi ikna usulleriJe Bay 
oldugunu ve bunlarm aras1-
na §ark misak1 ila 3 ~ubat 
tarihli Fransa ingiliz tebli
ginde münderi~ meselelerin 
veingiliz - Frans1z münase
batmm selahma taalluk eden 
mesailin dahil oldugu beyan 
edilmektedir. 

Ba§tan ba§a tam bir hay-
nhahhk ve sCJmimiye hacas1 
i~inde cercyan etmi~ olan bu 
görü§meler esnasmda bay 
Eden bay Litvnof fngiliz na
z1rlarile Alman ba§vekili ara -
smda cereyan ctmi§ olan 
müzakereler hakkmda mulu
mat varm1§tir. Bu görü§me
lerin Avrupanm vaziyetini 
aymnlatmaga medar olaca
g1 hususunda mutab1k kalm
m11Jbr. 

Bay Eden, Stalin, Molotof 
ve Litvinof §imdiki beynel
milel vaziyette uluslar kuru
mu ve prensiplerine tevfikan 
mü§terek bir emniyet sistemi 
vücuda getirilmesinin her za
man daha ziyade laz1m ol
dugu hususunda mutab1k 
kalm1§lard1r. Bundan soura ---'EGir---
Kavun karpuz 

1' levsiini Gehneden 
istanbul, (P.D) - ~eke1 

fiatmda ya p1lacak ucuzlugun 
kavun karpuz mevsimi gel
meden yap1lmasmm muvafik 
olacagm1 Ökonomi bakanh
gmm yapbg1 retkiklerden 
anla§1lm1§hr. 

BAV LITVINOF 
Hitleri programmdan vazge~
mek ve onu emniyet ve ba
r1§ icabab önünde daha an
la§1hr bir hale getirmek ümi
didir. 

Berlin müläkatmm netice 
leri meydandadir. ingiliz ba
kanlan B. Hitlerin barI§I 
temin ve bizzat Almanya ile 
birlikte diger memleketlerin 
emniyetini takviye i~in ba~
ka devletlerle te§rikimesa
iye amade olup olmad1gm1 
sorduklari vak1t B. Hitler 
kendilerine kat'i surette bir 
hayir kelimesiyle cevap ver
mi§tir. 

Dogu andla§masma i§tirak
ten kar§thkh yard1m prensibi 
tatbikinden ve §imdiki §ek
liyle Tuna andla§masm1 ka
bulden imtina edilmi§tir. 
Almanya bundan ba§ka ken
disini Cenevreye davet eden 

BAV STALIN 
meseleleri besitle§tir.mi§tir. 

Avrupa §imdi §U §iklar 
kar§1smda bulunuyor: 

Y a memleketler i~in Hit
ler Almanyasm1 taarruz mak
satlarm1 takibe cesaret bile 
edemiyecegi hakiki bir em
niyet tesisi i~in sarf1 gayret 
etmek yahut dünyay1 §imdiki 
ke§meke§ki~inde birakmak, 
harp tehlikeleri vaziyetini 
uzato:iak ve §iddetlendirmek 
ve Hitlerizme hi~bir mania 
mevcut olmaks1zm sergüze§t 
haz1rhklarma ikmal imkämm 
vermek. 

Bu iki §iktan ba§ka bir 
tarz1 hal yoktur. 

r 

· Marsilya suikasbm idare eden 
PAVELI<; 

Marsilya, 31 (A.A) - Ha
vas ajansma beyanatta bu
lunan istintak hakimi Kral 
Aleksandr ve Bartuyu öldü
ren Kalemenin silählan bir 
türlü izi bulunam1yan sar1§m 
kadmdan ald1gm1 söylemi§tir. ---oo---
Marsilyadan 
Ge<;n1iyecekn1i~! 

Bugün bir sabahc1 refiki
miz (P. D.) kaynagmdan 
alarak ne§rettigi bir yaz1da 
bay Hitler ve bay Mussoli
ninin Fransa ile temas et
mek üzre Parise gidecek
lerini bildiriyordu. 

Ayni kaynaktan ald1&'tm1z 
mütemmim malumatta, bay 
Hitlerin hava yolunu tercih 
edecegini ve bay Mbssoli
ninde parlak istikballerden 
memnun olmad1g1 i~in Mar
silya tarikini ihtiyar etmiye
cegi anla§1lmaktad1r. 
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Nisan 

Bay Hitlerin yutturmak istedigi Nisan bal1g1 
II 

Ah t A U t Ya ptmmz. En saglam yerli malmdan ~ifte provah-me s1m z a ~ifte diki§ SerpU§ ve Tozlukla birlikte alb liradan 
sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. Eski Pitpazan No. 15-17 Telefon No. 2042 



Sahife 2 

- 31 

S1tk1 isläm 
S1tk1 

- Bir §ey söyliyecektin. 

fsiäm 
- <;ocuk buraya gelemez. 

S1tk1 

1släm 
Namahremdir de onun 

S1tk1 
Namahrem ne demek? 

iläm 
Namahrem ne demek? 

Beni seyletme mi istiyorsun? 
Bay1m! 0 Manashrh bir k1z 
dir! Birinci görü§te birbiri
mizi sevdik. ikinci görü§te 
ayr1Id1k; ben vatamm i~in 
buraya geldim„ 0 da benim 
i~in arkama dü~mÜ§, buraya 

gelmi§. Vallabi ben getirme
dim. Geldiginden de habe
rim yoktu. Beni itham etme! 
Hem günah1ma girersin hem 
büyük bir dert altmda b1ra
k1rsm. Dünyada en namuslu 
seni biliyornm. Bana senin 
nazarmda su~lu olmaktan 
büyük namussuzluk olamaz. 

S1tk1 

- ~imdi sana kim su~lu
sun diyor? Yanmdaki ~ociik 
k1zd1k demek? Manashrhd1r 
öylemi? öyle mi? Git §imdi 
git -Ah zihnimde neler ge
~iyor. Git ~ocugu getir. Eger 
dü~ündügün ~eyler dogru ~1-
karsa bana yeniden can ve
receksin. indimde oglumun 
makamma ge~ersin. Git di
yorum. Benim masastirda bir 
kizlm vardi. Kaybolmu§ an
ladm m1?. Gitte bul. Bulursan 
o vakit belki ger~ekten ba- 1 
ban olurum.. 1 

Islam 

~ikagoda 
Müthi§ bir 
Yangin •• 

Paris (Radyo) - ~ikago
dan geien haberlere göre, 
~ikagonun büyük kulübleri
nin birinde bir yangm pk
m1~. Netice bina oldugu gibi 
yanm1§ 6 ki§i yanm1~ ve 31 
ki§i de yaralanm1-,hr. 

-

Kiral1k 
Muayene hane 

Hälä duruyor? 

isläm 
- Zekiye„. Zekiye 

S1tk1 
- K1znmn ad1m söyliyor! 

Ah! insan dünyada bu ka
dar umulmad1k devlete mü
yesser olur mu? 

isläm 
- Zekiye! Seni ~agmyo

rum i§itmiyor musun? 

Y cdi nci n1ecl is 
S1tk isläm Zekiyc 

(bay isläma) 
- Adam1 hangi adla ~a

gmrlai·? 
(Miralay1 görerek) 

Baksan a! iki111~zi de rüs
vay m1 eyleyeceksin? 

S1tk1 
(Sür'atle Zekiyenin yanma 

ko§arak mütehakimane ta-
vur ile) 

- Sen Manasbrhsm de
gil mi? 

Zekiye 
- Evet! 

S1tk1 
- Babanm ad1 nedir? 

Zekiye 
Babam1 görmedim ki bile-

y1m. 
S1tk1 

(Kendikendine) 
Zavalh ~ocuk.„ 
N. . ? memn.„. 

Zekiye 
-Ninem öldügü zaman 

ben ~ocuktum. Evde herkes 
hamm derdi. Adm1 i§itme
dim. 

1S1tk1 
Si~are kadm. 

(Arkas1 Var) 

•• 
y Tali 

•• ngoren 
Ankaraya gitti 

Edirne 30 (Hususi) - Trak 
ya genel müfetli~i Dr. Tali 
Öngören Trakyanm iskän' ve 
imar hususabm hal· etmek 
ve aid oldugu bakanhkhkhr 
ile temas etmek üzere iki 
?'Ün evvel Ankaraya gitmi§
dir. Genei müfetti~in bu se-
yahab onbc~ gün kadar sü-
recektir. Rifat 

Hayrebolu 
Hatuniye mahallesinde 

Ke~eciler caddesinde No. 80 Y rl 
180 ü~ odah muayenahane Edirne 30 ( Hususi ) -
kirahkbr. Hayreboluda her y1l kurul-

istiyenler sabah saat 10 makta olan hayvan ve e§ya 
dan 12 ye kadar ve 2 den panaym bu y1lda 3 Nisan 
4 de kadar a~1k bulunacak- tarihinde aplacak ve ü~ gün 
hr. 1-6 (24) devam edecektir. 
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YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

( Halkm Sesi J 1 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

U§akta 43 to- ~!~lfi~ll[ji~~mmi~!rnllOO~l~i!~ 
run sahihi NASIL cENriEDERLERDI, 

ihtiyar A 
Aläka katetmek ili§ik 

kesmek. 
Aläkaderilimkän Oia-

bildigi kadar. 
e. läkaderilistitaa - Eldeu 

geldigi kadar. 
Aläküllihal - ~öyle böyle 

oldugu kadar 
Alämeleinnas - Göz önün

de, herkesin önünde 
Alämeratibihim, aleddere-

cat - S1rasmca, s1ralarmca 
Alämet - Beldek 
Alet - Yara~ 
Alät ve edevat - Ava-

danhk 
Aläyi§ - Gösteri§ 
Aleddevam - Boyuna 
Aleläcayip (garib) - Ya-

bans1 
Alelacele - <;ar~abuk 
Gayritabii - Di§nomal 
Alelämya - Körkörüne 
Alelekser, ekseriya - Gok 

vakit, ~okluk 
Alelgafle - Apans1z, an

s1zm 
Alelhusus - Hele 
Alelinfirad - Ayr1 ayri, 

birer birer, teker teker. 
Alehtlak - Genei olarak 
Alehtlak - Rasgele, nas1I 

olursa olsun 
Aleliimum - Bütün, genel 

olarak 
Aiem - Sancak 
Alem (cihan anlamma) -

Acun 
Aiem~ümul ( cihan~ümul)

Acunsal 
Alem (käinat anlamma) -

Evren 
Alem§Ümul ( käinat anla

mma) - Evrensel 
Alenen - A~1ktan, apk-

tan a~1ga, gözgöre 
Aleni - A~1k 
Alesseher - Tanlaym 
Alesseviye - Bir düzeyde 
Alettafsil - Uzun uza-

d1yal 
Alettahmin - Ä§ag1 yu

kan 
Alettevali - Arka arkaya 
Alev - Alev (alev- yaläv

dan) 
( Arkas1 V ar ) 

U~ak (Hususi} - Selioglu 
köyü U§ak'a 4 saat mesafc
de §irin, su ve temiz hava · 
sile me§hur. bir köydi\r. Bu 
köyde mektcb yoktur. Hnl!n 
ern~berlikle i?'e\'.inmetedir. 
Köyde 85 ya§mda Selvioglu 
molla bay Mehmed 43 ~ocuk 
dedesi ve 8 ~ocuk babas1d1r. 

ihtiyarhgma ragman ~ok 
~evik ve din~ten yüzü k1rm1-
z1 olan bay Mehmet Ata
türkün hasretini ~ekmekte 
„onu gördügüm gün en k1-
van~h günün olacak" demek
tedir. 

J Bir asrra yakm ya§iya ve 

1 

43 torunla 8 yati~tiren bu 
din~ ihtiyar köyde sayg1 ile 
ag1rlanmaktad1r. 

i Tirilyada ilk 
j Kad1n Muhtar 

Tirilya (Hususi) - Burada 
muhtar intihab1 birmi~tir. Bu 
sene Tirilyada ilk kad:n 
muhtarda se~ilmi§th·. Bu ka
dm Han~erli köyü muhtan 
olan Bayan Remziycdir. Ba
yan Remziye muhtar olur 
olmaz köylülere: 

- ilk i~im köy kanununu 
tamamile tatbik etmek, en 
birinci vaz:fem köyün ima
rma ~ah~mak ve Tayyare 
cemiyetinin haklarm1 gözet
mek olacaktir, demi§tir. Ba
yan Remziye kasabaya atla 
gelmi§tir. 

Yeni Adam 
Y eni Ada mm 65 inci sa

y1s1 ~1kb. f~inde lsmail Hak
kmm Gen~ler vc cinsi tah
Iil<elcr yaz1sile 1 oplu tedris 
tcknigi dersi, Carninin siyasa 
tetkiki , Avni A1inin tavuk~u
luk yaz1s1 vardir. Bu say1da 
mualiimler arasmdaki müna
ka§a ve gen~lcr arasmdaki 
anket devam ediyor. Ressam 
Bediginin güzel bir röpertej1 
Sedat Nuri ve Zahir S1tkmm 
~ok güzel karikatörleri V:!r· 
dir. Y eni Adam en güzel fi
kir gazetesidir. Her kesiu 
okumas1 gerektir. 

YAZAN 
H. 0. N l Y 1 d Te f r i k• as1 a§ar ar 1 No. -1s~ 

---- 00 - -------

Kac; y1l var ki, hu kaJcde tutsak buJunuyot 
dtu11; b·~ni kurtar, Sabiha han1n1dan hepisio 
<\~rendin1. Ben de senin gibi 'rürk soyun-

danin1: Adn11 (),gtl'!.dur ... 

Aynh~ ~ok hazin olmu§tu. : kar§tsmda hep Sabiba5 
dü§Ünerek vak1t ge~irdi 

Ak§am olunca gene d 
mir kapmm bulundugu Y 
geldi. Sabaha kadar göil 

Sabiha dcmir kap1y1 kapad1, 
arkasmdan kilitledi. Ütsükar-
cmm bir müddet gözü kap1-
da kald1, i~i yamyordu. 0, 
arhk her heyi unutmu§, yal
mz §eyhin biricik k1z1 Sabi-

hayt dü~ünüyordu. Örurün
de aglamak nedir bilmiyen 

bu koca Bugaturun gözle
rinden ya§lar akmaga ba§-

lamr§b. 0 gün ak§ama ka
dar derenin i~inde, gümü~ 

gibi parlak ve soguk sularm 
- .... ... ... ... ... .... ................ VV"I ... ... ... ...... ....... 

Polonyada 
Al an 
Aleytarl1g1 

Londra (Radyo) - Buraya 
gclcn haberlere göre ~imali 
Silezyada Almanya aleytan 
nümayi~ler yap1lm1§br. Bu 
nümayi~ler esnasmda bir~ok 
hatiblcr nutuklar söyliyerek 
Polonyadaki Alman mcktep· 
lerinin kald1r11mas1m istemi§
lerdir. 

Nümayi§~iler bundan son
ra Alman konsoloshanesinin 
önünde nümayi§ler yapmak 
istemi§lersedc zab1ta §iddetle 
müdahale ederek nümayi~-

• cileri dag1tm~br. 1 

Italyan - Habe§ 
Konu§malar1 
Durdu 

Roma (Radyo) - Habe~ 
hükumeti Habe~istandaki ital
yan el~isinin hi~bir suretle 
anla§maga yakla~mad1g1 i~in 
mükälemelere nihayet ver
mek mecburiyetinde kala-
caklanm bildirmi~lerdir. 

· rini kap1ya dikerek Sabi 
mn hayaliyle me§gul old 
Ertesi gün ögleye do ~ 
kar§rki tepelerden bir ad 
mm geldigini ve abm yed 
gine alarak getirdigini g 
dü, o tarafa dogru ko§msf 
ba§lad1. Herif Ütsükarcl'J 
görünce atmdan indi, karf 1 

smda elpe~e divan durd~ 
Yegit attm ve silählatl 
teslim ald1, ondan soll 
adama: 

- Haydi git, hatuna s 
läm söyle .. „ dedi. Ad 
ilerledi, Ütsükarcmm elJeri 
tutarak yalvarmaga batla 
ve §U sözleri söyledi: 

- Yuce bugatur, be 
b1rakma. Ka~ y1l var ki b 
kalede tutsak bulunuyoru 
beni kurtar. Sabiha han1lll 
dan hepsini ögrendim. ßell 
de senin gibi Türk soyull. 
damm. Ad1m Oguzdur decli 
Ütsükarc1 ~ok sevindi, Oj~ 
zun gözlerinden öptü, ik' 
birlikte bay1rlardan ade 
u~ar gibi ko~maga ba§Jadi 
Iar. 

iki gün sonra SemerkaP 
girdiler. Ütsükarcmm taß 
d1g1 bir han vard1. AtlarJ' 
hanc1ya teslim ettiler, Og11' 

heybel~~i yukanya odaya S 
§Itt1. Utsükarc1 gayet d 
gmd1. 0, yalmz Sabibasl~ 
dü§ünüyordu. 

Gece yarisma kadar gö~ 
ne uyku girmemi§ti. Hep t 
iri ve kara gözler her yöll' 
den kendisine bak1yor gibl 
geliyordu. 

'ö ...c. - - --..-.-_..,,, ~„ . 
(Sir Bazil Tomsonun 'Je' 

nizelosla alaA etmekte bakW 
var. <;anakkaleyi bir tek Y~ 
nan f1rkasmm fethedecegill' 
zannetmek ancak V enizefo§ 

VEN. ZELOS UN 

M rif etleri ••• 
----•+ooo• --

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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\T enizclos ;~ - :') r11a rtta Kral hk Sü rasuu da vet „ 
Yunanistan1n (:anakka1e seferine i~tiraki 

rncvzuunu n1üzakere ettirdi 
Venizelos, itiläf devletleri 

nezdindeki Yunan sefirlerine 
göndcrdigi tahriratta §Öyle 
diyordu: "Bizden istilen §ey 
imkäns1zd1r. Bu, Yunanista
nm intihara ve S1rbistamn 
ink1raz1 demektir.„ 

Yunanistanm S1rblarm im
dadma asker gendermekten 

imtinat, Londra ve Pariste 
Venizelosa kar§t bir infial 
uyand1rd1 ve Y anan ba§ve
kili hilekärhkla itham edildi. 
0 zaman henuz höyle bir 

muahazeye läy1k olm1yan 
Venizefos bu ithamdan ~ok 
müteessir oldu. fBundan son
ra kaybettigi teveccühü ka
zanmak itiläf devletlerinin 
gözüne girmek istedi. Bunun 

i~in de beklemek mecbui iye
tinde ka!md1. <;anakka!e 
sefe1·i ddmak üzere idi. 

YUNANiSTAN <;ANAK 
KALE SEFERINE NEOEN 

l~TIRAK ETMEDI ? 
191 S ,Subatmda Atinada 

bir tak1m §ayialar do1a§maga 
ba~lad1: itiläf devletleri <;a-

j nakkaleyc §iddetle taarruz 
· edecekleri ve Türkleri eski 
1 rum !lehrinden (yani istan-
1 buldan) kovacaklan söyleni-

j 
yordu. Atina bu haberlerden 
heyecanlamyordu. F akat Yu
nan büyük erkämharbiycsi, 

J Müttefiklerin plämm katiyen 
beycnmiyor<lu. 

V enizelosa gelince o mu
tad nikbinligile <;anakkale 

bogazlnt'l bir ka~ gün i~inde 
zorlanacagm1 söyliyor ve 
eger ~Yunanistan galiblerin 

sm1fma girmek istirse kay
bedecek bir saah bile olma
d1gm1 iddia ediyordu. Veni
zclosun fikrince Yunanistan 
he1· ue bahasma olursa ol
sun (;anakkale scfcrine i§ti

rak ctmeli idi. ingilizlcr <;a
nakkale taarruzuna giri~mek
le hata ettiklcrini a~1kca 

itiraf ettikleri zaman bile 
Venizelos eski iddiasmda 
israr etmi§tir: 

" - Eger, kral Kostantin 
1915 Martmda benim tekli
fimi kabul cdip c;anakkaleye 
bir tek Yunan firkas1 gön

derseydi, f stanbul dü§ecek, 
Türkler aman dileyccekler, 
Rusya ihtilälden kurtulacak 
ve itiläf devletleri de, Yuna-

nistamn sayesinde, nihai za
fere iki sene evvel kavu§a
cak!ard1. Fakat ne yapa
y1m ki Kral beni dinlemedi. 
0 zaman, Yunanistamn vaz
iycti görülmemi~ miistesna 
bir vaziyetti.„ 

Dünyada baz1 devlet adam
lari vardir ki böyle malihul
yalarla ge~inir ve teselli 
bulurlar. 

gibi hayal pe§inde kot•0 

ku~beyinli c d~mlarm kär~~ 
<;anakkaleye lngilizler 47fJ'J"° 
Frans1zlar da 80000 den!~ 
la insan getirdiler. Bu 55Ull"' 
ki~inin verdigi zayiat 268~ 
ve baz1 eserlere göre 331UU' 
dir. Bu zayiatta ölü, yar,JI 

hasta, esirler ve gaibler d•' 
hildir. Y almz ölüleri yekflll~ 
ise 36000 ki§iye yak1ndi1· 

Arbk bu kanb badirede 

550000 ingiliz -Frans1zm a~' 
mad1g1 Bogaz1 bir tek YuP•-

" ,.,, 
f1rkasmm nas1I a~acag' 

Kirye Venizelostan ba~1'J 
kimse izah ve ispat edeIIleJ· 

V enizelos i~te bu zihni)'e~ 
leridir ki 3 ve 5 martta ).(r,li 

hk Surasm1 i~timaa da"e, 
etti ve bu i~timalarda ytJ 

~' naristamn derakap <;anti 
kale seferine i§tiraki mevsrf 
unu müzakere ettirdi. 

Venizelos 3 mart i~ti~'' 
mda celseyi a~ark~n deJ1Jj( 
tir ki : 

( Arkas1 var ) 



• Sabife 3 r ( Halk1n Sesi ) 1 NiS c\. N 

------------------------~--------...._.--------------~~------~~--~~--~---------·----__,------------------·------------------~---
Bakkallara Müjde Büyük Süley

man lokantas1 
r Hükun1et caddesi No.Hü 

i 
1 

Son dcreee hassas, saglan1, zarif ve 
oturak terazilcrin1iz geldi. Her 

f evkindedir 

~ 

i 
1 

dan1gah 
terazinin" ... 

SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

lilllllilitll:Ctil 
G LD 

Golt (Altan) tra~ b1~ag1 isve~ ~eligind~n, milirnitrenin 
onda bir kahnhgmda olup dünyada e~i yoktur 

Bir b1~ak ok~ar gibi 10 - 15 tra~ yapar 
~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
Tanesi '' l(uru~ 

lnci Gihi, 
SAÖLAM 

Z a ri f 
Di~ler c;ehrcnin hakiki zinctidir 

Sunun i~in 

Ferit 
01$ MACUNU 

Kullammz 

l<.oku, 
L·~ 1;zet 

ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

t„Büyük 15 
'llpü yalmz kuru~tur 

'f aptan ;\lanlara 

S. Ferit ~ifa 
'Tenzilat 
Eczanesi 

Hükumet s1ras1 

~t:Jt:lt1c:~:t:lc**::lcl1r.i~*1ddr.**1c." 
lki~e~melikte: -( T AN )- Sinemasm~~l. 3143 )+ 

~En yeni PARAMOUNT dünya hädisab 

2 - Rus tarihinin en mühim safhasm1 te~kil eden 

......_ Büyük Katerina 
3 - Heyecan, deh§et yaratan k1ymetli eser 

Dagl ~r1n K1z1 
~ll!lu.~112.'d~-~~ 

SEANSLAR 
Hergün: Daglarm K1z1 15, 19. Büyük Katerina 17, 21 
Curna, Cumartesi: Büyük Katerina 9, 13, 17, 21. 

Daglarm K1z1 11, 15, 19. 
Pazartesi, Per§embe: Saat 13 te ba§lar. 

~~~r:i~~~ .... ~-~-.--.---..--+--+---..--+~-+~--.--+~~~,~. 

Son mü~terilerimizin arzu 
su üzerene tabildot ycmek
leri vermege ba~Jad1k. 

Birinci yemeklcr 
tavuk, beyin, bahk 

Et, 

ikinci yemekler - Pi!av, 
börek, makarua 

Ü~üncü yemekler - Umum 
tathlar ve kompostolar 

Oln1ak üzere ( 4t'>) ku
ru~htr.) ( 1-1 ;) 
„ ~-=~ „. 

t..:.._._.......,...._ ... -

POUf~~ 
TRA$ Bit;AU 

NULLANl~~~z 

c 
N 
c:: 
~ „ ..... -....._ 
~ .., 
0.. 
~ 

(T~ -3 -· „:r, 
r+ ..... 
-: 

Bu Pillerin En Tazesini 
0 
~ 

'-< 
3 
0 
0 

-< --Q.. -:J a „ -· -(b'" 
"'1 ·-

izmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemit ) 
\. j Ticarethanesinde hulabilirsiniz 
'- ~~~u~ .... ~~~~~~~~~::.ll.1'1'.:\1!·1'· :\r'*H*M*M.*M* tl!* * * • 

~~~~~~~~~-'W~~~oo\l ~· ~'1 H.H ~ ~\]~~~'----..... ~ 

~ TA YY A E SiNEMASJ T3~~ln • 
Her yerde satihr. ~larkava dikkat ~~

11

:: 
"' '- ~ 

• • 
~1lui.m!l1 llln!1:li ~"'1 1!1111!111111 .lul1111W!Hl1: !iml11 !11.'.1:1~1l11illlll1·INt11 Jt11l~!lf!l!Ui11 1iMtli:J ~ 
~ [ L ff A._ M R A ldaresinde Milli ~ ~ 
~ n Kütüphane Sinemasmda ~ ~ 
~ ~ I! 8 

..:i Uzun ömürlü insanlarm bile görmeleri ihtimali pek & ~:; 
- 1 b" l ~ '1 ~ ~ az o an ir ä emi ya§ayacaksm1z ~ :• 
~ ~~ 
~ ESKI.MO ~~ 
~ ~~ 
~ D~ 
~ Bu filim, buzlu diyarlarda ya§ayan insanlarm adetlerini 1- ~.= 
~ lisanlarm1, danslarm1, ~ark1larm1 ve §imal hayvanlarmt ~ :.: 

Bugün E Mi L L E ~ Z 0 LA 'mn ölmez eserinden 
muktebes büyük filim 

---( N A N A )---
NANA yi görmek istiyenlerin sayts1 pok ~oktur. Ay- li.:s 

lardanberi bu filmi ne vak1t gösterilecegini 
soranlar ü~ bini ge~mi§tir. <;ünkü; 

N a n a Büyük a~k maceras1, derin bir hayat felaefesi • 
NttNA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna 

Sten ile Lionel Atvuil oynamaktad1rlar. 
N an a bu senenin hakiki bir ~aheseridir. 
AYRICA: 

~ nas1I avlad1klanm göstermekle beraber bir Eskimo- f) ;•; 
.ä ia r· ·~ Yunani§tandaki son isyan hädiselerini ihtiva eden 
~ nun a§k ve intkam1m da hikäye etmektedir. Fi- e- li.•~ 
~ ~ „„8 F 0 K S dünya havadisleri 
(!liä_-_ lim Frans1zda, Eskimoca sözlü, Türk~e izahath iB ~ 
·~ e ~ (Kral Gol) tan1an1en renkli ~1ikimavz 
~ IIave Olarak: ~ :•:----3 Paran1ount Jurnal No. n ~ i:i Senans Saatlar1: Hergün 15, 17, 19 ve 21,15 
~ ;)--w.:r1:• ""~· ~ ~ ~ ~ Per§embe: 13, 15, (talebe seans1d1r). 

: Seanslar: Hergün 14, 16, 18,30 ve 20,45 te. Per§em- l 11: Cuma: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15. 
4 be 1.3,30 da talebe seans1. c.uma 11,30 da iläve seans1. j :.: D t ~ K A T : • 
~ DIKKAT: Cuma günleri saat 13 e kadar ve her ~ ~ Hergun so 2~,15 seans1 ucuz halk seans1d1r. • 
~ ak§am 20,45 seansmda Salon 25 kuru~tur. ~ 1~ F1atlar 25, 35, 50 kuru§tur. • 
[!] "'7: l'P'111J1!11:1,·11nn11,.1,1·,1r1r,r:1,11;1111111m1'111,.1,11'11'11lJlll1111m1:1QM11'1:111 11~ ~~~~"'~~!!~~~. 
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mi§ti ! 

Sir Kineti takib ederek geien Elhekim de 
~ad1ra ahnm1§ bulunuyordu. V e Sir T omas, 
iki kumandam ~adira sokarken, Eyyübileriu 
hekimi de mahud k1rm1z1 atlas kesede bhs1m1 
suya daldirm1~ idi. 

i~eri geien kumandanlara hi~bir ehemmi
yet verrniyen hekim suyu krala verdi, kral 
da emniyet ve itimad ile bu snyu i~ti ve 
hemen derin f akat rahat bir uykuya daldi. 

Bu suretle gelenler kral Ri§arla iki geli
me bille konu1maga muktedir olamad1lar. 

Elhekim de Sir Tomasa, krahn rahabnm 
her hangi bir kimse tarafmdan bozulmama
sma dikkat tavsiye ettikten sonra, fazla bir 
§ey söylemege lüzum görmeden ~ekildi, 
gitti 1 •• 

-9-

Aslan yürekli Ri1ar1n 
dü1manlar1 

Eger, Sir Tomas Tamvilya Gran Metri 
ile aziz dostu Marki Konradi takip edebil
seydi, §Üphelerinde ne kadar hakh oldugunu 

Saliheddini Eyyübi No. 20 

-100 -
- Siz, ne gibi ilä~lar kullamyorsunuz? .. 

Diye tuhaf bir sual sordu. 
Elhekfim bu sualin manas1zhgm1 anlamIJ 

görünerek: 

- ~imdi görürsünüz! Cevabm1 verdi. lkin· 
ci tertip iläc1 verecegim art1kl 

Eyyübi hekime, gümü§ten yap1lm11 bir 
tas i~ine biraz su koydu, belindeki genit ke
merinden kü~ük ve k1rm1z1 bir atlas kese 
~1kard1 ve: 

- l1te benim bls1m1ml 
Diyerek bu keseyi suya daldird1, birka~ 

dakika sonra keseyi ald1 ve bu suyu hasta
ya i~iirdi. Hastaya: 

- Bu suyu i~tin degil mi?. ~imdi yat ve 
uyul Eyi oll Dedi. 

Ba§papas: 
- Ha§metmeap kralim1z1da böyle basit 

bir tedavi ile mi eyi edeceksin?. Diye gene 
garib ve hattä kaba bir sual sordu. 

Bu defa, Elhekun cevap yerine ba~papasa 
1u suali sordu: 

- Sizin krahmzm tedavisi, tebas1nm 
tedavisi usüllerinden daha ba1ka ve daha 
gü~ müdür? Dedi. 

Sir Tomas ve papas mü1ahededen sonra 
~ad1rdan ~1kblar. Ve Sir Tomasm krabn dön 
dügündeu pek az bir zaman sonra, aslan 
yürckli Ritar Sir Kineti huzuruna davet etti, 
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~E~ll1 
s Türklerle Kar§I Kar§ya . 1 
~ Yazan ~ Türk~eye <;eviren : ~ 
{I ANRI FÖY RE~AT (SANLI 1) 
a~~~ - 1a - ~~~~~ 
Türk askerinin harb kabilivctini takdir etn1e-... 

111ek büyük bir hata idi 
ingiliz zayiah da ~ok bü

yük idi onlar 13,377 nefer 
ve 602 zabit kaybetmi§lerdi. 

Harbm §iddeti hakkmda 
bir fikir vermek i~in Konoda 
vapurunu misal olarak gös
terecegiz. Bu vapur, 2 may1s 
sabah asker ile yüklü gel
mit ve ayni ak§am getirdigi 
asker kadar yarah doldura
rak gitmi§ti. 

May1s haraketi ü~ muhte
lif k1s1ma ay1ra biliriz: 

1 - Bizim Kumkaleye ih
rac edilgimiz s1rada f ngiliz
lerin yapbg1 ihrac harbi ve 
.sahile c1k1§. 

2 - 6, 7 ve sekiz Nisan 
tarihlerinde yap1lan ileri ha
reketleri ve Türk toprakla
nnda tutunma. 

3 - Donanmanm gelme-
sile §ark heyeti sef eriyesinin 
kendi halinde terkedilmesi. 

Birinci k1s1m i~in bizim 
yukar1da ayr1 ayr1 anlatbg1-
m1z ve umum kumandan 
Hamiltonun resmi raporunda 
da yazd1g1 vechile ~ok bü
yük gayretler sarfederek ya
p1lan ihrac hareketi muvaf
fak olmu§tur. 

ikinci devre i~in umumi 
kumandan general Hamilto
nun yazd1g1 resmi bir rapor
dan ,u sabrlan alabiliriz: 

6, 7 ve 8 tarihlerinde ya
pilan hareket neticesinde in
giliz hatb sagmdan 600 met
re, solundan ve ortadan 400 
metrelik bir araz1 kazanmI§
tir. 

Diger taraftan F rans1zlar 
ü~ gün mücadele ile önlerin
de bulunan arazide epeyi 
ilerlemi,Ierdir. „Böyle büyük 
bir kazan~ olarak görünmez
se de o kadar mü§kilat ara
smda büyük bir muvaffaki
yet idi.„ 

May1sm 1 inden 8 ine ka
dar ge~en müddet zarfmda 
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ve: 

Frans1z ve ingiliz ordulan 
mütemadiyen gündüzleri ta
arruza ge~mi~ler ve Türk 
kabiliyeti iyi oldugu i~m 
Türklerin isabetli hedeflerine 
maruz; kalm1§lard1r. 

Buna mnkabil Türkler ta
arruzlar1m hep gece yapm1~ 
lar ve isabetsiz ate§imiz ate 
miz altmda muvaffak olarak 
bizim ~ok zay1at vermemize 
mukabil onlar ~ok az zay1at 
vermi§lerdir. 

Bundan ba§ka lngiliz ve 
Frans1z ordularr fena idare 
ediliyordu. Bunlar aras1ada 
bir anlasma oldugu ir;in gäh 
bir taraf. gäh diger taraf 
taarruza ge~iyor ve sanki bu 
iki ordu bir tek kumandan 
tarafmdan idare edilmiyordu. 

Büyük f eläketlerden biri 
ve daha dogrusu en büyügü
de Ba§kumandan General 
Hamiltonun karargähm1 ge
lip harp sahnesi ortasma 
kura~agma, gidip imroz ada
sma rahatca yerle~Üi§ idi. 
Bu suretle her dakika gözö
nünde bulundurmas1 icabe
den harekättan ~ok uzakta 
kahyor ve dakikas1 dakika
sma ahnmas1 läz1mgelen ted
birler almam1yordu. ingiliz 
ordusunun cesaretinden ne 
kadar emin isek Generalin
kinden o kadar §Üphe etmek 
hakkim1z degilmi idi ? 
Ü~üncü k1s1m 23 Nisan 

tarihinden ba§hyor. Bu ta
rihte donanma yanm adadan 
firar etmi~ bulunuyor. Bu 
1u.1etle heyeti seferiye kendi 
haline terkedilmi§ ve koca 
denizler önümüzde bombo§ 
kalmi§b. 

Y epyeni bir§ey ortaya ~1k= 
mI§b. Daha dogrusu göze 
görünmiyen tehlikeJi bir mik
rop, denizalb gemisi. Bir 
yumruk cesametinde olan 
kü~ücük Pe iskobu kosko-

Sko~yah efendi ! dedi. Sizi korkun~ 
bir harb esnasmda yakmdan tetkik ettim. 
Siz hakiki bir kahramansm1z. Sizi Prcsler 
meclisinin Angad1 Manasbr1 Tariki dünyas1-
nm nezdine bir vazife ile gönderdiklerini de 
haber ald1m. Baiz dü~'Damm Saläheddini Ey
yübi bu Tariki dünyay1 tamr ve kendisine 
~ok hürmet gösterir. Sizin memur edildiginiz 
vazife iki wdu arasmdaki mütarekenin deva
m1 i~in miydi? 

Sir Kinet': 

- Vazifemin, neye talik eltigini kat'i 
surette bende bilmiyorum. Fakat benim zan
mmca bu vazife, daimi bir sulh temini ve 
bu harbin art1k kat'i surette nihayettirilmesi 
i~in idi. 

~övalyanm verdigi bu babar kat'i olmak
la beraber krah ~ok hiddetlendirdi; esasen 
hastahk ile ~ok sinirli olmu§tu. 

- - Hainler! Al~aklar! diyerek yerinden 
f1rlad .. 

- Tariki dünya .. Ya bu ahret adam1 bu
na ne cevab verdi? Diye sordu. 

- Bu hususta, ha§metmaap; hi~ bir ma
mabm yoktur. Belki ~u cihet bana malum
dur ki Tarik dünya, ha~metmaap Aslan yü

Ritar hazretleri tarafmdan sevk ve idare 
edare edilmedik~e ordulann galib olmad1ktan 

Amerikada 
Müthi§ Bir 
Tayyare filosu 

Paris (Radyo) - Va§ington- 1 
dan alman malumata göre, 
Amerika hükumeti her biri 
150,000 dolara mal olan 30 
tayyarelik bir bombard1man 
filosu sipari§ etmege karar 
vermi§tir. 

: Habe§istan bir hakemlik ko
misyonu te§kil li~in Cenev

reye müracaat etti 
Cenevre 31 ( A.A ) - Habe§istanm Paris sefiri Tecke 

Havariat uluslar kurumu genel kätipligine _bir nota gönde-

rerek ltalyan - Habe§ dostluk muahedenamesinin derpi~ et
mekte oldugu hakemlik komisyonunun hemen te§kilini talGb 
etmi§tia. 

1'!;! 1 
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Bir tayyarelerin birinin gizli 
tecrübeleri yap1lm1§ ve §ayam 
dikkat neticeler vermi§tir. 

~ark1karahisarda Tayyareci
lik Hakk1nda „ Bir Konf er ans 

Bu yeni sistem tayyareler
de birka'r mitraliyoz buluna
cak ve mevcut tayyarelerin 
ta§1yam1yacak kadar ~ok 
bomba ta§iyacakbr. 

~ark1kurahisar 1 (A.A) - Bu ak§am ba~tanba§a dinleyi
cilerle dolu olan olan Halkevinde askcrlik ~ubesi baizkam 
Bay Hawdi tarafmdan Tayyarenin lüzum ve ehemmiyeti 
hakkmda ~ok canh ve ~ok k1ymetli bir konferans verilmi§tir. 

Tokat 
Yollar1 
Yap1l1yor 

Kütahya Vilayet Umumi 
l\'lecl·si 

Tokat 1 (A.A) Viläye-

Kütahya 1 (A.A) - K1rk 
devam eden viläyet urnumi 
Büt~e 560,000 lirad1r. 

gündenberi ic;timalarma devam 
meclisi ~ah~masm1 bitirmi§tir. 

tin bütün yollan üzerinde 
ilkbahar in§aatma ba~land1. 

Tokat- Niksa:-- Re§adiye yo
hmda 1315, Erbaa, Samsun 
yolunda 1682 amele ve Re
§adiye, Köylühisar yo!unda 
542 amele ~ah~maktad1r. 

Bafra 
(:ocuk Esi rgc111e 
Kurun1u 

Bafra, 1 (A.A) - <;ocuk 
Esirgeme Kurumu bu y1l SO 
fakir talebeye her gün s1cak 
yemek vermektedir. 
~ ....... ,....._~ .... 

caman bir donanmay1 önüne 
takm1§ ve harp sahasmdan 
uzakla§brmI§h. 

i§te bundan sonraki müd
det zarfmda bizim i~in bü
yük bir fac1a ba§lam1~ ve 
<;anakkale harekätmm mu
vaffakiyetinden §übhe etme
ge ba§lam1~t1k. 

Türler ise hi~ hisaba ka
pilm1yan bbyük bir §CCaat, 
bir harp kabiliyeti ve rnuka
vemet göstermi~lerdi. 

[Arkas1 Var] 
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Ev e§yas1 
----··---

istihh\k res1ni ahna-
cak 1111? ahnn1yac:1k 1111 

Ecnebi memlekctlerdan ge

ien yolculara aid giyim ve 

ev e~yas1 gümrük resminden 

muaf tutu1uyor. istihläk ver

gisi kanununda bu e§yamn 

istihläk rcsminden istisna 

edildigine dair kay1t mcvcud 

olmad1gmdan aläkadarlatdan 

istih1äk resmi almmak isten

mi§tir. 

Gümrük ba§ müdürlügü 

dmumi istihläka taallflku ol- ' 

mad1g1 ha!da vergiye tabi 
tutulmas1 itirnzlara yol a\.an 

bu e~ya h.ikkmda nas1l mu

amele yap1lacagm1 vekä!et

ten istizan l. tmi~f r. 

~imdilik aläpadarlar<lad 

resim, depozito suretile ahn

maktadu·. 

ba~ka tamamen maglub olacagma emindir! 
Kral asabi bir buhranm seysirleri altmda 

ezilmesine ragmen sustu; ~ünkü ~övalyanm 
son sözlerinin ~ok dogru oldugunu kendisi 
de cmin idi. 

Bu s1rada Sir Tomas ineriy girdi. Tam
vilye, Gren Mrki ile Monserat Markis Kon
radm geldiklerini haber verdi. 

Ha~h ordularm bu iki nufuzlu kumandam 
kral Ri~erin hayahm, meksat ve meslegi 
mechul bulunan bir Türk hekiminin eline b1-
rakmamasm1 rica i~in gelmi~lerdi. 

Sadakat ve merbutiyeti ~ok yüksek olan 
Sir Tomas, bu iki kumandamn, kral Ri~arm 
iyile§mesini hi~bir zaman arzu etmediklerine 
'rok emindi; bunun i~in bunlara: 

- Muhterem ve äsil zatlar ! dedi. Eyyü
bilerin bu hekiminin efendimizi kat'i surette 
tedaviye muktedir oldugnna ben emin oldum! 
muvaff ak olduktan sonra, hekimin H1ristiyan 
veya Müslüman olmasmda ne gibi bir k1ymet 
fark1 olabilir? Benim kanaahm bu tecrübenin 
ihmal edilememesi merkezindedir, dedi. 

Esasen ~admn d1§mda devam eden bu 
muhavereyi kral Ri§ar daduymakta idi ve 
i~eriden: 

- Ben de bu tecrübeye taraftanm, demi§ 
ve ayni zamanda da: 

- Sinyorlar i~eri gelsinler 1 Emrini ver-
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ldam Cezas1 

Yok 
Atina (Hususi) - Divam

harb verdigi kararda ilk 
mahken e olan otuz ki~iden 
hi~ birisini idama mahküm 
etmemi~tir. 

inebolunun 
Bir .Avhk ihracati .., 
inebolu, 1 (A.A) - ine

bolu iskelesinden 935 mart 
ay1 i~indc 97,000 lira dege

rinde 1168 to'l degerinde 
ihracat 88,850 lira degcrinde 
386 ton ithalat yap1lm1§br. 

inebolu ilk yu
murta ihrac1 

inebolu 1 (A.A) - Bu y1l 
ilk yumurta mahtlü 550 san
d1k olarak bugün lspanyaya 
ihrac edilmi§br. 

Malatya 
Sine11as1nda Yang1n 

Malatya sinemasmda bir 
filim gösterilirken yangm 

~1km1~br. Bir kadm heyeca
nmdan dü§üg ölmii§tür. Nü-

fusca ba~ka zayiat yoktur. 
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Y ozgatta bir 
cinayet 

Y ozgad - Y ozgadm Gü
mii§vcren köyündeki ~iftlikte 
oturmakta o!an bay Tarih, 
istasyonandan ~iftlige döner
ken bi~akla 12 yerindan vu
rulmu§tur. f andarma hemen 
tahkikata balami§tir. 

Kar§1yakaya 
Seyahat Gibi 

istanbul (P. D.) - Deniz 
yo1Jar1 i§letme ~evirgenli§inin 
yolcu biletlerinde yapbg1 
fevkaläde ucuzluk sayesinde 
yalmz zenginlerin k1v1rabiJe
cegi bir i§ olan istanbul se
yahah bundan sonra Kar§I
yakaya seyahatmm icabetti
recegi masrafa yakm bir üc
retle yap1lacaktir. 

1 NIS 

Düngece 
Kaza 
Dün gece saat 21 s 

da yeni maliye 1ubasi 
de müessir bir otomo1 
zas1 oldu. 

Alsancaktan konag 
ru gelmekte olan 484 
rah otobüs, maliye 
önünde tramvaya ~ 
vatmanla otobüste b 
iki yolcu yaralanmI§i 
sün ön k1sm1 zedelend 
bi camlan da kmlml§ 

Otobüs toforü fren 
mad1g1m ileri sürme 
Tahkikat yap1hyor. 

K1z ka~1r 
Menemenin Aliaga 

sinden Kerim oglu Bil A 

de 17 ya§mde bayan 
zari ka~1rm1§br. Gül 
ifadesinde, kendi r 
ka~ttgm1 söylemektedi1 
bita tahkikat yapmak 

Olgunluk 
imtihanlar 

Kültür bakanhgmda 
len bir tamimde bu 
kalorya imtihanlar1 ) 
konan Olgunluk imti 
rma ta§radan girme 
yenlerin Nisan i~inde 
geien vesikalarla Bak 
müracaat etmeleri bildi 
tir. Bunlarm ya§lar1 2 
a~ag1 ve 32 den yuk 
m1yacakttr. 

Bayanlar 
Yaralan1r 

Namazgähda <;avda 
kag1dna oturan F etla 
Sam!, Celäleddin k1z1 
Hediyey1 kolundanl ag 
rette yarhyarak ko~ 
Yarahyan aramyor. 

Bir katil 
Geri Tobako kump 

smda ustaba§I Recebi 
mektcn su\:lu Mustafa 
Mehmedin, ceza kanu 
450 inci maddesi muci 
Agucezaya sevki ta 
etmi§tir. Bu madde ( 
cezasm1 ämirdir. 

Afyon i§le 
Türk - Yugoslavya • 

komitesi ltalya ve Bi 
Amerikaya afyon sat 
Joponya, Rusya ve ira 
sab§ yapmak üzere k 
malara devam etmekte 

incir Tiple 
Bu y1l incir tiplerinin 

tahsil tarafmdan ayr1 
borsaya arz1 i~in tet 
yap1lmaktad1r. Haber a 
m1za göre1 bu y1l inci 
dört muayyen tipe a 
cakhr. 

~ehrimizdeki 
bu hususta incir sab 
ihracatc1 tac1rlerle temas 
rek bu husus etaaf nda 
lerini tesbit edecek; bu 
edinilecek kanaate j'Ör 
rapor haz1rlatarak Oko 
bakanhgma gönderilece 

Bay Fua 
Defterdar bay Kenan 

hasebei hususiye müd 
günden i§lerinin ~oklugu 
zünden istifa ederek; 
vekäleten hukuku i1leri l 

rü bay Fuad Yurddq t• 
edilmi1tir. 


